
Från: Riksantikvarieämbetet noreply  

Skickat den: 3 maj 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. 

 

Ny lagerväljare i Fornreg och Fornsök 

Nu har vi lagt till en ny så kallad lagerväljare i kartfönstret i Fornreg och Fornsök som ersätter 

den vi haft tidigare. Du hittar ikonen för den uppe till höger i kartan. Med den kan du nu 

även tända och släcka lager för de olika antikvariska bedömningarna, samt lager för de olika 

uppdragstyperna. Vi har också lagt till ett lager för gränsen för ekonomisk zon och ett lager 

för sjöterritoriets gräns i havet. 

Du kan också släcka den turkosa markeringen för vald lämning eller uppdrag om du till 

exempel vill kunna se detaljer i kartan bättre.  

Hur lagerväljaren fungerar kan du läsa om i den bifogade bilagan i detta utskick. 

 

Ny version av Fältreg 

Du har kanske redan sett att vi har en ny version av Fältreg som du kan ladda ned. Vi har 

dock samtidigt fått problem med uppladdning av egna vektorlager och rasterkartor. En bugg 

som sannolikt har koppling till den nya uppdateringen. Metria håller på att felsöka. 

I den nya versionen av Fältreg har vi lagt till fälten för höjd över havet (min och max) under 

Läge och utbredning, samt möjlighet att zooma i kartan med hjälp av knappar. Metria har 

även bytt ut Fastighetskartan till en ny, eftersom den tidigare utgått ur Lantmäteriets 

tjänster. 

Observera! Innan du laddar ned den nya versionen av Fältreg bör du föra över de 

lämningar du håller på att registrera i appen som utkast till Fornreg. Sedan kan du lägga 

tillbaka dem i appen igen. 

 

 

 

 

https://www.raa.se/hitta-information/fornreg/for-yrkesanvandare-i-fornreg/utskick-till-registrerare-samlingssida/

