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Google -
ophavsret

Copyright på billeder – digitalt tyveri og online 
ophavsret

Ville du tage din 
venindes kunstprojekt…

…og udgive det for at være 
dit eget?

Ville du tage et billede 
ned fra skolens vægge… 

…og hænge det op i din egen 
stue?
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Ville du gå på museet 
og fjerne kunstnerens 
navn…

…og sætte dit eget på?

NEJ VEL?

Men det er lige det du gør, 
når du copy/paster et billede 
fra google og pynter dit 
socialmedia profil med det. 

Uvidenhed er ingen 
undskyldning!!

�Ophavsret gælder også 
online!

�Uvidenhed beskytter ikke 
for straf.
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Lov om ophavsret

� § 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har 
ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift 
eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som 
musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, 
som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det 
er kommet til udtryk på anden måde.

� Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form 
udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.

� Stk. 3. Værker i form af edb-programmer henregnes til litterære 
værker

Med andre ord…

� Den der producerer et materiale (f.eks. Fotografen, der tager et 
billede) ejer det og du må ikke ”bare” låne det.

� Du må kun bruge billedet, når du har indgået en (skriftlig) aftale 
med billedets ejer, hvor du sikrer dig brugsret og ophavsret.

� Får du ikke ophavsret vil fotografen stadig have ret til at sælge 
brugsret til tredjeparter.

� Og så har du kun ret til at bruge billedet til dig selv, men har ret 
ikke til at give billedet videre.

Selvom billedet ”ligger 
på google”…

� Gælder ophavsretten stadigvæk!

� Du kan kun få lov til at bruge billedet, hvis du 
har kontaktet ejeren og sikret dig brugsretten.

� Nogen skriver på deres hjemmeside, at man 
godt må bruge deres billeder…

� Andre sikrer dem ved at markere billedet med 
en signatur, et vandmærke, gennem HTML 
programeringen e.l. 
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Det gælder også

�Still-billeder (enkelt billede 
fra en film)

�Klip fra film.

�Lydklip.  

Youtube

�Youtube-videoer må man 
gerne bruge, så længe de 
linker tilbage til youtube og 
bliver vist i 
youtubeplayeren.

Brug i stedet for…

� Polfoto

� Eller find ud af hvilken billeddatabase din skole 
har adgang til.

� Også her gælder, at man skal orientere sig hvilken 
form får rettigheder man har og hvad din brugsret 
dækker over.
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HUSK NU!

�Uvidenhed er ingen 
undskyldning!!


