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Forord 
- status på året, der er gået 

RettighedsAlliancen rundede året 2020 af med et af de største gennembrud i arbejdet 
med at bekæmpe det ulovlige marked på internettet. På årets sidste dage lykkedes 
det IP-Taskforcen i Bagmandspolitiet at lukke endegyldigt ned for de sidste ulovlige 
tjenester forankret i Danmark efter RettighedsAlliancens forarbejde og 
bevisindsamling. Blandt de nu ”hjemløse” brugere af tjenesterne er reaktionerne delte. 
Nogle fortsætter deres aktiviteter på udenlandske tjenester, nogle forsøger at oprette 
nye danske ulovlige tjenester, mens andre frygter konsekvenserne ved at fortsætte og 
har stoppet deres ulovlige forbrug. Én ting er dog sikkert; at nedlukningen af de dansk 
forankrede tjenester vil have væsentlig indflydelse på det ulovlige markeds 
mekanismer fremadrettet. De omtalte tjenester, der fungerede som lukkede netværk, 
har med deres danske bagmænd været arnesteder for ulovlig deling af dansk 
producerede film, serier, bøger, artikler og musik, som fra de lukkede netværk er sivet 
videre ud på det internationale, ”åbne”, ulovlige marked.  
 
Selvom denne nedlukning i sig selv er epokegørende for vores arbejde, er det dog 
samtidigt vigtigt at bemærke, at der ifølge analysebureauet Mediavisions rapport fra 
foråret 2020 i alt er 370.000 danskere, der årligt forbruger ulovligt indhold.  Ud over de 
lukkede netværk, findes der et massivt antal åbne tjenester, der også er dedikerede til 
at distribuere indhold ulovligt. De lever primært af annonceindtægter og drives fra 
udlandet uden særlig forbindelse til Danmark. Denne pointe er med til at understrege 
vigtigheden af, at vores indsatser fortsat sikrer, at ulovligt dansk indhold har svært ved 
at finde nye veje til brugerne. Vi har gennem året set en stigende tendens til, at ulovligt 
indhold finder vej til ellers lovlige tjenester, fx Facebook og YouTube. I 2020 har vi 
derfor intensiveret arbejdet med platformenes ansvar for ophavsretskrænkelser – bl.a. 
ved dialog med platformene og i arbejdet med implementeringen af EU 
Ophavsretsdirektivets artikel 17 i dansk lovgivning.  
 
I denne årsberetning giver vi et indblik i det forgangne års arbejde i 
RettighedsAlliancen, vores successer og udfordringer. Vi giver samtidig en status på 
det ulovlige marked og danskernes brug af det, og vi går i dybden med udvikling inden 
for bl.a. RettighedsAlliancens kampagner, håndhævelse og politiske initiativer.  
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Nøgletal 
- Data og udviklinger på det ulovlige marked 

RettighedsAlliancens arbejde baserer sig i høj grad på data, der kan give et konkret 
billede af danskernes færden på det ulovlige marked på internettet, og dermed også 
hvordan vi bedst kan sætte ind og tilpasse vores aktiviteter derefter. Dette afsnit vil gå i 
dybden med de data og udviklinger, vi har set på det danske ulovlige marked i 2020. 
Data er indsamlet fra hhv. dataleverandøren SimilarWeb, der måler trafik til ulovlige 
tjenester, og analysebureauet Mediavisions årlige spørgeundersøgelse, “Nordic Piracy 
– Spring 2020”, om brugeradfærd i Norden. 
 

Danskernes brug af ulovlige tjenester 
 
Ulovlige tjenester med et udbud af film og TV-serier udgør otte ud af de ti mest 
populære ulovlige tjenester blandt danskerne. Tal fra dataleverandøren SimilarWeb 
viser, at danskerne, ligesom i 2019, har besøgt ulovlige tjenester ca. 12 millioner gange 
månedligt (Graf 1), og der ses et gennemsnitligt stabilt niveau af besøgende gennem 
året 2020. De foregående års data har vist, at der ofte forekommer stigninger i 
besøgstallene i januar, april, juli, oktober og december, da disse måneder har et øget 
udbud af større filmudgivelser. Kigger vi nærmere på de enkelte måneder i 2020, ser vi 
dog en ”pukkel” i trafikken og udsving i brugeradfærden gennem hele foråret, fra 
februar til og med maj.   
 

 
Graf 1) Antallet af danske besøg til ulovlige tjenester fra januar til december 2020. Data trukket fra SimilarWeb. 
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Udsvinget skyldes muligvis den danske nedlukning på grund af COVID-19, hvor 
danskerne har været mere hjemme foran skærmen, end de normalvis er i hverdagen. 
Udsvinget kan dermed også være med til at forklare, at trafikken til ulovlige tjenester i 
2020 var stabilt højt, mens vi i 2019 så et fald i trafikken.   

 
Men selvom antallet af danske besøg til ulovlige tjenester ikke har ændret sig 
væsentligt gennem 2020, er der sket en vigtig udvikling i antallet af danske 
brugere. Data fra Mediavision viser et fald i antallet af danske brugere fra 450.000 
brugere i 2019 til 370.000 brugere i 2020. Faldet tilskriver vi blandt andet den effektive 
blokeringsindsats i Share With Care-samarbejdet mellem danske internetudbydere i 
Teleindustrien og RettighedsAlliancen og den Code of Conduct-aftale, der er 
omdrejningspunktet for blokeringssamarbejdet, som blev revideret i 2020 for at kunne 
følge med udviklingen på det ulovlige marked. 
 
Desværre skyldes faldet i antal brugere formentlig også, at brugerne er flyttet til andre 
platforme, hvor forbruget ikke umiddelbart kan måles i datasættene fra MediaVision 
og SimilarWeb. En ny udfordring, der er blevet tydeligere de seneste år, er nemlig den 
stigende decentralisering af ulovligt indhold til lovlige tjenester, som f.eks. YouTube og 
Facebook. Her er det ikke muligt at måle på det ulovlige forbrug, og her er brugerne 
nødvendigvis ikke klar over, at de forbruger ulovligt indhold, idet tjenesten i sig selv er 
lovlig. Data fra Mediavision viser, at 44 procent af danske ’pirater’ bruger YouTube og 
32 procent af danske pirater bruger Facebook til at finde ulovligt indhold. I 
Mediavisions undersøgelse er der alene tale om de brugere, der er bevidste om, at de 
forbruger ulovligt. Dermed er der formentlig langt flere brugere, der bruger ulovligt 
indhold på lovlige platforme, uden at de er bevidste om, at det er tilfældet.  
 

 

Graf 2) Data fra Mediavisions undersøgelse viser, at blandt nordiske pirater er YouTube og Facebook blandt de mest 
populære tjenester til at streame ulovlige film og TV. Danske brugere er symboliseret ved den blå bjælke. 
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Blokeringseffekter 
 
Blokeringer er fortsat et af de mest effektive værktøjer til at forhindre danske brugere i 
at benytte ulovlige tjenester. I 2020 har RettighedsAlliancen fået blokeret 
for 196 ulovlige domæner, og den samlede effekt af disse blokeringer er et fald i trafik 
til hjemmesiderne på 73 procent.  
 
Årsagen til, at blokeringseffekten ikke er 100 procent, skal primært findes i følgende to 
forhold:   
  

i. Brugen af VPN-forbindelser og alternative DNS-udbydere gør, at der er brugere, 
som vi ikke kan nå med blokeringerne.   

ii. Der er fortsat en række internetudbydere, fx semi-offentlige adgangspunkter, 
som uddannelsesinstitutioner, kommunalt wi-fi og lign., der ikke indgår i 
blokeringssamarbejdet.    
  

I 2020 har vi fokuseret på blokeringer af de ulovlige tjenesters såkaldte ”mirror sites”. 
Mirror sites betyder, at en ulovlig tjeneste flytter til ny hjemmesideadresse ofte med 
automatisk viderestilling fra den allerede blokerede tjeneste. Fx kan man nævne 
thepiratebay.org, der i mange år har været blokeret i Danmark, men som løbende 
genererer nye hjemmesider med adgang til præcis samme indhold som den allerede 
blokerede tjeneste – blot med ny webadresse.  
 
Den flygtige natur bag mirror sites, der ofte har en kort levetid og deraf er sværere at 
opdage, har krævet en højere systematisering og hurtigere håndtering. Derfor fik 
RettighedsAlliancen opdateret den Code of Conduct aftale, der ligger til grund for 
blokeringerne, og fik den bl.a. udvidet med en mulighed for dynamiske blokeringer, 
der implementerer domstolsafgørelserne om dynamisk blokering, dvs. at domstolen 
ikke behøver tage stilling til hver enkelt af de nye webadresser, hvis de tilbyder det 
samme ulovlige indhold. RettighedsAlliancen har til opgave at identificere de nye 
adresser og videregive dem til internetudbyderne, så de kan blokeres.  
 
Disse indberetninger til Teleindustrien er gennem 2020 sket på månedlig basis, og 
systematisering har resulteret i, at ud af de 196 sider, vi har fået blokeret i 2020 er 195 
af dem mirror sites, som ligeledes udbyder ulovligt indhold som film, musik, TV-serier, 
litteratur og live-sport.  
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Udviklinger i 2020 
 
Selvom 2020 har budt på stilstand i store dele af samfundet, har RettighedsAlliancen 
alligevel formået at holde gang i – og udvikle – vores kerneopgaver, lige fra arbejdet 
med håndhævelse og efterforskning til kampagner og politiske initiativer. I det 
følgende gennemgås det forgangne års udviklinger på de forskellige områder. 
 

Håndhævelse 
 
RettighedsAlliancens arbejde med håndhævelse af ophavsrettigheder dækker over en 
bred vifte af værktøjer og juridiske redskaber, der vil blive gennemgået i det følgende. 
2020 har bl.a. budt på en banebrydende nedlukning af de dansk forankrede ulovlige 
tjenester på baggrund af egne efterforskningskompetencer og en stærk indsats fra IP-
Taskforcen i Bagmandspolitiet.  

 
Blokeringssager 
I 2020 blev det effektive blokeringssystem, som RettighedsAlliancen har opbygget og 
udviklet i Danmark gennem de seneste år, udfordret på den juridiske bane. 
Operatørerne bag flere af de tjenester, som vi gik til domstolene for at få dømt ulovlige 
og blokeret, modsatte sig blokering og forsøgte at forsvare deres interesser – dog 
uden held. Det er positivt, at blokeringssystemet udfordres og juraen bag prøves, da 
det er med til at styrke samarbejdet om blokeringer i Danmark.  
 
I to af de sager, hvor operatørerne har modsat sig blokering, faldt der dom i 2020: 
 
Live sport på Rojadirecta:  
 
Det spanske foretagende, der administrerer Rojadirecta, ankede byretskendelsen med 
påstand om, at tjenesten ikke er ulovlig, eftersom der også er lovligt indhold 
tilgængeligt. Landsretten var dog enig med RettighedsAlliancen og LaLiga i, at en 
tjeneste, der er dedikeret til ulovlige aktiviteter, er ulovlig – uanset tilstedeværelsen af 
lovligt indhold. Ved sagens anlæg tilbage i 2018 havde Rojadirecta ikke færre 
end 19.000 danske besøgende på blot én måned og har dermed givet en omfattende 
mængde brugere mulighed for at streame live fodboldkampe, bl.a. 
kampe fra den spanske førstedivision, som LaLiga har rettighederne til. Med 
landsretskendelsen er der skabt væsentligt bedre vilkår ikke alene for fodboldligaer, 
men også broadcastere og andre distributører af live-sport og tv-indhold. Dommen er 
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en milepæl i arbejdet med rettighedsbeskyttelse, da det er første gang, der blokeres 
for live-streams af tv-indhold. Sagen verserer for nuværende ved byretten i den 
’opfølgende retssag’, som rettighedshaverne er forpligtet til at anlægge efter en 
blokeringskendelse. 
 
Stream ripping på Yout: 
 
RettighedsAlliancen fik i 2019 blokeret for flere såkaldte ”stream ripping”-tjenester. Der 
er tale om tjenester, der henter indhold fra fx YouTube og konverterer afspilninger til 
downloads, der kan gemmes og bruges i offline-tilstand. Operatøren bag én af de 
anmeldte stream ripping-tjenester, Yout, opponerede mod blokeringen, hvorfor der 
kørte en separat sag mod Yout. Den intervenerende tjeneste argumenterede ved 
Retten i Holbæk i 2020 for, at tjenesten ikke var ulovlig og dermed ikke skulle blokeres 
af de danske teleudbydere. Det lykkedes dog ikke at overbevise retten om dette, og 
tjenesten blev dømt ulovlig og dermed blokeret i Danmark. Sagen er, ligesom den 
førnævnte, den første af sin slags i Danmark.  
 

 
IP-Taskforce, straffesager og erstatningskrav 
 
I 2020 har IP-Taskforcen i Bagmandspolitiet for alvor vist sig effektiv og slagkraftig. I 
slutningen af året lykkedes det for Taskforcen, på baggrund af en række aktioner – der 
også rakte ud over Danmarks grænser – de facto at lukke for de sidste dansk 
forankrede ulovlige fildelingsnetværk. Den internationale karakter af aktionen sendte 
et vigtigt og tydeligt signal om, at de kriminelle bagmænd ikke kan gemme sig ved at 
opholde sig uden for Danmark. Tidligere på året deltog SØIK ligeledes i en storstilet, 
international koordineret aktion, hvor myndigheder i USA, Canada og Europa, 
heriblandt Danmark, anholdte i alt 11 personer, inkl. tre danskere, i en omfattende sag 
om ulovligt salg af film og IPTV-abonnementer. Denne type store, komplekse sager 
kan kun lykkes, fordi Taskforcen i dag besidder de specialiserede kompetencer, som 
det kræver, for at kunne løfte dem.  
 
RettighedsAlliancen tog i 2017 sammen med blandt andre Dansk Erhverv og Dansk 
Industri initiativ til at påpege behovet for en IP-Taskforce hos politiet. Dette resulterede 
i etablering af en prøveordning i 2018, som blev gjort permanent i 2019.  
 
På baggrund af bl.a. IP-Taskforcens kompetente arbejde har året også budt på 
domfældelse i en lang række straffesager: 
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Fildeling på NextGen: 
 
De tre tiltalte bag fildelingsnetværket NextGen blev ved retten i Sønderborg dømt for 
at udnytte peer-to-peer fildeling og BitTorrent teknologi til egen vinding ved at give 
brugere ulovlig adgang til film, serier, musik og bøger uden samtykke fra 
rettighedshaverne. Netværkets cirka 45.000 brugere havde fra februar 2010 til 
november 2015 adgang til op mod 76.000 ulovlige filer med ophavsretsbeskyttede 
værker. De tre tiltalte modtog betingede fængselsdomme på hhv. 9 måneder med 
vilkår om 150 timers samfundstjeneste, 6 måneder med vilkår om 120 timers 
samfundstjeneste og 60 dage med vilkår om 80 timers samfundstjeneste. Alle tre 
domme blev gjort betingede under hensyn til den lange sagsbehandlingstid. 
RettighedsAlliancen anmeldte NextGen til Bagmandspolitiet tilbage i 2015, før 
oprettelsen af IP-Taskforcen, og strafnedsættelsen understregede dermed 
vigtigheden af hurtig sagsbehandling og tilførslen af tekniske kompetencer til politiet, 
som det er sket med den permanente etablering af IP-Taskforcen i 2018. 
 
Medvirken til ulovlig streaming:  
 
Højesteret slog i januar 2020 fast, at der var tale om medvirken til udbredelse af 
ulovlig streaming, da en i dag 41-årig mand guidede til download og brug af den 
ulovlige tjeneste Popcorn Time. Højesteret stadfæstede byretsdommen lydende på 
seks måneders betinget fængsel, vilkår om 120 timers samfundstjeneste samt 
konfiskering af mere end 500.000 kroner. RettighedsAlliancen anmeldte sagen tilbage 
i 2015 og den principielle dom, der er den første af sin slags i hele Europa, sætter et 
vigtigt aftryk i muligheder for digital håndhævelse. 
 
Salg af studiebøger: 
 
En kvinde fra Vanløse blev dømt 20 dages betinget fængsel ved retten i Nykøbing 
Falster efter at have solgt adgang til 115 studiebøger via Dropbox. For 20 kroner solgte 
tiltalte adgang til de digitale studiebøger lagret i Dropbox uden aftale med forlagene. 
Hun reklamerede for bøgerne i Den Blå Avis, hvorfra hun solgte adgang til filerne.   
Annoncen blev opdaget under RettighedsAlliancens monitorering af ulovlig 
distribution af indhold på nettet, og med en hurtig indsats – også fra politiets side – 
lykkedes det at få fjernet annoncen og få sat en effektiv stopper for salget efter kort 
tids aktivitet. Sagen endte som tilståelsessag, og tiltalte modtog sin dom på 20 dages 
betinget fængsel samt konfiskation af et mindre indtjent beløb. 
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Transport og levering af kopivarer: 
 
En global transportør med rødder i Danmark modtog en bøde på 50.000 kroner efter 
at have erkendt sig skyldig i medvirken til krænkelse af ophavsretten. Fra maj 2014 til 
september 2016 havde virksomheden fragtet og leveret kopier af dansk design fra 
siden Nlini.com, hvis ejer i 2019 blev idømt en længere fængselsstraf for omfattende 
salg af ulovlige kopier.  
 
Videresalg af kopivarer: 
 
En café på Frederiksberg modtog en bødestraf på 20.000 kroner for ulovligt salg af 24 
kopier af Hans J. Wegners Y-stol på DBA. Caféen erkendte sig skyldig uden retssag og 
vedtog dermed bødeforlægget for det ulovlige videresalg. De 24 kopier af Y-stole blev 
overdraget til politiet med henblik på destruktion. 
 
 
Erstatningskrav i straffesager 
 
Det skal ikke kunne svare sig at begå ophavsretskrænkelser, og det skal kunne 
mærkes i strafudmålingen. Derfor igangsatte RettighedsAlliancen i 2020 en målrettet 
indsats for at bidrage til, at erstatningsudmålingerne i straffesager inden for vores 
område løftes til et højere niveau. Det er også vigtigt, at erstatningskrav bliver taget 
med i straffesagen, frem for at der skal køres en langvarig civil sag om det 
efterfølgende.  
 
Det kræver, at RettighedsAlliancen udarbejder fyldestgørende grundlag for vores krav 
baseret på opgørelsesprincipper, der er anerkendt i retspraksis. Når der ikke findes 
hensigtsmæssige principper i retspraksis, udvælger RettighedsAlliancen nogle 
principsager, som vi fører i civilretligt regi for at etablere hensigtsmæssige 
principper. Historisk har der været udfordringer med at få erstatningskrav behandlet i 
straffesager, men det forsøger vi nu at vende med denne strategi.  
   
Vi arbejder lige nu på at få erstatningskrav med i allerede verserende straffesager. De 
første sager afgøres i begyndelsen af 2021, og vi vil løbende tilrette vores indsats ud 
fra vores opnåede erfaringer.  
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Efterforskning og brugerindsats 

 
RettighedsAlliancen har opgraderet teknisk efterforskning og programmering af 
specialiserede værktøjer til at assistere vores håndhævelsesarbejde. Det har vi i kraft 
af, at de kriminelle bagmænd bag ulovlige tjenester – og de inkarnerede brugere – 
bliver mere kreative i deres måder at dele og forbruge ulovligt indhold.  
  
Det er afgørende, at vi er i stand til at efterforske og anmelde alle, der misbruger vores 
medlemmers værker, særligt i lyset af IP-Taskforcens seneste aktioner og 
kommunikation, hvor det tydeligt understreges, at ingen lovovertrædere er fredet, når 
det kommer til ophavsretskrænkelser. Det kræver selvsagt IT-teknisk ekspertise at 
afdække identiteter bag kriminalitet på internettet. 
 
Ulovlig adfærd på internettet skal dokumenteres, så det kan bruges både som bevis 
ved en evt. retssag og som materiale til statistisk behandling. Vores efterforskning og 
indsamlede materialer har karakter af systematisk opsamling over længere tid, og de 
analyser, vi foretager, bygger på et forskningsmæssigt fundament.  
 
Brugerindsats 
 
Allerede i 2019 blev det besluttet at sætte øget fokus på de brugere, der som 
enkeltpersoner foretager systematiske overtrædelser af ophavsretsloven, blandt andet 
som en del af initiativerne i Vækstplanen for de Kreative Erhverv. Men særligt i 
kølvandet på den række aktioner, som IP-Taskforcen i Bagmandspolitiet foretog mod 
bagmændene bag Danmarks sidste ulovlige fildelingsnetværk i slutningen af 2020, 
stod det klart, at der er en gruppe brugere, der hårdnakket holder fast i deres ulovlige 
aktiviteter, og at disse brugere, på trods af politiets indblanding, fortsætter med at dele 
og forbruge film, serier, litteratur og artikler ulovligt. 
 
RettighedsAlliancen skærper derfor fokus på disse såkaldte ”inkarnerede” eller 
"systematiske" brugere, der uden tvivl er velvidende om, at de har været involveret 
i ulovlig deling og forbrug.  
 

 
Toldanmodninger 
 

RettighedsAlliancen har på vegne af fire designmedlemmer indgivet toldanmodninger 
både i Danmark og EU i løbet af 2020 med henblik på at beskytte medlemmernes 
rettigheder (ophavsret, varemærker og design) ved de Europæiske grænser. Vi har i 
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årets løb behandlet tre toldstop, hvorefter ulovlige kopier er blevet konfiskeret og 
destrueret efter foranstaltning ved Told. 
 
Samtidig har vi gennem vores medlemmer fået informationer om CVR-registrerede 
firmaer i både Danmark og andre EU-lande, der importerer rettighedskrænkende 
produkter, og som vi har kunnet orientere de respektive toldmyndigheder om. 
Grundet situationen med COVID-19 har det ikke været muligt for Toldstyrelsen at 
afholde toldseminarer for rettighedshavere i 2020. 
 
 
Monitorering  
 
RettighedsAlliancen monitorerer på en lang række online platforme, hvor der bliver 
delt ulovligt indhold. Særligt på Facebook og diverse online markedspladser, som 
DBA, der i sig selv er lovlige, foregår der ulovligt salg af studiebøger og designmøbler, 
hvorfor det særligt er i regi af kampagnen Os Der Elsker Viden (ODEV) og vores indsats 
på designområdet, at der bliver monitoreret. En nyere tendens er ulovlig deling af film 
og serier på Facebook, hvor vi også holder skarpt øje med sider og grupper, særligt på 
Facebook og YouTube, dedikeret til denne type krænkelser. Vi arbejder derfor på at få 
bedre og mere effektiv adgang til disse platformes håndhævelsesværktøjer (se side 
24). 
 
Det generelle billede for 2020 er, at DBA og Facebook er de foretrukne lovlige 
platforme til ulovligt salg og deling på grund af den lave risiko, brugerne opfatter, der 
er herved. Vi har en god og vedvarende dialog med DBA og håber samtidigt på, at det 
snarest bliver et krav at kunne validere sin person med NemID, hvis man ønsker at 
sælge på platformen, så annoncørerne derved kan identificeres ved salg af ulovlige 
kopier.  

På Facebook har vi i 2020 fået lukket tre grupper, der var dedikerede til at sælge 
ulovlige kopier af møbler.  
 
I regi af ODEV er RettighedsAlliancen til stede i tæt ved 100 Facebook-grupper 
målrettet studerende, hvor vi monitorerer ulovlig deling af studiebøger. Det har to 
effekter; vi får fjernet ulovlige filer, samtidig med at vi kan indgå i direkte dialog med de 
brugere, der deler ulovligt. Det er vores erfaring, at den direkte dialog er med til at 
flytte adfærd, når det gælder deling af studiebøger. Vi ser endvidere, at 
administratorerne i de Facebook grupper, som vi er til stede i, er gode til at formidle 
vores budskaber, hvilket er værdifuldt, da vi således er til stede, hvor de ulovlige 
delinger finder sted. 
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Den viden, vi får fra vores overvågningsarbejde, benytter vi ligeledes til at gå i direkte 
dialog med de enkelte uddannelsesinstitutioner, og vores erfaring er, at hvis vi kan gå 
til institutionen med konkrete eksempler på krænkelser, er der større interesse for, at 
de engagerer sig i bekæmpelsen af ulovlige studiebøger samt spredningen af 
kampagnens budskaber (se side 15). 

På nuværende tidspunkt foregår RettighedsAlliancens monitorering manuelt, hvilket er 
ressource- og tidskrævende. Vi er igang med at udvikle et automatisk 
monitoreringsværktøj ved hjælp af kunstig intelligens, som vil kunne bistå os i vores 
arbejde med monitorering. 

 
 
 

Kampagner og projekter 
 
På trods af COVID-19’s indtog i Danmark har RettighedsAlliancen – dog med 
udsættelser forårsaget af myndighedernes arbejde med Covid-19 - fortsat arbejdet 
med kampagner og projekter, der understøtter bekæmpelsen af rettighedskrænkelser. 
2020 har derfor budt på både drift og videreudvikling.   
 

Share With Care  
 
SWC-samarbejdet om blokering og brugeroplysning mellem Kulturministeriet, 
RettighedsAlliancen og Teleindustrien begyndte i 2012. SWC3 har i 2020, med 
RettighedsAlliancen som drivkraft, været rammen for udvikling af flere tiltag, bl.a. en 
opdatering af Code of Conduct-aftalen med internetudbyderne i Teleindustrien, en 
videreudvikling af søgemaskinen FilmFinder, udviklingen af en URL-tjekker og et nyt 
digitalt undervisningsforløb til folkeskolen kaldet ’Del – Med Omtanke’ (se side 17). 
 
 
Code of Conduct 

 
Et omdrejningspunkt i SWC-samarbejdet er det såkaldte Code of Conduct (CoC), der 
forpligter Teleindustriens medlemmer, internetudbyderne, til hurtigt og effektivt at 
blokere for tjenester, der er dømt ulovlige ved en domstol. Blokeringen effektueres 
gennem et blokeringsskilt (se billede 1), som brugerne møder ved forsøg på adgang til 
en ulovlig tjeneste. 
 
Code of Conduct-samarbejdet blev udvidet med FDA (Forenede Danske 
Antenneforeninger) i 2019 og i 2020 blev samarbejdet endnu engang udvidet, denne 
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gang med Aarhus Universitet. Forventningen er at få samarbejdet udbredt til flere 
universiteter i 2021, og yderligere har RettighedsAlliancen indledt dialog med Dansk 
Energi for at få lokale fibernetudbydere til at tilslutte sig. 
 
Da retspraksis på det ophavsretlige område har udviklet sig de seneste år på baggrund 
af afgørelser i flere principielle sager ført af RettighedsAlliancen, var det nødvendigt at 
revidere aftalen med Teleindustrien i april 2020, således at retspraksis også afspejler 
sig i aftalen. Dermed blev bl.a. muligheden for dynamiske blokeringer et af de 
markante fremskridt i den reviderede CoC. Dynamiske blokeringer betyder, at det ikke 
kun er én hjemmesideadresse, der er genstand for blokering, men at blokeringerne 
følger med, når de ulovlige tjenester skifter til nye hjemmesideadresser. 
 
Det afgørende ved dynamiske blokeringer er, at domstolen ikke behøver tage stilling til 
hver enkelt af de nye adresser, hvis de tilbyder det samme ulovlige indhold. 
RettighedsAlliancen har til opgave at identificere de nye adresser og videregive dem til 
internetudbyderne, så de kan blokeres. 
 

 
Billede 1) Blokeringsskiltet, som brugeren møder på en ulovlig hjemmeside efter domstolsblokering.  

 

 
FilmFinder 
 
Søgemaskinen FilmFinder, der blev lanceret samtidig med Share With Care 2.0, 
som en del af blokeringsskiltet, har markant øget værdien af SWC-indsatsen over 
for brugerne. Via FilmFinder kan brugeren søge efter en konkret film eller serie og 
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blive præsenteret for de lovlige tjenester, der tilbyder det eftersøgte – på tværs af 
platforme og tjenester.  
 
I 2020 startede processen med at udvide søgemaskinens søge- og sorterings-
funktioner og at få den til at dække over flere udbydere, ligesom der også 
arbejdes på en mere dynamisk brugerflade. Den nye version forventes lanceret i 
første kvartal af 2021, hvor der bl.a. vil være udvidet med henvisninger til 
biograftjenesten kino.dk, således at brugerne ved søgning på biografaktuelle film 
bliver henvist til billetkøb på Kino.dk. 
 

 
 

Billede 2) Den nye, mere dynamiske, forside på www.FilmFinder.dk, der lanceres i 2021. 
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URL-tjekker – ’Er den lovlig?’ 
 

I regi af Share With Care blev der i 2020 udviklet en ny funktion til kampagnens 
hjemmeside, en såkaldt 'URL-tjekker', der giver brugerne mulighed for at indtaste og 
søge på en specifik hjemmesideadresse og få svar på, om den givne side er dømt 
ulovlig ved en dansk domstol. Brug af URL-tjekkeren giver dog ikke garanti for, at en 
side er lovlig, men er blot vejledende, da databasen, den trækker fra, ikke er 
udtømmende.  
 

Da mange ulovlige tjenester fremstår meget 'professionelle', og dermed kan være 
vanskelig for de fleste brugere at afgøre lovligheden af, er URL-tjekkeren et meget 
relevant værktøj at stille til rådighed. 

 

 

Os Der Elsker Viden 
 
Os Der Elsker Viden (ODEV) er en kampagne, der blev søsat i 2017 i et samarbejde 
mellem bl.a. forfattere og forlag. Formålet med kampagnen er at hjælpe de 
studerende på de videregående uddannelser med at forstå reglerne for deling af 
studiebøger, samt hvad der er lovlig og ulovlig adfærd. Samtidig ønsker kampagnen at 
skabe en kultur, hvor ulovlig kopiering og deling anses for ’alvorligt ulovligt’, og at det 
har en række konsekvenser – ikke bare for den enkelte studerende, men for 
samfundet generelt. 

ODEV benytter forskellige greb for at komme den ulovlige deling af studiebøger til livs. 
En af de primære tilgange er dialog med institutionerne samt oplysning til de 
studerende på en række af de platforme, hvor den ulovlige deling finder sted – på de 
sociale medier og online markedspladser (se side 11). 

Kampagnen benytter sig af en lang række grafikker, ligesom vi i vores kommunikation 
henviser til hjemmesiden OsDerElskerViden.dk, hvor man kan finde yderligere 
information om de gældende regler samt konsekvenserne ved at benytte ulovlige 
studiebøger. Derudover benytter vi os af annoncering på online markedspladser, 
sociale medier og via Google Ads. 

Kampagnen er aktiv gennem hele året, men indsatsen intensiveres omkring studie- og 
semesterstart, hvor vi ved, at de studerende er aktivt søgende efter studiebøger. 

I oktober 2020 gennemførte Epinion en undersøgelse blandt studerende om brugen af 
digitale studiebøger på de videregående uddannelser. Undersøgelsen viste bl.a., at 50 
procent af de studerende, der bruger digitale studiebøger, har anskaffet sig mindst én 
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digital studiebog på ulovlig vis. Anskaffelsen sker typisk via venner eller 
medstuderende. Det er altså et meget udbredt problem, der understreger vigtigheden 
af, at vi forsætter arbejdet mod ulovlig deling af studiebøger, da det ellers vil få 
vidtrækkende konsekvenser for fødekæden bag - og kvaliteten af - de danske 
undervisningsmaterialer.  
 
Undersøgelsen viser, at oplysning, om hvad der er lovligt og ulovligt, kan flytte noget, 
men det er nødvendigt, at det på centralt niveau, både på ministerielt niveau og fra 
politisk side, italesættes, hvordan ulovlig deling af lærebøger er et seriøst problem, der 
kan få alvorlige konsekvenser. Der er behov for, at der også fra 
uddannelsesinstitutionerne tages ansvar og klart meldes ud til de studerende, at 
ulovlig deling er en uacceptabel norm, som har konsekvenser – både for 
opretholdelse af den høje faglighed og ikke mindst for den enkelte studerende i form 
af risiko for sanktioner. Der er en vigtig signalværdi i, at uddannelses-institutionerne 
påtager sig et ansvar for at dæmme op for de studerendes ulovlige deling af 
lærebøger. De har et ansvar for at sende klare signaler om deres holdning til 
lovovertrædelser, som ulovlig deling af lærebøger er. Styregruppen bag Os Der Elsker 
Viden har besluttet at intensivere indsatsen over for uddannelsesinstitutionerne i 2021 
ved at bringe problematikken højere op i systemet. 

 

Os Der Elsker Film 
 
Særligt unge danskere var i 2020 stadig storforbrugere af ulovligt indhold som film og 
serier. En brugerundersøgelse, foretaget af analysebureauet Mediavision i foråret 
2020, viste, at danske brugere alene streamer og downloader 19 millioner film og 27 
millioner serieafsnit om året, hvoraf 4 millioner af filmene og 6 millioner af afsnittene er 
dansk produceret. Endvidere viser en analyse fra Dansk Erhverv, ”Ulovlig streaming og 
download i Danmark 2020”, at 41 procent af danskere i alderen 18-29 år har streamet 
eller downloadet ulovligt indhold inden for de seneste 12 måneder. 

Det ulovlige forbrug er altså til at tage og føle på, og derfor har RettighedsAlliancen i 
det forgangne år arbejdet på en relancering af kampagnen Os Der Elsker Film, hvortil 
vi har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut, Biografklub Danmark Fonden, 
Producent Rettigheder Danmark og Kulturministeriet. 

Os Der Elsker Film version 2.0 bygger videre på den storstilede biografkampagne med 
Lars Brygmann og det tilknyttede undervisningsforløb, der løb af stablen i et 
samarbejde med Egmont og Nordisk Film tilbage i 2016.  

Når relanceringen af Os Der Elsker Film kommer til at køre fra foråret 2021 og tre 
måneder frem, vil der blive lagt vægt på at styrke fællesskabet af unge danskere, der 



Årsberetning 2020 - RettighedsAlliancen 

 17 

elsker film. De vil gennem en række humoristiske grafikker og videoer med danske 
skuespillere blive mindet om, at der er mange gode grund til at se film på lovlig vis, 
ligesom der kun er dårlige undskyldninger for ikke at gøre det. 

Overordnet kommer kampagnens indhold til at slå på tre vigtige budskaber:  

• Os, der elsker film, støtter film 
• Film bliver ikke det samme, hvis vi ikke betaler for dem 
• Det har konsekvenser at streame og downloade ulovligt indhold 

 
Til at fremme budskaberne anvender vi en række ambassadører fra filmbranchen, bl.a. 
skuespillerne i kampagnevideoerne, ligesom vi arbejder på at finde endnu flere 
ambassadører fra forskellige steder i branchen, til at formidle konsekvenserne ved 
ulovlig streaming. 

Konstruktivitet og humor er nøgleord i Os Der Elsker Film kampagnen, hvor målet er, at 
færre unge skal tilgå og bruge ulovlige tjenester til at se film og serier. Derfor får 
målgruppen kendskab til konsekvenserne ved det ulovlige forbrug gennem 
kampagnen. Både de personlige konsekvenser, men også konsekvenserne for hele 
filmindustriens produktionskæde og i sidste ende fremtidens film. 

Kampagnen vil få liv på de sociale medier – der, hvor målgruppen befinder sig. Det er 
særligt unge mellem 16 og 25 år, kampagnen søger at ramme, da de er mest tilbøjelige 
til at benytte sig af ulovligt indhold. Kampagnevideoen vil ligeledes komme på det 
store lærred, når de danske biografer igen åbner. Efter planen skulle kampagnen have 
være eksekveret i 2020, men er grundet COVID-19 og nedlukning af de danske 
biografer blevet udskudt til foråret 2021, hvor kampagnen forventes at køre aktivt fra 
april til juni. 
 

Del – Med Omtanke 
 
’Samtykke’ og ’ophavsret’ kan for børn og unge være svære begreber at forstå sig på. 
Derfor har Kulturministeriet, UBVA (Udvalget Til Beskyttelse Af Videnskabeligt Arbejde) 
og RettighedsAlliancen i samarbejde med undervisningsforlaget Alinea udarbejdet det 
digitale undervisningsforløb ’Del – Med Omtanke’ til folkeskolens 5.- 7. klassetrin.  
 
’Del – Med Omtanke’ giver eleverne redskaber til at forstå, bruge og respektere både 
ophavsret og samtykke. Undervisningen er delt op i tre kapitler, der dækker emner 
som: ”Er det altid OK at dele?”, ”Ophavsret er din garanti for sjov – og sikkerhed!” og 
”Brug Lakserytterens tre gode råd, når I selv laver indhold”. Eleverne lærer b.la., 
hvorfor det er ulovligt at udstille andre på internettet uden at spørge om lov, og de skal 
selv producere et værk og sætte klare retningslinjer for, hvordan det må deles. 
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Eleverne møder også en rapper, en skuespiller, en forfatter og en YouTuber, der 
fortæller om, hvordan det føles at få misbrugt sit indhold, og hvor afhængigt deres 
arbejde er af, at deres rettigheder respekteres. 
 
Del – Med Omtanke har pga. COVID-19 i 2020 kun kunne testes på en enkelt skole, 
men her blev forløbet særdeles godt modtaget af både lærere og elever. En 
effektmåling med test før og efter forløbet viser en markant øget forståelse for 
begreberne, og for hvad der er egne og andres rettigheder.  
 
Resultaterne understreger, at forestillingen om at børn og unge er digitale indfødte, 
alene fordi de allerede i en tidlig alder stifter bekendtskab med internettet og diverse 
elektroniske gadgets, ikke holder. At bevæge sig sikkert på internettet kræver læring, 
og derfor er det vigtigt at uddanne dem til at kunne navigere ansvarligt online.  
 
Forløbet har været frit tilgængeligt for alle folkeskoler fra januar 2021, og siden 
lanceringen i januar har 809 brugere, dvs. undervisere, allerede brugt forløbet, der har 
rundet 3700 sessioner. Forløbet blev desuden præsenteret på et webinar i samarbejde 
med Kulturministeriet og UBVA i januar 2021, hvilket har ført til forespørgsler om 
adgang til forløbet fra bl.a. biblioteker og læremiddelcentraler.  

 

Designundersøgelse 
 
I oktober 2020 lykkedes det at få finansieret en brugerundersøgelse af danskernes 
adfærd i forbindelse med køb af replika møbler og lamper. Undersøgelsen blev 
gennemført af analysefirmaet YouGov og finansieret af Træfonden og Træets 
Uddannelses- og Udviklingsfond. 
 
Den første fase af undersøgelsen var en rundspørge blandt danskerne, der blev 
foretaget i november 2020 og som viser, at 11 procent af danskerne har købt replika 
møbler inden for de seneste fem år, og 19 procent forventer at købe replika inden for 
de næste to år. DBA og Facebook er de primære platforme, der købes fra. 
Undersøgelsen viser også, at 40 procent af respondenterne ved, at det er ulovligt at 
videresælge replika, når du først har anskaffet det.  
 
Brugerundersøgelsens sidste og anden fase består af kvalitative fokusgruppe-
interviews med købere af replika møbler og lamper, og kommer til at fokusere på 
selve adfærden ved køb samt hvilke mekanismer, der kan få dem til at ændre adfærd. 
Fokusgrupperne samles primo 2021. 
 



Årsberetning 2020 - RettighedsAlliancen 

 19 

Formålet med brugerundersøgelsen er, foruden at afdække danskernes adfærd og 
tanker omkring køb af replika møbler, at kunne bruge den viden, vi har fået ud af 
undersøgelsen, til en fokuseret oplysningskampagne mod køb af design replika.  

 
Politiske initiativer og samarbejder 
 
RettighedsAlliancen har primært haft tre politiske fokus i 2020: medieforliget, 
vækstinitiativerne for de kreative erhverv og implementering af EU-Kommissionens 
direktiv om ophavsret i dansk lovgivning. Derudover har året budt på en lang række 
samarbejder på tværs af brancher både inden og uden for Danmarks grænser. 
Samarbejder, der år efter år viser sig helt essentielle i bekæmpelsen af det ulovlige 
marked på internettet.  

 
 
Beskyttelse af dansk ’infrastruktur’ 
 
En stabil og sund infrastruktur er alfa omega, når det kommer til rettighedsbeskyttelse.  
Begrebet ’infrastruktur’ bruges om de grundlæggende forudsætninger for beskyttelse 
af indholdsprodukter. Infrastrukturen skal muliggøre en flerstrenget og effektiv indsats, 
der løbende opdateres til at håndtere både udviklingen i de ulovlige tjenester og den 
teknologiske udvikling.  
 
Infrastrukturen er kombinationen af:  
 

• Lovgivning, der er rammesættende og fleksibel 
• Myndighedsinvolvering i offentlig/privat-samarbejder, hvor der fra begge sider 

afsættes ressourcer  
• Branchesamarbejder med alle relevante aktører 
• Frivillige aftaler med relevante aktører i form af bl.a. Code of Conduct (se side 

12), Kodex (se side 22) etc. 
• Opdaterede tekniske værktøjer, der muliggør at følge med udviklingen på det 

ulovlige marked 
 
Derfor har RettighedsAlliancen i 2020 bl.a. fokuseret på at skabe forståelse for, at det 
fra statslig side er nødvendigt at tilføre ressourcer for at vedligeholde og opdatere 
infrastrukturen.  
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Det er ikke holdbart, at økonomisk pressede sektorer, som producenter og medier, 
alene skal finansiere bekæmpelse af ulovlig deling af indhold, som fx film, musik, TV 
og nyhedsartikler.  

 
Regeringens vækstinitiativer 

Et særligt fokus for RettighedsAlliancens politiske indsats har i 2020 været på den 
tidligere regerings ”Vækstplan for de kreative erhverv” og de opfølgende 
vækstinitiativer fra maj 2019. RettighedsAlliancens dialog med myndigheder og 
politikere har derfor sigtet mod at få videreført Vækstplanens initiativer og få dem 
konkretiseret og udmøntet.  

Vækstinitiativerne indeholder vigtige forslag om forbedrede 
håndhævelsesmuligheder, som fx brug af ’trusted notifiers’, en mere effektiv 
domstolsbehandling i blokeringssager, samt styrkelse af indsatsen over for personer, 
der systematisk overtræder ophavsretten.  
 
Myndighedernes udmøntning af initiativerne gik imidlertid stort set i stå i 2020 pga. 
COVID-19, men RettighedsAlliancen har over for de relevante ministerier været 
vedholdende i efterlysningen af at få omsat initiativerne til konkret anvendelse, hvilket 
også har ført konkrete resultater med sig. 
 
I 2021 vil vi fortsætte med at arbejde for udmøntning af vækstinitiativerne om effektiv 
domstolsbehandling ved blokeringer og for mere fokus på brugeransvar ift. 
systematiske krænkelser (se side 10).  

 

Ophavsretsdirektivets Artikel 17 
 
Implementering af Ophavsretsdirektivets artikel 17 om platformsansvar i dansk 
lovgivning er sat i gang, og det lovudkast, der blev offentliggjort i december 2020, 
lægger op til en effektiv tilgang til håndhævelse, hvoraf de tre vigtigste elementer er, 
at: 
 
- værktøjer til nedtagning skal være teknologi- og platformsneutrale samt 

dynamiske. Det betyder, at værktøjerne hele tiden skal følge den tekniske udvikling 
og være effektive til at beskytte mod uautoriserede uploads 

- platformene skal stille overvågnings- og nedtagningsværktøjer til rådighed for alle 
rettighedshavere, og ikke alene for store virksomheder  

- trusted notifiers, i form af brancheorganisationer som fx RettighedsAlliancen, skal 
have fortrinsret mht. anmeldelser af rettighedskrænkelser  
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Dermed repræsenterer lovforslaget muligheder for en forbedring af rammerne for 
RettighedsAllliancens arbejde, idet der lægges op til, at de sociale delingsplatforme, 
som Facebook og YouTube, under visse omstændigheder pålægges et direkte ansvar 
for det indhold, der udbydes på deres tjenester. RettighedsAlliancens fokus vil være på 
at sikre, at værktøjerne bliver operative i praksis.  
 
RettighedsAlliancen indgav sit høringssvar i starten af 2021 med bemærkninger og 
specifikationer.  

 

Nordiske samarbejder 
 
RettighedsAlliancen indgår og engagerer sig i en række nordiske samarbejder, som vil 
blive gennemgået i det følgende.  
 
NAPO (Nordic Anti-Piracy Organizations) 
 
Det nordiske samarbejde mellem rettighedsorganisationer, NAPO, mødtes virtuelt med 
MPA (Motion Picture Association) i oktober og aftalte her, at den årlige undersøgelse 
om brugeradfærd i Norden, der udarbejdes af analysebureauet Mediavison, fremover 
skal fortsætte i NAPO-regi. Undersøgelserne dækker udviklingen i brugeradfærd på 
det ulovlige marked mere end fem år tilbage og giver dermed mulighed for at vurdere 
effekten af forskellige tiltag såvel som et indblik i nye tendenser. Undersøgelsen er 
værdifuld for RettighedsAlliancen, men da den er forholdsvis omkostningsrig at 
foretage, er den hidtil blevet dækket af svenske Film- och TV-Branschens 
Samarbetskommitté (FTVS), hvilket har betydet kraftige begrænsninger i adgang og 
brug af resultaterne. NAPO vil derfor nu overtage undersøgelsen og dermed retten til 
at bruge den – og samtidig søge at reducere prisen.  
 
På NAPO-mødet blev der ligeledes udarbejdet en række prioriteter mht. den fælles 
nordiske indsats ift. øget koordinering om håndhævelse og andre tiltag over for det 
ulovlige marked. Disse prioriteter vil NAPO bringe op på Nordisk Råds møde i foråret 
2021 via de relevante nationale ministerier. 
 
Udbredelse af Code of Conduct til andre nordiske lande 
 
Et andet aspekt af det nordiske samarbejde i 2020 var, at RettighedsAlliancen blev 
bedt om at præsentere den danske model for Code of Conduct (se side 12) for 
svenske internetudbydere, idet enkelte af disse er interesseret i at introducere CoC-
aftaler efter selv at have tabt en række sager om blokeringer.  
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RettighedsAlliancen har efterfølgende været i dialog med relevante interessenter om 
at fremme etableringen af CoC i Sverige, men internetudbyderne i Sverige, bortset fra 
enkelte, har generelt været afvisende. Dette skyldes muligvis, at der mangler den 
aktive myndighedsinvolvering fra svensk side. 
 
RettighedsAlliancen blev ligeledes ultimo 2020 bedt om at give et oplæg om CoC for 
de Grønlandske og Færøske internetudbydere med henblik på tilslutning til CoC og 
brug af den danske samarbejdsliste over tjenester, de danske internetudbydere i CoC-
aftalen forpligter sig til at blokere. Vi vil følge op på denne meget positive henvendelse 
i 2021. 
 

Transportøransvar 

RettighedsAlliancen mødtes i 2020 med Dansk Industri, Danske Speditører og 
PostNord for at opfordre til en skærpet opmærksomhed på transportøransvar i 
forbindelse med distribution af rettighedskrænkende produkter, som fx kopimøbler, 
indkøbt via ulovlige tjenester. RettighedsAlliancens henvendelse skete på baggrund af, 
at Bagmandspolitiet har fået transportvirksomheder til at vedtage bødeforlæg for 
transport af ulovligt gods (se side 9), dog uden en retslig prøvelse af ansvaret. Dansk 
Industri tog godt imod henvendelsen og har efterfølgende informeret deres 
transportmedlemmer, ligesom PostNord viste positiv interesse mht. at skærpe 
opmærksomheden. Danske Speditører var umiddelbart mere tøvende med henvisning 
til den uafklarede retstilstand.  

 

Dialogforum og Kodex 
 
Online annoncering er en af de digitale forretningsmodeller, der misbruges til 
finansiering af kriminel aktivitet. Da digitale annonceindkøb i høj grad er en 
automatiseret proces med mange aktører, kan annoncer for lovlige produkter utilsigtet 
havne på ulovlige sider og dermed bidrage til at finansiere ulovlig aktivitet. Derfor tog 
RettighedsAlliancen i Kulturministeriets Dialogforum tilbage i 2017 initiativ til at etablere 
en aftale med annoncører og betalingsformidlere om at blokere for annoncer på og 
betalinger til dømte ulovlige tjenester. Det førte til et ønske om at få vedtaget et nyt, 
forenklet og mere generelt Kodex. 
 
Det nye Kodex blev formelt godkendt på Dialogforum mødet tilbage i december 2019, 
hvor en række centrale digitale aktører (se billede 3), herunder de største danske 
mediehuse, mediebureauer, betalingsformidlere og brancheorganisationer, er gået 
sammen med RettighedsAlliancen og Kulturministeriet om frivilligt at forpligte sig til at 
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forhindre, at annoncer, betaling og trafik fra lovlige virksomheder havner på ulovlige 
tjenester. 

 
Billede 3) Underskriverne af Kodex. 

 
RettighedsAlliancen har på den baggrund i 2020 igangsat driften af den såkaldte 
samarbejdsliste, der er en liste af oplysninger om hjemmesider, som er dømt ulovlige 
ved domstolene. RettighedsAlliancen stiller listen til rådighed for Kulturministeriet, der 
videredistribuerer til de underskrivende aktører i Kodex-aftalen. Aktørerne blokerer 
herefter for, at annoncer, betaling og trafik havner på de ulovlige sider, der fremgår af 
listen. 
 
Igennem 2020 har RettighedsAlliancen haft dialog med flere interesserede parter, og 
vi har løbende fået nye underskrivere fra betalings- og annoncesektoren til at indgå i 
Dialogforum og Kodex. Også uden for Danmarks grænser er Dialogforum et initiativ, 
der vækker interesse. RettighedsAlliancens direktør har derfor i 2020 fortalt om 
Dialogforum til britiske (IPOP) og svenske arbejdsgrupper samt EU-Kommissionen (DG 
Growth), ligesom WIPO (World Intellectual Property Organization) også er blevet 
orienteret.  
 
På et møde primo 2021 konstitueres Dialogforum formelt med en ny styregruppe og et 
forretningsudvalg. 
 



Årsberetning 2020 - RettighedsAlliancen 

 24 

Dialog med online platforme 
 
I kraft af analysebureauet Mediavisions data og RettighedsAlliancens egen 
monitorering er det blevet tydeligt de seneste år, at der sker en stigende 
decentralisering af ulovligt indhold til lovlige tjenester, som f.eks. YouTube og 
Facebook (se side 4). RettighedsAlliancen har derfor løbende haft kontakt med de 
store sociale delingsplatforme Facebook og Google (YouTube) bl.a. med hensyn til få 
adgang til deres værktøjer til nedtagning af ulovligt indhold, dvs. Facebook’s ’Digital 
Rights Manager’ og Google’s ’Content ID’.  

Dialogen med Facebook har været konstruktiv og imødekommende, idet 
RettighedsAlliancen har fået adgang til Digital Rights Manager-værktøjet (musik og 
film) og er nu også på vej til at kunne udvide til andre indholdsområder. Værktøjet gør 
det muligt for RettighedsAlliancen at nedtage ulovligt indhold på platformen udenom 
Facebooks manuelle og ressourcekrævende anmeldelsesformular.  

Google har mht. Content ID været afvisende, men er blevet mere imødekommende i 
løbet af året, muligvis under indflydelse af udsigten til den reviderede ophavsretslov 
(se side 20) og sensommerens pres fra medierne, da Filmmagasinet Ekko den 17. 
august 2020 udgav artiklen ”Google profiterer på filmtyve”. Forud for artiklen, havde 
journalisterne på Ekko foretaget en grundig undersøgelse af de mange uploads af 
ulovlige film til YouTube og platformens håndtering heraf. Ikke overraskende lykkedes 
det dem at finde 31 piratkopierede film på YouTube på blot 15 minutters søgning – 
heraf en lang række danske titler. Artiklen sætter spørgsmålstegn ved Google’s 
Content ID-værktøj, og i artiklen rejser RettighedsAlliancens direktør ligeledes en kritik 
af den manglende tilgængelighed til systemet for mindre producenter og 
brancheorganisationer, der ønsker at kunne repræsentere og beskytte medlemmers 
rettigheder. 
 
 

Presse og synlighed 
 
2020 har været et år, der har budt på en masse historier og budskaber, som har været 
vigtige for RettighedsAlliancen at få fokus på. RettighedsAlliancen deltager ofte i 
medierne som specialist i håndtering af ophavsret og det ulovlige marked. Vi har i 
løbet af året lanceret en ny hjemmeside og et nyhedsbrev, der bidrager til at oplyse 
om emner af relevans for medlemmer og andre med interesse indenfor bekæmpelse 
af ophavsretkrænkelser. 
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Hjemmeside 
 
I maj lancerede RettighedsAlliancen en ny hjemmeside med fokus på de ophavsretlige 
problematikker, vores medlemmer oplever. Medlemmer, såvel som myndigheder, 
samarbejdspartnere og almindelige brugere, kan på hjemmesiden finde relevante 
nyheder, oplysninger og guides til lovlig adfærd, ligesom man også vil kunne finde 
information om bl.a. jura, håndhævelse og RettighedsAlliancens mange projekter og 
samarbejder på tværs af organisationer, myndigheder og lande. 
 
Hjemmesiden har desuden et dedikeret presserum, hvor journalister kan finde 
kontaktoplysninger, pressemeddelelser og nyhedsarkiv. Det er ligeledes muligt at 
skrive sig op til nyhedsbrev med seneste nyt fra RettighedsAlliancen.  
 
Da vi fra udlandet oplever en stor interesse for vores arbejde, findes der også en 
engelsk version af hjemmesiden, hvor de nyheder, der har international relevans, bliver 
oversat.  
 

Nyhedsbrev 
 
RettighedsAlliancen udsender nyhedsbrev cirka to gange om måneden. Nyhedsbrevet 
har i dag mere end 400 abonnenter, der dækker over både medlemmer, politikere, 
journalister og andre interessenter, der ønsker at holde sig opdaterede på vores 
arbejde og nyheder indenfor vores felt.  

 
Arrangementer 
 
Selvom COVID-19 har sat en stopper for de fysiske arrangementer, nåede 
RettighedsAlliancen et par stykker inden nedlukningen, ligesom vi har formået at 
afholde et digitalt arrangement: 
 

• Design-weekend, marts: 
RettighedsAlliancen og vores designmedlemmer deltog i marts ved et event 
hos Ingvard Christensen i Vejle, der forhandler produkter, som de fleste af vores 
designmedlemmer har rettighederne til. Her havde vi medbragt ulovlige kopier 
af både møbler og lamper, som besøgende kunne forsøge at skelne fra den 
ægte vare. Samtidig fik vi mulighed for at få en god dialog med forbrugerne i 
øjenhøjde og uddele design flyeren. I løbet af dagen havde ca. 1000 mennesker 
været forbi. 
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• Seminar om implementering af det nye ophavsretsdirektiv, marts:  
RettighedsAlliancen afholdte sammen med Dansk Industri et velbesøgt seminar 
på dagen, hvor den første Covid-19-nedlukning blev annonceret om aftenen. 
Det var med oplæg fra bl.a. RettighedsAlliancen, Kulturministeriet og MPA. 
Seminaret fulgte op på seminaret i september 2019 om selve direktivet.  
 

• Digital gå-hjem-møde, oktober 
Hvad der skulle have været et fysisk gå-hjem-møde hos Det Danske Filminstitut 
i september blev konverteret til et digitalt arrangement i oktober grundet 
restriktioner. Mødet opdaterede deltagerne på udviklingen på det ulovlige 
marked i Danmark ved både RettighedsAlliancen og analysebureauet 
Mediavision. Derudover gav vi en præsentation af de håndhævelsesmuligheder, 
der ligger i Facebook Digital Rights Manager og i Google’s Content ID, ligesom vi 
præsenterede kampagnen Os Der Elsker Film 2, der lanceres i 2021. 

 

Organisationen 

 
Pandemien har været hård ved de kreative brancher, og heller ikke 
RettighedsAlliancen er gået fri for at foretage organisatoriske ændringer i kølvandet på 
de økonomiske forandringer, krisen har medført.  
 
I dag er vores kompetencer fordelt på ni fastansatte.   

 
 

2021-mål 
- Hvad skal der ske i det kommende år 

 
Selvom det overordnet set går godt med bekæmpelsen af det ulovlige marked, er det 
tydeligt, at selvsamme marked bliver mere og mere fragmenteret. Vi ser en øget 
decentralisering af ulovligt indhold til sociale medier, ulovlige tjenester dedikerede til 
deling af danske mediers nyhedsartikler, og metoder til at omgå mediernes 
betalingsmure. Med andre ord er opfindsomheden stor, og ulovligt indhold har fået 
stor værdi. Derfor er det nødvendigt at udvide og udbrede værktøjskassen yderligere, 
da vi ikke længere kan klare os med effektive blokeringer på dedikerede ulovlige 
tjenester.  
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Fremadrettet har RettighedsAlliancen også brug for mere effektive og tilgængelige 
nedtagningsværktøjer på de sociale medier, og samtidig er der brug for en styrket 
myndighedsindsats, som vi gerne ser bliver i form af implementering af 
vækstinitiativerne. Derudover har vi brug for at sikre yderligere offentligt-privat 
samarbejde, der økonomisk sikrer en fortsat udvikling af kampen mod det ulovlige 
marked. 
 
Endelig vil et fokuspunkt for RettighedsAlliancen i 2021 fortsat være indsatser rettet 
mod brugere af ulovlige tjenester. Vi er nu nået dertil, hvor politiet med IP-Taskforcen i 
Bagmandspolitiet har sendt klare signaler til både operatører og inkarnerede brugere 
af ulovlige tjenester. Men de har også sendt tydelige signaler til alle de danskere, der 
bruger ulovlige tjenester – om at det er alvorligt ulovligt, og det er forbundet med 
konsekvenser at bruge ulovligt indhold. Det er første gang, vi ser myndighederne i 
Danmark træde sådan i karakter, og det er helt nødvendigt for den fortsatte 
beskyttelse af indhold mod ulovlig kopiering og distribution. 
 
IP-Taskforcen har i dag samtidig et udtalt fokus på at sanktionere de inkarnerede 
brugere og er kompetente til at håndtere komplekse sager samt til at kommunikere 
om dem. Derfor vil vi i det kommende år fokusere på at sanktionere disse inkarnerede 
brugere gennem straffesager og erstatningskrav, så vi samtidig får den størst mulige 
præventive effekt fremadrettet og helt utvetydigt gør det klart, at det ikke kan betale 
sig at være kriminel – heller ikke på internettet.  
 
 
København, februar 2021 

 
På vegne af bestyrelsen, 

Direktør Maria Fredenslund 

 

 


