
Lisensiering av foto



De ulike lisenstypene

Lisenser som gir fri tilgang:

• Ingen rettigheter reservert CC0
o Brukes når man gir fra seg opphavsretten, slik at 

allmennheten får fri tilgang.

• Offentlig domene
o Ingen kjent copyright
o Brukes på bilder som har falt i det fri

https://creativecommons.org/share-your-work/public-domain/pdm/


• Navngivelse CC BY

• Navngivelse – Del på samme vilkår  CC BY-SA  

• Navngivelse – Ingen bearbeidelse CC BY-ND

• Navngivelse – Ikke kommersiell CC BY-NC 

• Navngivelse – Ikke kommersiell – Del på    

samme vilkår CC BY-NC-SA 

• Navngivelse – Ikke kommersiell – Ingen 

bearbeidelser CC BY-NC-ND 



o Klausul
Posten blir ikke synlig for Primusbrukere som ikke har 
tilgang til å skrive/lese alt. Blir ikke publisert

o Adgangsbegrensing
Posten blir synlig for alle i Primus, men vil ikke kunne 
publiseres

o Opphavsrett
Gjør det mulig å legge inn rettighetshaver og hvilke 
rettigheter de har.



Lisensene i Digitalt Museum

o Dersom et bilde er lisensiert, får man mulighet til 
å laste det ned

o Dersom bildet har en lisens med begrensinger 
kan det lastes ned med maks 1200 bildepunkter
pr side

o Dersom bildet er lisensiert med et offentlig 
domene Kan man laste ned bildet i maks 
størrelse for helbilde i Primus. Denne er satt til 
3000 bildepunkter per side, men kan overstyres

o DigitaltMuseum

https://digitaltmuseum.no/011085443512/et-av-nordens-vakreste-butikkinteriorer


Øving 9A: Legge lisens på et bilde i 
PrimusWeb

1. Velg en post der du har lagt inn bilde

2. Velg «Rediger»

3. Gå til «Rettigheter»

4. Velg «Legg til rettighet»

5. Vurder hvilke rettigheter det er mest aktuelt 
å gi bildet, og velg denne/disse.

6. Kontroller posten



Øving 9B: Legge lisens på flere bilder i 
PrimusWin

1. Velg en mappe med poster (med bilder)

2. I mappa, velg fanen «Metaoperasjoner» -
«Legg til» - «Rettigheter» - «Rettighet»

3. Velg «Rettighetstype» og deretter «OK»

4. Kontroller postene ved å legge til rettigheter 
som kolonne i mappevisningen


