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Varetagelse af forhandlinger vedr. copyright og ophavsretsforhold

Vartov, Farvergade 27D
1463 København K, Denmark

ODM er løbende involveret i sager vedr. ophavsret og copyrightforhold – og har i flere
år påpeget, at copyright og rettigheder, der er et både komplekst og kompliceret
område, i realiteten står i vejen for ikke kommerciel formidling af kulturarven.
Derfor har ODM engageret sig i flere aktuelle sager på opfordring fra medlemmerne.
Sagerne er løbende blevet afrapporteret og debatteret med Kulturstyrelsen. Aktuelt er
to større sagskomplekser aktuelle:
a. Kammeradvokatens og en lang række statslige og ikke statslige institutioners
(herunder ODM) arbejde om en aftale med CopyDan om brug/betaling af fotos til ikke
kommerciel kulturarvsformidling.
b. Arbejde vedr. copyrightforhold på AVU området - og ikke mindst betalingsforhold
vedr. anvendelse af digitalt kulturarvsmateriale fra DR og TV2.
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ODM har gennem længere tid ønsket, at Kulturstyrelsen påtog sig rollen som
forhandler og udreder – på museernes vegne, forestod at opklare disse komplicerede
forhold til gavn for museerne. Vi er derfor glade for, at Kulturstyrelsen nu har givet
tilsagn om på vegne af de statsanerkendte og statslige museer, at ville forstå de videre
forhandlinger.
Vi vil gerne understrege, at ODM alene ønsker at der forhandles en løsning, der
fastholder og ekspliciterer, at det er museerne der individuelt efterfølgende kan tilmelde
sig en evt. ordning.
Samtidig vil vi gerne anmode om, at der fra Kulturstyrelsens side aktivt arbejdes på at
skabe rum for en politisk diskussion og stillingtagen til museernes begrænsede
muligheder for at anvende ophavsretsbelagt materiale til ikke kommerciel formidling.
Specielt på det digitale område, og f.eks. i forbindelse med opbygning af en kommende
landsdækkende og velfungerende skoletjeneste - samt for museernes mulighed for, på
nye og spændende måder at henvende sig til nye brugergrupper, er der brug for at sikre,
at museernes virke ikke begrænses af fordyrende og komplicerede copyrightforhold.
Forhold der i øjeblikket reelt står i vejen for non kommerciel formidling af kulturarven.
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ODM står i det videre forløb til rådighed for uddybning og fortsat samarbejde.

Med venlig hilsen

Nils M. Jensen
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