
 
 

    

  

 
 

 

 
  

 

 

 
  

  
 

 

 
 

LÄNSSTYRELSEN 
VÄSTRA GÖTALANDS LÄ 

Anmälan 431 

Skicka anmälan till 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Anmälan om fornfynd 
En anmälan om fornfynd ska göras för alla fynd som är äldre än 1850 eller som kan 
antas vara äldre än 1850. Anmälan görs till Länsstyrelsen, Kustbevakningen eller 
Polismyndigheten. 

Bifoga helst en karta med fyndplatsen markerad. 

Kontaktinformation 
Namn 
Telefonnummer 
E-post
Adress 

Om fyndet 
Fyndplats, fastighet och kommun 

Typ av fynd 

Beskrivning 

Datum när 
fynd hittades 

Om du har tillstånd för att använda metallsökare 
ange Länsstyrelsens diarienummer: 
431 

Övrigt 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Fyndomständigheterna 
Plats Ev. lokalt namn: 
Koordinater X: Y: 
Vilken typ av koordi-
natsystem är använt? 
Närhet till fornlämning? Nej Ja Om ja, vilken: 

RAÄ 
Markanvändning på fynd-
platsen (åker, skog osv) 

Såg du andra tecken på 
äldre lämningar vid fynd-
platsen? 

Annan känd historia i om-
rådet som kan ha bety-
delse 

F�örvaring av fyndet 
Tänk på att föremål som legat länge i jorden eller under en tid öppet i markytan är 
oftast mycket sköra och bör hanteras mycket varsamt. Försök inte göra rent eller 
putsa dem. Förvara dem istället så skyddade som möjligt innan och under transport 
till länsstyrelsen. 

Om fyndet är i metall och kommit fram vid grävning är det bra om det läggs i en 
försluten påse tillsammans med jord från fyndplatsen. 

Var förvaras fyndet 
nu? 

Hur förvaras fyndet 
nu? 

Foton 
Bifoga gärna foton på fyndet och fyndplatsen. Kom ihåg att ange mått, 
väderstreck, fotograf och datum. 

Övrig information 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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