
Utskick mars 2022 

Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 10 mars 2022  

Ämne: Till dig som arbetar i Fornreg 

Hej! 

Här kommer information till dig som använder Fornreg/Fornsök. Den här e-posten skickas till alla 

kontaktpersoner och till alla lämningsregistrerare. Vi skickar med jämna mellanrum ut information 

om bl.a. uppdateringar och förändringar. Du hittar alla tidigare utskick här. 

  

Datum för utbildning i april 2022 

En basutbildning i Fornreg genomförs den 26-27 april.  

Maxantal: 12 personer per utbildning. Utbildningarna genomförs digitalt under två heldagar. 

Anmälan skickas till fornsok@raa.se senast 13 april. 

 

Beskrivning och geometri 

Vi vill påminna om att den beskrivning och geometri som du registrerar ska motsvara hur lämningen 
ser ut idag/när din undersökning är slutförd. Om du t.ex. undersöker södra delen av ett gravfält så 
ska beskrivningen ändras så att den beskriver den del som är kvar och du ska lägga in en ny geometri. 
Eller om du undersöker och tar bort 50 m av en hägnad som ursprungligen är 100 m så ska 
beskrivningen ändras så att det står att hägnaden är 50 m och geometrin ska bytas ut. Och så ska 
undersökningsstatus ändras till Delundersökt. Den tidigare utsträckningen/positionen och 
beskrivningen återfinns under rubriken Versioner. 

 

Inga fornlämningar utanför angränsande zon 

 
Bild från Wikipedia https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zonmar-sv.svg 
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För länders havsområden finns vissa avgränsningar som regleras av lagstiftning och konventioner. 
Kulturmiljölagen gäller t.o.m. angränsande zon men inte i de områden som ligger utanför 
angränsande zon men inom Sveriges ekonomiska zon. Inom Sveriges ekonomiska zon finns fem 
områden som ligger utanför angränsande zon och där alltså Kulturmiljölagen inte gäller.  

Man kan registrera lämningar inom dessa områden men registreringsstatus ska sättas som Uppgift 
om (och därmed antikvarisk bedömning = Ingen antikvarisk bedömning) även i de fall man 
konstaterat att det verkligen finns en lämning på platsen, t.ex. genom att dykare verifierat att det 
finns ett äldre vrak på platsen. 

I början på veckan migrerade vi information om de sista lämningar som var registrerade i FMIS och 
som ännu inte migrerats till KMR. Det gäller 90 objekt som ligger inom något av de fem områden som 
beskrivs ovan. 

 

Landskapsgränser 

Nu finns landskapen som ett tändbart skikt i Fornreg/Fornsök. Du hittar det under ikonen för Kartor 
som en valbar gräns. Jämfört med den tidigare versionen som vi visade i gamla Fornsök, har vi 
justerat gränserna så att de numera inte längre följer socknarnas utbredning, exempelvis är nu södra 
Stockholms stad en del av Södermanland, Bohus och Surte vid Göta älv ligger i Bohuslän (Skårdals 
skate), Backa på Hisingen finns åter i Bohuslän, NV delen av Regna socken i Östergötland är åter i 
Närke och södra delen av Valdemarsviks köping är en del av Småland. 

 

 
 

Påminnelse till dig som är behörighetsadministratör i Fornreg 

Kom ihåg att plocka bort behörigheterna för den person som slutar på er organisation och som inte 
längre ska registrera för den. Meddela gärna även oss via fornsok@raa.se 

Har personen haft ett konto i Fältreg så bör Metrias support kontaktas med information om att 
personen inte längre registrerar för er organisation. Ni kontaktar då Metria på adressen 
support@metria.se.  

 

 

OBS att du inte kan svara på det här mailet. Skicka istället eventuella frågor och synpunkter till 

fornsok@raa.se 

 

Vänliga hälsningar 
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Supportfunktionen på Riksantikvarieämbetet 

Fornreg/Fornsök 

 

Vid frågor kontakta vår support: fornsok@raa.se 

Läs mer på Fornregs hemsida: https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/ 

GDPR - Så behandlar Riksantikvarieämbetet personuppgifter: 
https://www.raa.se/aktuellt/information-enligt-dataskyddsforordningen/ 

Mejla fornsok@raa.se för att ta bort din adress från denna sändlista 
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