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Til info om indlæg til Den Farende Svend. 
 
CUK-Naverne er blevet omfattet af et krav på ophavsretten til et foto der illustreret 
en portion biksemad som har været bragt i Den Farende Svend i februar 2018 under 
indslaget fra CUK-Holbæk. 
 
Til orientering er dette foto som Louises Food & Photography har gjort krav på, at 
CUK-Naverne har krænket deres ophavsret på. 
 
HB-CUK-Naverne har indgået forlig med Louises Food & Photography for at få 
lukket denne sag. 
 
Derfor opfordres man til at være påpasselig med hvad henter af billeder eller anden fotos på 
internettet uden at man laver en killeangivelse på hvor man har hentet dette eller indhente en 
tilladelse af indehaveren til brug i sit indlæg i Den Farende Svend. 
 
Dette gælder faktisk også billeder der er taget i hulerne eller andre aktiviteter. Man skal 
bekendtgøre at man agter at offentliggøre enten på hjemmesiden http://www.naverne-cuk.dk/ eller i 
DFS 
 
Hvad er ophavsret? 
 
Kilde: https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=da 
 
” Citat start: Hvad er ophavsret? 
Hvilken slags værker er omfattet af ophavsret? 
Ophavsret giver indehaveren eneret til at bruge værket, med visse undtagelser. Når en person 
opretter et originalt værk, der er fastsat i et fysisk medie, ejer vedkommende automatisk 
ophavsretten til værket. 
 
Mange slags værker er berettiget til ophavsretlig beskyttelse, for eksempel: 

http://www.naverne-cuk.dk/
https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=da


 
• Audiovisuelle værker, såsom tv-udsendelser, film og onlinevideoer 
• Lydoptagelser og musikkompositioner 
• Skriftlige værker, såsom foredrag, artikler, bøger og musikkompositioner 
• Visuelle værker, såsom malerier, plakater og reklamer 
• Videospil og computersoftware 
• Teaterværker, såsom skuespil og musicals 

Copyright Office har oplysninger online, og du kan tjekke med en advokat, hvis du ønsker flere 
oplysninger. 
 
Er det muligt at anvende et ophavsretligt beskyttet værk uden overtrædelse? 
 
Ja, i nogle tilfælde er det muligt at anvende et ophavsretligt beskyttet værk uden at krænke 
indehaverens ophavsret. Hvis du vil have flere oplysninger om dette, kan du læse om fair use 
(rimelig anvendelse). Det er vigtigt at bemærke, at dit indhold kan fjernes som svar på en påstand 
om krænkelse af ophavsret, selv hvis du har... 
 

• Givet kildeangivelse til indehaveren af ophavsretten 
• Afstået fra at tjene penge på det krænkende indhold 
• Opkrævet penge for en kopi af det pågældende indhold 
• Bemærket lignende indhold, der vises andre steder på internettet 
• Købt indholdet, herunder en papirudgave eller digital kopi 
• Optaget indholdet selv fra tv, biograf eller radio 
• Kopieret indholdet selv fra en lærebog, en filmplakat eller et foto 
• Erklæret, at "ingen krænkelse af ophavsretten er tilsigtet" 
• Nogle indholds skabere vælger at gøre deres værker tilgængelige for genbrug med visse 

krav. 
Hvis du vil have flere oplysninger om dette, kan du læse om Creative Commons-licenser” 
 
Citat slut. 
 
 
Med kno i bordet 
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