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Copydan Tekst og Node 

Bryggervangen 8, 2. sal  

2100 København Ø 

10. december 2018 

Sag 18/03358: Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til 

ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 – Dansk Skovforening 

 

Den 14. september 2018 fremsendte Copydan Tekst & Node en anmodning til 

Kulturministeriet om en aftalelicensgodkendelse om digital eksemplarfremstilling og 

lagring samt efterfølgende tilgængeliggørelse for almenheden (on demand 

tilrådighedsstillelse) af tidsskrifter udgivet frem til den 30. juni 2018 inden for det 

område, der er defineret i ”Aftale om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse 

for almenheden af ophavsretligt beskyttet materiale” mellem Dansk Skovforening og 

foreningerne Copydan Tekst & Node og VISDA.  

 

Aftalen giver Dansk Skovforening ret til at foretage digital eksemplarfremstilling og 

lagring samt efterfølgende tilgængeliggørelse for almenheden i søgbart format af alle 

udgaver af tidsskrifter som nævnt i aftalens bilag 1. De digitaliserede udgaver gøres 

tilgængelige for abonnenter på Dansk Skovforenings database ”Skovbrugsviden”, der er 

en offentlig database på internettet.  

 

Formålet med aftalen er at give Dansk Skovforening adgang til at digitalisere og 

tilgængeliggøre følgende tidsskrifter: 

 

- Tidsskriftet Skoven 1969-2017. Udgivet af Dansk Skovforening. 22.764 sider 

- Dansk Skovforenings Tidsskrift / Dansk Skovbrugs Tidsskrift 1940-2010. 

Udgivet af Dansk Skovforening fra 1916, udgivelse indstillet i 2010. 27.624 

sider 

- Det Forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, beretninger. Udgivet 1905-1990 af 

Statslige Forstlige Forsøgsvæsen, i dag IGN. Udgivelse indstillet i 1990. 17.469 

sider 

- Hedeselskabets Tidsskrift / Vækst 1940-2017. Udgivet af Hedeselskabet siden 

1879. 18.825 sider 

- Skovdyrkeren udvalgte sider 2010-2017. Udgivet af Skovdyrkerne. 800 sider 

 



 

Side 2 

Dette for at sikre kommende generationers adgang til den skovbrugsviden- og erfaring, 

der er indsamlet i pågældende tidsskrifter samt øge søgemuligheder inden for skovbrug. 

 

Aftalen omfatter alene digitalisering af ovennævnte tidsskrifter frem til den 30. juni 

2018, idet Dansk Skovforening fremover klarerer alle rettigheder. 

 

Aftalen er afgrænset til klarering af autorrettigheder, da Dansk Skovforening har 

indhentet tilladelse til digitaliseringen og tilgængeliggørelse fra de enkelte udgivere. 

 

Aftalen giver rettighedshaverne mulighed for at nedlægge individuelt forbud. 

 

Copydan Tekst & Node har i anmodningen redegjort for deres repræsentativitet, jf. 

ophavsretslovens § 50, stk. 2.  

 

Copydan Tekst & Node har i den forbindelse redegjort for, at individuel 

rettighedsklarering vil være yderst administrativt byrdefuldt, idet der er tale om en 

omfattende mængde tidsskrifter fra en lang tidsmæssig periode og med sparsomme 

kildeinformationer. 

 

På baggrund heraf har Kulturministeriet truffet følgende 

 

afgørelse 

 

Copydan Tekst & Node godkendes hermed til at indgå aftale med aftalelicensvirkning 

inden for det område, der er beskrevet ovenfor, og som er defineret i ”Aftale om digital 

eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden af ophavsretligt beskyttet 

materiale” mellem Dansk Skovforening og foreningerne Copydan Tekst & Node og 

VISDA. 

 

Godkendelsen løber fra d.d. til og med den 31. december 2021.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at følgende vilkår er og til stadighed 

forbliver opfyldt: 

 

1. Godkendelsen er betinget af, at Copydan Tekst & Node i hele 

godkendelsesperioden repræsenterer en væsentlig del af rettighedshaverne til 

de værker, aftalens udnyttelsesområde omfatter, og som anvendes i Danmark.  

 

2. Copydan Tekst & Node forpligter sig til på begæring at fremlægge alle 

oplysninger om organisationens forhold for Kulturministeriet. 

 

3. Kulturministeriet lægger til grund, at Copydan Tekst & Nodes virksomhed 

udøves inden for rammerne af gældende lovgivning, herunder lov om ophavsret, 

lov om kollektiv forvaltning af ophavsret og Danmarks internationale 

forpligtelser på disse områder. 



 

Side 3 

 

4. I overensstemmelse med de forpligtelser, som følger af servicedirektivet, er det 

en betingelse for godkendelsen, at Copydan Tekst & Node på sin hjemmeside 

tydeligt angiver, at Copydan Tekst & Node er godkendt af Kulturministeriet.   

 

Kulturministeriet har ved afgørelsen særlig lagt vægt på: 

 

A. at Copydan Tekst & Node efter det oplyste repræsenterer en væsentlig del af 

rettighedshaverne til de værker, som vil blive anvendt i Danmark på det 

ansøgte område;  

 

B. at der ikke er andre forvaltningsorganisationer, der agerer på samme område i 

Danmark; 

 

C. at Copydan Tekst & Node er og har været godkendt inden for lignende områder 

i en lang periode, og at de derfor har erfaring med administration af 

aftalelicenser, og 

 

D. at Copydan Tekst & Node vurderes at have kapacitet til administrering af 

aftalelicensen qua deres mangeårige erfaring med håndtering af 

aftalelicensordninger. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Cæcilie Kjærside 

Fuldmægtig 

 

  

  

 


