
NOTAT 
 

Faktaark om handlingsplanen for immaterielle rettigheder 
 
Handlingsplanen skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne i den stigende internationale 
konkurrence og understøtte indfrielsen af et uudnyttet potentiale i dansk erhvervsliv samt øge 
virksomhedernes viden om og brug af IP-rettigheder (patent, varemærke og design). Ved at skabe 
bedre rammer for virksomhedernes anvendelse af IP-rettigheder vil IP Handlingsplanen være et 
konkret bidrag til arbejdet med at skabe fremtidens værdi, vækst og arbejdspladser.  
 
Handlingsplan for det innovative Danmark 
Erhvervsministeren sætter med handlingsplanen fokus på fire indsatsområder, der skal styrke 
rammerne for danske virksomheders brug af IP-rettigheder. Handlingsplanen skal medvirke til, at 
dansk erhvervsliv og dermed Danmarks konkurrenceevne styrkes og stille de industrier, som i 
forvejen står stærkt, endnu stærkere i den internationale konkurrence.  
 
Værdiskabelse via IP-rettigheder 
Den globale konkurrence og innovationskraft er i stærk vækst og skærper kravene til 
virksomhedernes udvikling af nye og bedre produkter og services. Erhvervsministeren vil derfor 
igangsætte følgende initiativer, der skal øge virksomhedernes kendskab til mulighederne i IP-
rettigheder og dermed give virksomhederne bedre mulighed for at bruge rettighederne 
værdiskabende i deres forskning, udvikling og innovation. 
 

1. Etablere en patentvoucherordning 
2. Lancere handelsplatformen IP Marketplace 
3. Etablere to IPR Informationscentre 
4. Etablere et mentorprogram med sparring fra virksomheder med IPR-erfaring 

 
Et fair, effektivt og velfungerende IPR-system  
IPR systemet spiller en væsentlig rolle for innovationen og teknologiudviklingen i samfundet, og det 
er derfor vigtigt, at både Danmark og EU har et fair, effektivt og velfungerende IPR system. 
Erhvervsministeren igangsætter initiativer, der skal dels sikre adgang til effektiv håndhævelse af IP-
rettigheder, så både små og store virksomheder kan forsvare deres rettigheder, og forbrugerne kan 
beskyttes mod f.eks. sundhedsskadelige kopivarer. Og dels sikre et fair IPR system, hvor danske 
virksomheder opererer på samme vilkår som øvrige virksomheder i EU. 
 

1. Udbrede en fast-track patentordning 
2. Gennemføre et servicetjek af markedet for IPR forsikringer 
3. Styrke indsatsen mod piratkopiering 
4. Støtte op om målsætningerne i Europa Kommissionens IP Action Plan om et fair og 

tilgængeligt IPR system til gavn for samfundet 
 
 
 
Internationalt engagement 
Danmark er en lille, åben økonomi, som er helt afhængig af at kunne eksportere globalt. Dette 
gælder ikke mindst i de teknologiintensive brancher inden for den grønne omstilling, hvor IP-
rettigheder spiller en afgørende rolle. Et stærkt og harmoniseret globalt IPR system er derfor i 
Danmarks interesse, og der igangsættes initiativer, som skal bidrage til at opretholde og fremme et 
globalt IPR system med stærke rettigheder til gavn for danske virksomheder og dansk eksport. 
 

1. Arbejde for en hurtig ikrafttrædelse af Den europæiske patentdomstol og enhedspatentet 



2. Styrke udbredelsen og IPR beskyttelsen af grønne teknologier 
3. Styrke den internationale håndhævelse og harmonisering af IP-rettigheder 
4. Fremme et globalt system for IPR beskyttelse med gode rammer for danske virksomheders 

brug af IP-rettigheder 
 
Kendskab til IP-rettigheder 
IP-rettigheder stimulerer innovationen i samfundet og sikrer virksomhederne et rimeligt afkast af 
deres investeringer i forskning og udvikling. Erhvervsministeren igangsætter derfor initiativer, der 
skal 
øge det grundlæggende kendskab til IP-rettigheder i uddannelsessystemet, hos centrale 
erhvervsfremmeaktører samt blandt iværksættere og små virksomheder. 
 

1. Øge kendskabet til IP-rettigheder blandt iværksættere og små virksomheder 
2. Lancere en IPR værktøjskasse, der skal gøre det lettere for SMV’er at bruge IP-rettigheder 

værdiskabende i deres virksomheder 
3. Udvikle undervisningsmateriale, der skal øge kendskabet til IP-rettigheder blandt 

studerende og kommende iværksættere 
4. Samarbejde med EUIPO om deres indsats på uddannelsesområdet, ’Ideas Powered for 

Schools’ 


