
 

Af Peter Borg Gaarde, HØIBERG A/S 

 

Når man har begået en opfindelse og indleveret en 

patentansøgning, kan man mærke produkter, der er 

omfattet af beskyttelsen fra denne patentansøgning, 

med “Patent Pending”. Denne mærkning er tilladt 

allerede fra den dag patentansøgningen er indleveret. 

Men er det en god idé at mærke sine produkter fra 

dag ét? Hvilken information skal mærkningen 

indeholde? Er der forskel på regler for mærkning i de 

enkelte lande? Kan man blive straffet for at gøre det 

forkert?  Og hvad gør man, når patentansøgningen 

ikke længere er “pending”, men er blevet udstedt som 

et egentligt patent? Disse spørgsmål – og mange 

andre – vil blive besvaret i det følgende, med fokus på 

Danmark, Europa, USA og Kina. 

 

Danmark  

 

De danske regler vedr. mærkning er bl.a. beskrevet i 

Patentloven §56, stk. 2: 

 

 Den, som enten ved direkte henvendelse til en 

anden eller i annoncer eller ved påskrift på varer 

eller deres indpakning eller på anden måde 

angiver, at patent er ansøgt eller meddelt, uden 

samtidig at angive patentets eller ansøgningens 

nummer, er pligtig uden unødigt ophold at give 

den, der begærer det, sådan oplysning. Angives 

det vel ikke udtrykkeligt, at patent er ansøgt 

eller meddelt, men er oplysningen egnet til at 

fremkalde den opfattelse, at dette er tilfældet, 

skal der på begæring uden unødigt ophold gives 

oplysning om, hvorvidt patent er ansøgt eller 

meddelt. 

 

Kort sagt, skal man ved mærkning af 

patentbeskyttede produkter på det danske marked, 

blot sørge for at patent- eller ansøgningsnummeret 

fremgår direkte eller indirekte af mærkningen. Hvis 

dette ikke er tilfældet, har man pligt til at oplyse om 

dette ved henvendelse. Fremgår det ikke klart af 

mærkningen, om det er en verserende eller en 

udstedt patentrettighed, skal dette også oplyses ved 

henvendelse. I begge tilfælde kan det straffes med 

bøde ifølge patentlovens §62, at 1) undlade at 

efterkomme, eller 2) give urigtige oplysninger ved en 

sådan henvendelse. Så ja, man kan faktisk straffes 

som følge af utilstrækkelig mærkning, hvis man ikke 

besvarer en relevant henvendelse vedr. mærkningen. 

Bemærk også, at man ifølge den danske patentlov har 

pligt til at oplyse ansøgningsnummeret som følge af 

en henvendelse, også selvom patentansøgningen ikke 

er publiceret. Det skal man være opmærksom på ved 

mærkning før publicering. 

 

Mærkning af produkter på det danske marked har 

ingen indflydelse på hverken udfaldet i en 

patentkrænkelsessag eller på størrelsen af en tilkendt 

erstatning ved patentkrænkelse. Patentkrænkelse han 

kun straffes, fra den dag hvor patentet eller 

patentansøgningen er publiceret, og patentkravene 

foreligger på dansk. Hvornår mærkningen 

påbegyndes har altså ingen betydning for dette.  

 

EU / Europa 

 

Reglerne på dette område er relativt harmoniserede i 

EU siden 2004, efter implementering af et EU direktiv 

vedr. håndhævelse af IP rettigheder. I de fleste 

Europæiske lande gælder derfor, at mærkningen ikke 

har betydning for størrelsen af den udmålte 

erstatning i en patentkrænkelsessag. Storbritannien 

udgør dog mindst en undtagelse herfra, se nedenfor. 



 

 

USA 

 

Den amerikanske patentlov (35 U.S.C. 287(a)) 

tilskriver følgende vedr. mærkning: 

 

Patentees, and persons making, offering for 

sale, or selling within the United States any 

patented article for or under them may give 

notice to the public that the same is patented, 

either by fixing thereon the word “patent” or the 

abbreviation “pat.”, together with the number of 

the patent, or when, from the character of the 

article, this cannot be done, by fixing to it, or to 

the package wherein one or more of them is 

contained, a label containing a like notice. In the 

event of failure so to mark, no damages shall be 

recovered by the patentee in any action for 

infringement, except on proof that the infringer 

was notified of the infringement and continued 

to infringe thereafter, in which event damages 

may be recovered only for infringement occur-

ring after such notice. Filing of an action for 

infringement shall constitute such notice. 

 

En meget vigtig konsekvens af dette er følgende: Hvis 

et produkt er omfattet af et US patent, og 

markedsført på det amerikanske marked uden 

relevant mærkning, er patenthaver afskåret fra at 

søge erstatning fra en mulig krænker - medmindre 

det kan bevises, at den krænkende part var vidende 

om, at produktet var patenteret. Mærkning i USA er 

altså en klar fordel i den henseende, for hvis 

produktet er patenteret i USA, og korrekt mærket 

med “US Patent No.”, er den krænkende part hermed 

vidende om produktets patentbeskyttelse. Dette 

gælder dog ikke, hvis produktet er omfattet af 

beskyttelsen af en verserende (pending) amerikansk 

patentansøgning og mærket med “US Patent 

pending”. Dvs. i USA har mærkning med betegnelsen 

“Patent pending” ingen juridisk effekt. 

 

Mærkningens betydning for udmåling af erstatning i 

en patentkrænkelsessag gælder i mange lande med 

Common Law systemer som f.eks. USA, 

Storbritannien, Indien, Australien og New Zealand 

(dog ikke Canada). 

 

I USA risikerer man en bøde, hvis mærkningen er 

ukorrekt, idet forkert mærkning kan hindre den frie 

konkurrence, jf. nedenstående uddrag fra 35 U.S.C. 

292: 

 

 

Whoever marks upon, or affixes to, or uses in 

advertising in connection with any unpatented  

article the word “patent” or any word or number 

importing the same is patented, for the purpose 

of deceiving the public; or Whoever marks upon, 

or affixes to, or uses in advertising in 

connection with any article the words “patent 

applied for,” “patent pending,” or any word 

importing that an application for patent has 

been made, when no application for patent has 

been made, or if made, is not pending, for the 

purpose of deceiving the public - Shall be fined 

not more than $500 for every such offense. Any 

person may sue for the penalty, in which event 

one-half shall go to the person suing and the 

other to the use of the United States. 

 

I den såkaldte Forest Group retssag fra 2009 blev det 

stadfæstet, at hvert eneste forkert mærket produkt 

udgør en lovovertrædelse, der kan straffes med en 

bøde, hvor halvdelen tilfalder sagsøger. Dette blev 

udnyttet for ca. fem år siden, da en række af de fryg-

tede “trolde” (i dette tilfælde “mærketrolde”) anlagde 

retssager mod store koncerner som Pfizer, 3M, 

Novartis, Kimberly-Clark og Merck, alene baseret på 

ukorrekt mærkning af en række udvalgte produkter. 

Fejlene udgjordes af f.eks. ukorrekt nummerering 

eller mærkning med patentnumre for udløbne 

patenter. Med Forest Group afgørelsen i ryggen 

krævede mærketroldene den maksimale erstatning på 

$500, for hvert eneste produkt solgt med forkert 

mærkning.  

 

De amerikanske politikere opfattede dog (med rette) 

dette som en uhensigtsmæssig praksis, og i 

forbindelse med den seneste større reformering af 

den amerikanske patentlov i 2014, ændredes lovgiv-

ningen på dette område, så sagsøger nu skal påvise, 

at han har lidt et tab ved den forkerte mærkning. Det 

skal også bevises, at sagsøgte har udvist svigagtig 

adfærd, dvs. at den forkerte mærkning er et bevidst 

falskneri. Disse lovændringer har taget luften ud af 

mærketroldenes hærgen. 

 

Disse retssager har dog skræmt mange patenthavere, 

fra overhovedet at mærke deres patenterede 

produkter i USA.  Det er nemlig ikke lovpligtigt, at 

mærke patenterede produkter i USA – men det kan 

stærkt anbefales, jf. den juridiske effekt af 

mærkningen. Man skal derfor absolut ikke holde sig 

fra at mærke sine patenterede produkter – man skal 

blot gøre det rigtigt. 



 

Ved udløb af et patent i USA, skal produkter mærket 

med det pågældende patentnummer ikke trækkes 

tilbage fra markedet med det samme, idet en køber 

blot skal have en rimelig formodning om at 

mærkningsinformationen er relevant. Dvs. efter 

patentudløb er der en gråzone for, hvornår et 

produkt mærket med det udløbne patent, skal tages 

af markedet.  

 

De amerikanske regler vedr. mærkning relaterer i 

princippet ikke til produkter fremstillet i USA vha. en 

fremgangsmåde patenteret i USA. Men import eller 

salg af et produkt, der er fremstillet udenfor USA vha. 

en fremgangsmåde patenteret i USA, kan udgøre en 

krænkelse af det amerikanske fremgangsmådepatent. 

Også når patentrettigheden angår en 

fremgangsmåde, kan det derfor stærkt anbefales at 

mærke produkter omfattet af dette 

fremgangsmådepatent. 

 

Kina  

 

Mærkning af patenterede produkter på det kinesiske 

marked, skal i det mindste angive, om det er 

beskyttet af et patent, en brugsmodel eller et design 

samt patent- eller ansøgningsnummeret. Angår 

patentrettigheden en metode, ifølge hvilken det 

mærkede produkt er fremstillet, skal dette fremgå af 

mærkningen. Mærkningen skal være på kinesisk.  

 

Mærkning på det kinesiske marked er ikke 

obligatorisk, og det har ingen betydning for 

størrelsen af den tilkendte erstatning ved 

patentkrænkelse. I den henseende ligger Kina dermed 

på linje med Europa, og mærkning i Kina skal derfor 

først og fremmest bruges som markedsføring og for 

at “skræmme” konkurrenter. 

 

Hvordan mærker man? 

 

Rent praktisk kan mærkningen ske ved at påtrykke 

“Patent” eller “Pat.” (alternativt Patent Pending eller 

Pat. Pend.) sammen med et eller flere patentnumre på 

selve produktet; alternativt på produktets indpakning 

eller i relevante brochurer, kataloger, etc. Hvis ikke 

det er selve produktet, der er omfattet af patent-

beskyttelsen, men kun en del af produktet, skal dette 

normalt fremgå. Enten ved at mærkningen er påtrykt 

den patenterede del, og/eller i selve mærkningen, 

f.eks. “with patented electric drive”.  

 

I stedet for nummerering kan der henvises til en 

hjemmeside, hvor informationen kan findes. Den 

store fordel, ved henvisning til en hjemmeside, er 

naturligvis, at alt patentrelevant information kan 

opdateres løbende, i takt med udviklingen i de 

relevante patentfamilier. 

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du 

velkommen til at kontakte Peter Borg Gaarde hos 

HØIBERG A/S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner, European Patent 

Attorney 

 

 

Kontaktinformation: 

T: +45 3332 0337 

pbg@hoiberg.com 

Opsummering: 

 

 Mærkning kan stærkt anbefales, men det er 

ikke lovpligtigt 

 I USA, Indien, Australien og Storbritannien 

kan mærkning have stor betydning for både 

udfaldet af en patentkrænkelsessag samt 

størrelsen af den tilkendte erstatning 

 Produkter, der er fremstillet ved en 

patenteret fremgangsmåde, bør også mærkes 

 Bevidst ukorrekt mærkning kan straffes med 

bøde 

 Mærkningen kan påføres selve produktet, 

indpakningen, en indlægsseddel, datablad 

eller en brochure. 

 Nemmeste og sikreste løsning er at anføre 

“Patent” eller “Patent Pending”, sammen med 

en direkte henvisning til en (opdateret) 

hjemmeside, hvor den relevante 

patentinformation kan findes 

 “Patent Pending” har ingen juridisk effekt, 

men kan være effektivt som markedsføring 

og afskrække potentielle krænkere 

 I Kina skal mærkningen være på kinesisk, og 

typen af beskyttelse skal fremgå direkte af 

mærkningen 

 Der kan være nationale særregler – kontakt 

derfor din patentrådgiver for at få vejledning, 

før du mærker dine produkter 

mailto:pbg@hoiberg.com

