
Användarhantering i nya 
Artportalen  



• Nytt personligt konto - nytt Användarhanteringssystem 
 

• Behörigheter regleras av fördefinierade roller 
 

• Länsstyrelserna ansvarar själva för intern tilldelning av 
lämpliga roller/behörigheter 
 

• Nya överenskommelser 
 

• Länsstyrelsens fyndposter ägs av respektive 
länsstyrelse, och kan redigeras av fler medarbetare 
 

•  Nya Artportalskopplingen arbetar mot en 
webbservice istället för direkt mot Artportalen och 
inkluderar även Obsdatabasen 



 
 

Ett konto – flera roller/behörigheter 
  

 

• Skapa först ETT personligt konto 

 

• Olika roller med olika behörigheter kan sedan kopplas till ditt 
konto, både privata roller och tjänsteroller.  

 



Roller kan ge olika slags behörigheter 
 

Skyddsklassade data 

 1. Skyddsklassade arter (Artportalen och 
Observationsdatabasen) 

 2. Personligt dolda poster (Artportalen) 

 3. Poster från Observationsdatabasen (via 
webbservice) 

 

Ickepublika verktyg i Artportalen, t ex 

 1. Valideringsverktyg 

 2. Publiceringsverktyg 

 3. Verktyg för valideringsregler 

 



Exempel på olika roller 
  

• Privatperson 
 

• Medlem i Nrk (nationell Rapportkommitté för Fåglar) 
- Publiceringsverktyget (Utökad behörighet) 
 

• Validerare av trollsländor (Odonata) i Skåne 
 

• Validerare av fjärilar (Lepidoptera) 
 

• Floraväkteri_Skåne län_Administrera lokaler 
 

• Landskapsfloraprojekt kärlväxter i Västmanlands län 
 

• Anställd på Ödeshögs kommun med full kommunvis 
behörighet till åtkomst och redigering 

 



Länsstyrelsens roller 
Användaradministratör för Anställd på länsstyrelsen i 
Östergötlands län med full länsvis behörighet till åtkomst och 
redigering [en användaradministratörsroll för varje av nedan-
stående roller] 

1 person / lst 

Anställd på länsstyrelsen i Östergötlands län med full länsvis 
behörighet till åtkomst och redigering  

Några få personer / lst 

Anställd på länsstyrelsen i Östergötlands län med full länsvis 
behörighet till åtkomst (ej redigering) 

Anställd på länsstyrelsen i Östergötlands län med utökad 
länsvis behörighet till åtkomst och redigering 

Flertalet ”gröna” personer 

Anställd på länsstyrelsen i Östergötlands län med utökad 
länsvis behörighet till åtkomst (ej redigering) 

Kanske mest för tillfällig 
personal? 

Anställd på länsstyrelsen i Östergötlands län med allmän 
länsvis behörighet till åtkomst (ej redigering) 
 

Icke ”grön” personal, andra 
enheter eller tillfällig 
personal 



Arter i Skyddsklass 4 och 5 
Fjällgås 5 varg 5 

Pilgrimsfalk 5 järv 5 

Jaktfalk 5 fjällräv 4 

Kungsörn 4 lo 4 

Större skrikörn 4 björn 4 

Berguv 4 veronikanätfjäril 4 

Fjälluggla 4 brunkulla 4 

Svart stork  4 röllikesnyltrot 4 

Stäpphök 4 lappfela 4 

Ängshök  4 vityxne 4 

Vitryggig hackspett  4 

Havsörn  4 

Tornuggla  4 



Länsstyrelsen i respektive län äger 
sina egna fyndposter 

Observatör Kalle Konsult 

Rapportör Per Flodin [via en lst-roll] 

Ägare (Organisation) Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Poster som rapporteras in från en lst-roll kommer att ägas av organisationen 
Länsstyrelsen i resp. län. 
 
Dessa poster kan redigeras av flera personer på länsstyrelsen, denna behörighet styrs 
också av roller. 
 

Vissa länsstyrelse-roller medger INTE redigeringsåtkomst. 



Användaradministratörernas roll 
 En användaradministratör per länsstyrelse  

  
• Tilldela medarbetare roller / behörigheter 

 

• Vara restriktiv med utdelandet av roller med full / utökad 
behörighet 
 

• Informera medarbetare som får full / utökad behörighet om 
innebörden av skriven överenskommelse och i enlighet med detta 
inte offentliggöra ickeoffentliga data  
 

• Se till att tjänstemän som slutar sin tjänst fråntas sin roll knuten till 
länsstyrelsen 
 

• Se till att det finns en lämplig ersättare om man slutar som 
Användaradministratör och meddelar förändringen till 
ArtDatabanken 



Användarhanteringsverkyget UserAdmin 

• Har Ni skapat personligt konto i 
Användarhanteringssystemet: 

 https://lampetra2-1.artdata.slu.se/UserAdmin 

 eller Nya Artportalen / betaversionen: 
http://test.artportalen.se/? 
 

• Har Ni kontaktat ArtDatabanken för att få tillgång till 
Användaradministratörsroller? 
 

• Har Ni aktiverat era tilldelade 
Användaradministratörsroller? 
 

• Har Ni börjat tilldela era medarbetare roller?  

 

http://test.artportalen.se/


Användarhanteringssystemet 
(https://lampetra2-

1.artdata.slu.se/UserAdmin) 


