
Få styr på ophavsretten 
Undgå at bryde loven, når du kopierer eller henter film og musik. Vi 
fortæller, hvad du må og ikke må. 

Af Stina Christiansen 22/02-2006 (kilde: TDC) 

Må man hente de nyeste Hollywoodfilm fra internettet? Må man kopiere en CD, man 
har lånt på biblioteket? Må man kopiere sine egne DVD’er?  
 

Du må gerne: 

 Kopiere et værk, som ophavsmanden har givet tilladelse til at kopiere  

 Kopiere en cd og spille den til en privat fest (også hos andre).  

 Kopiere en cd og lytte til den på kontoret på din arbejdsplads.  

 Kopiere en cd/dvd til bilen, sommerhuset, båden og til din discman eller 
mp3-afspiller.  

 Kopiere en lånt cd/dvd, hvis kopieringen sker på et analogt medie (for 
eksempel kassettebånd).  

 Kopiere værker til personlig brug hentet på nettet, når værket er lagt ud 
med ophavsmandens samtykke. Gælder f.eks. også billeder o.lign. 

 Omgå eller bryde en kode eller kryptering på fx en dvd-film, en musik-cd 
eller netradio i det omfang, det er nødvendigt for at kunne se filmen eller 
lytte til musikken privat. Det er for eksempel lovligt, at du bryder 
krypteringen på en dvd, hvis det er nødvendigt, for at du kan afspille 
dvd’en på din private pc ved hjælp af for eksempel et Linux-styresystem  

 Bryde en dvd-regionskode.  

 

Til gengæld må du ikke: 

 Kopiere en kopi af en cd/dvd, når du har fået kopien fra andre.  

 Kopiere en original cd/dvd lånt af en ven.  

 Kopiere en original cd/dvd lånt på biblioteket.  

 Kopiere en original dvd lejet i en videobutik.  

 Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden 
ophavsmandens samtykke.  

 Forære kopien af en cd/dvd væk.  

 Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd/dvd.  

 Sende en digital kopi via din e-mail.  

 Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af musik-
cd’en eller dvd-filmen.  

Kilde: Kulturministeriet
 
 

http://www.kum.dk/sw5386.asp


Fik du ikke svar på dit spørgsmål? 

Har du yderligere spørgsmål til kopiering og ophavsret, kan du med fordel klikke ind 
på Kulturministeriets hjemmeside www.infokiosk.dk. På siden findes svar på de mest 
gængse spørgsmål om ophavsret (FAQ’s), men der er også mulighed for at læse 
mere om specifikke emner såsom MP3-filer, computerspil, film og kopispærring. Har 
du mod på lov-tekster, kan du også finde hele loven om ophavsret inde på siden. 

Siden giver dig dog også muligheden for at stille et direkte spørgsmål til 
Kulturministeriets eksperter, hvis du ikke kan finde det, du søger. 

 

 

http://www.infokiosk.dk/
http://www.infokiosk.dk/sw9463.asp

