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Inledning
Detta dokument gäller för de företag som ingår i konsultgruppen
Landskapsarkeologerna. Företagen består av kulturmiljövetare och
kunskapsförmedlare i rikstäckande samverkan. Vi har en bakgrund i olika
akademiska ämnen såsom arkeologi och kulturgeografi med olika
specialiseringar. Det innebär att vi i våra uppdrag kan komma att hantera
mycket skiftande fyndmaterial.
Ingående företag i konsultgruppen Landskapsarkeologerna är:






ArcMontana (Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson) med säte i Hudiksvall.
Kulturmark Sune Jönsson (Sune Jönsson) med säte i Osby.
LK Konsult (Lennart Klang) med säte i Luleå.
R-Info Kultur (Gerhard Flink och Ingela Norlin) med säte i Älvdalen.
Windelhed Geografi (Bengt Windelhed) med säte i Norrtälje.

I dokumentet avser ”vi” både konsultgruppens gemensamma aktiviteter och
de ingående företagens enskilda aktiviteter.
De ingående företagen ansvarar själva för sin hantering av fyndmaterial, men
våra gemensamma rutiner för detta, i samband med genomförande av våra
uppdrag, sammanfattas i detta och underliggande dokument.
Landskapsarkeologerna följer området och reviderar dessa rutiner årligen
genom en samordningsfunktion.
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Hantering av fyndmaterial
Dessa rutiner är baserade på avsnitt 7, Arkeologiskt fyndmaterial i
Riksantikvarieämbetets Vägledning för tillämning av Kulturminneslagen,
Uppdragsarkeologi.
Om det i samband med genomförandet av undersökningar, som vi leder och
utför, kommer att tillvaratas föremål och prover för analys, registreras samt
förvaras dessa så att de inte förstörs eller kontamineras inför konservering,
analys eller förvaring. Detta gäller under rapporttid fram till fyndfördelning till
SHM eller av länsstyrelse anvisat länsmuseum.
Vad avser hantering av prover eller föremål som antingen ska analyseras eller
konserveras sker hanteringen av prover och föremål i enlighet med
överenskommelse med av Landskapsarkeologerna anlitade analys- och
konserveringsföretag samt enligt Vårda väl (Riksantikvarieämbetet mars
2012). Exempelvis används så kallad torrbox med silicagel vid tillvaratagande
av metallföremål. Vi använder inom dessa områden ledande analys- och
konserveringsföretag.
För de enskilda uppdragen tas fyndstrategier fram utifrån respektive
länsstyrelses anvisningar. Omfattningen av dessa beror på de aktuella
undersökningarnas storlek och komplexitet.

