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Piratkopier 

Fra tid til anden dukker emnet op i pressen, ofte i 
relation til køb af ure eller tøj via internettet, hvor 
forsendelsen er blevet stoppet i tolden og 
konfiskeret, nogle gange med en bøde til følge. 
 
Alle brands, og især internationale brands er udsat 
for piratkopiering, og oftest er de piratkopierede 
produkter beregnet for den private forbruger. Dog 
ses det i stigende grad, at også produkter til 
erhvervslivet udsættes for piratkopiering, for 
eksempel ved at piratkopierne finder adgang til ellers 
lovlige forsyningskanaler.  
 
Hvad er piratkopiering 
Som navnet antyder, så drejer piratkopiering sig om 
salg af produkter, der er en kopi af andres produkter. 
Og de sælges altid med tilnærmelsesvist samme 
varekarakteristika som den originale vare, hvorfor 
forbrugeren snydes til at tro, at de køber den ægte 
vare. 
 
Piraterne snylter på originalproducenternes arbejde 
med at markedsføre deres brand, og kan forårsage en 
indtægtsnedgang for originalproducenterne. Men 
hvad der er endnu værre, så vil en eventuel 
manglende tilfredshed med produktet kunne 
overføres til originalproducenten, medmindre 
køberen bliver klar over, at de har købt en piratkopi. 
 
For år tilbage var piratkopierne meget billigere end 
originalen, og køberen var derfor som regel klar over, 
at de købte en piratkopi og ikke blot en meget billig 
original. Men billedet har skiftet nu – i dag er 
piratkopier ofte blot ganske lidt billigere end 
originalen, og forbrugeren har ikke samme mulighed 
for via prisen at blive klar over forskellen. 
 

 
 
 
 
Piratkopiering findes inden for mange forskellige 
varesegmenter fra batterier og opladere, kosmetik og  
andre produkter til personlig hygiejne til elektroniske 
varer, husholdningsprodukter, pesticider, føde- og 
drikkevarer og endda medicin. Ifølge den europæiske 
kommission (DG TAXUD) rapporteres, at i 2013 var  
ca. 25 % af piratkopiprodukterne til personligt brug 
potentielt helbredsskadelige eller udgjorde et 
sikkerhedsproblem overfor forbrugeren. Det er for 
eksempel set, at hårmidler medfører ætsninger i 
hovedbunden, eller batterier, laptops eller 
telefonopladere resulterer i eksplosioner og brande. 
 
Hvor kommer piraterne fra? 
Ifølge rapport fra Europol1 er Kina den primære kilde 
til ca. ¾ af piratkopierne, men Kina er også det 
primære land til billig produktion af lovlige varer! I 
Kina er der dog en stigende forståelse af 
problematikken, blandt andet fordi kinesiske 
virksomheder selv udsættes for piratkopiering, og 
piraterne begynder også at kunne risikere 
retsforfølgelse i Kina. 
 
Piratkopier af almindelige forbrugsvarer og 
luksusvarer kommer også fra andre lande som 
Egypten, Grækenland, Ghana, Indien, Korea, Marokko, 
Malaysia og Tyrkiet. Her er blandt andet Tyrkiet 
rapporteret til i 2013 at stå for over halvdelen af 
samtlige piratkopier af kosmetik- og 
parfumeprodukter i EU1. 
 
I stigende grad ses det, at piratkopierne produceres 
inden for EU. Råmaterialerne kommer udefra, også i 
dette tilfælde ofte fra Kina, men kan også produceres 
inden for EU's grænser, og vil i sig selv sjældent 
udgøre ulovligheder, idet originalproducenternes 
varemærkerettigheder som regel først krænkes, når  



 

 
 
 
råmaterialerne er emballeret og eventuelt påført 
labels, så de fremtræder som originalvarerne. I 
mange tilfælde sendes emballagemateriale og labels 
separat ind i EU eller produceres inden for EU's  
grænser, hvorved samlingen af produktet til en 
piratkopi foregår inden for EU. Når først materialerne 
er emballeret og eventuelt påsat labels kan varen 
principielt fragtes inden for EU’s toldmure, og ligner, 
i hvert fald ved første øjekast, den oprindelige vare. 
 
Piraternes salgkanaler 
Uagtet at nogle piratkopier finder vej ind i lovlige 
salgskaneler for originalprodukterne, så er internettet 
og e-handel langt den hyppigste salgskanal for 
piratkopier. Derudover kan de sociale medier også 
anvendes til både markedsføring og distribution af 
piratkopierne. 
 
Piraterne kan således agere over flere lande og 
kontinenter, og deres hjemmesider kan tages ned og 
nye op sættes indenfor få timer, normalt uden at 
miste deres kundebase, og i mange tilfælde er 
piraternes hjemmesider mindst lige så gode som de 
originale!  
 
Med hvilke midler kan piraterne bekæmpes? 

 

Beskyttelse af produkterne 
Det allervigtigste våben i kampen mod piratkopiering 
er samtidig også en del af forebyggelsen, nemlig at 
virksomhederne registrerer deres rettigheder, især 
deres varemærker, internetdomæner og designs i alle 
relevante lande. Det kan for eksempel ske ved 
registrering af EU varemærker eller nationale 
varemærker, for eksempel i Kina. Andre rettigheder, 
som patenter, designs og copyright, kan selvfølgelig 
også anvendes. 
 
Uden registrering af ejerskabet til et brand eller 
design kan det være umuligt at bekæmpe kopierne. 
Ikke desto mindre har mange virksomheder tidligere 
undladt at beskytte deres varemærker i for eksempel 
Kina, ofte ud fra den forkerte antagelse, at det ikke 
var pengene værd. Men det er netop ved at 
dokumentere sin ret til for eksempel et varemærke, at 
en virksomhed kan få hjælp hos blandt andet toldere 
til at bekæmpe piratkopier. 
 
Mindst lige så vigtigt er virksomhedernes interne 
registreringer, såsom batch- og serienumre der 
påføres produkterne. Disse er vigtige våben til at 
dokumentere, om et produkt rent faktisk stammer fra 
originalproducenten eller ej.  
 
Piratkopiering er ren forretning for piraterne – og det 
skal kunne betale sig. Jo vanskeligere piraternes  

 
 
 
arbejde gøres, jo større er sandsynligheden for, at 
piraterne finder et andet marked.  
 
I den sammenhæng er originalproducentens egen 
adfærd et væsentligt led i både forebyggelse og 
bekæmpelse af piratkopierne.  
 
Uddannelse og træning 
Først og fremmest skal kopierne identificeres i 
markedet, og dernæst skal de undersøges. Ved at 
have et indgående kendskab til kopierne er det muligt 
at uddanne forbrugere, medarbejdere og ikke mindst 
toldere til at se forskel på egne originalprodukter og 
kopierne. 
 
Piratkopierne er gået fra grove kopier, hvor de fleste 
ved almindelig undersøgelse af produktet kunne se, 
at det var en kopi, til i dag, hvor kopierne ofte er 
meget tæt på originalerne. Til tider er det ligefrem 
den udenlandske producent af originalvarerne, som 
også fremstiller kopierne til levering uden om de 
sædvanlige aftageraftaler, hvorved det kan blive 
overordentligt svært at se forskel på kopier og 
originaler. I de sidste tilfælde er det oftest alene det 
faktum, at produkterne kommer fra kilder, der ikke er 
godkendte af originalvirksomheden, som gør det 
klart, at der er tale om kopier. 
 
Information af forbrugerne 
Udover at lære forbrugerne hvordan de ser forskel på 
det originale produkt og en piratkopi, så kan det have 
stor virkning at forklare forbrugerne, hvordan de kan 
være sikre på at købe en originalvare. Det kan for 
eksempel være ved at oplyse om ”sikre” hjemmesider 
eller forretninger, så den oplyste forbruger har 
mulighed for at vælge originalprodukterne til.  
Det kan også ske ved at oplyse forbrugeren om, 
hvordan eventuelle piratkopiannoncer eller -
hjemmesider kan se ud. Eller som en 
hårproduktvirksomhed gør klart på sine produkter: 
”hvis dette produkt er købt andre steder end hos en 
frisør, kan det være en piratkopi”.  
 
Information af toldere 
Selvom markedet uddannes, er der fortsat risiko for, 
at piratkopier krydser landegrænserne, og derfor er et 
samarbejde med toldvæsenet også fordelagtigt. 
En væsentlig del af forebyggelsen mod en global 
spredning af piratkopierne kan ske ved at informere 
toldmyndighederne i det land, hvorfra produkterne 
eksporteres. Derudover skal tolderne selvfølgelig 
også informeres i de lande, hvortil produkterne 
importeres – eller i hvert fald de væsentligste lande 
for at gøre markedet så lidt attraktivt for piraterne 
som muligt. 
 



 

 
 
 
 
 
Hyppig kontakt til tolderne er væsentligt, således 
produkterne er med i erindringen, når der kommer 
varepartier igennem tolden. 
 
Blokade af e-handelskanalen 
Mindst lige så stor effekt kan det have at blokere 
piraternes handelskanaler. Internetudbydere har som 
udgangspunkt økonomisk gevinst ved at tillade 
piraternes hjemmesider og tilhørende trafik, men 
mærkevareindehavere har haft held med at 
retsforfølge internetudbydere, som tillader piraternes 
hjemmesider, og det har medført, at 
internetudbyderne nu er med til at fjerne millioner af 
hjemmesider, der er relateret til piratkopiering. 
Facebook har for eksempel informeret, at de på 2,5 
dage har fjernet over 3000 annoncer1. 
 
Kontakt 
Hvis I har erfaret kopiering af jeres produkter, har I 
mulighed for at kontakte os med henblik på at 
planlægge en strategi imod piratkopiering for netop 
jeres produkter.  
 
Vi har et netværk af advokater, herunder især i EU og 
i Kina, som kan assistere på ethvert trin i kampen 
mod piraterne. 
 
1: 2015 Situation Report on counterfeiting in the European 
Union 
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