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Vederlag 

Illustratoren har ret til et rimeligt vederlag.  

Bliver illustratoren bestilt af forlaget til at udføre illustrationerne til et bogværk, skal illustratoren have et 

garanteret honorar, uanset om forlaget udgiver værket med illustrationerne eller ej. Illustratorens 

garanterede honorar skal afspejle, at illustratoren kun i meget begrænset omfang kan anvende 

illustrationerne uden for det bogværk, de er skabt til. 

Honoraret for arbejdet skal afspejle den tid, indsats og kunnen, som udførelsen af illustrationerne kræver. 

Illustratorens vederlag for overdragelsen af rettighederne til udnyttelsen af illustrationerne skal afspejle 

den brug, forlaget forventer på tidspunktet for aftalens indgåelse.  

Illustratoren skal have adgang til en rimelig yderligere betaling, hvis udgivelsen bliver en stor succes.  

Brug af illustrationerne i andre værker, på produkter (merchandise) eller i andre sammenhænge, end 

illustrationerne er skabt til, skal altid medføre yderligere rimeligt vederlag til Illustratoren. 

Videreoverdragelse af rettighederne til andre forlag eller producenter, skal altid medføre yderligere 

vederlag til illustratoren. 

Kreditering  

Illustratoren har ret til kreditering i henhold til god skik, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 1.  

Illustratoren skal krediteres ved den enkelte illustration, med signatur eller mærke, så illustrator altid kan 

genkendes, også hvis nogen vil anvende den enkelte illustration uden teksten, f.eks. kopiere den i henhold 

til en aftalelicens. 

Illustratoren skal krediteres på den måde illustrationernes omfang i værket berettiger til, dvs. som 

minimum i kolofonen samt evt. på titelbladet og på forsiden. Det har både betydning for synligheden og 

anerkendelsen af illustratoren som ophavsmand, men også for illustratorens adkomst til biblioteksafgift og 

ret til andre indtægter.  

Er illustratorens bidrag ligestillet med forfatterens, skal forfatter og illustrator ligestilles på forsiden, 

titelbladet og i kolofonen. Ophavsret bør angives som ”© Forlaget, forfatteren og illustratoren”. 

Illustratoren og forfatteren skal have forelagt udkast til kreditering, kolofontekst og ophavsretsangivelse 

senest i forbindelse med sidste opsætning af værket inden udgivelse.  

Ændringer 

Forlagets eller andres anvendelse af illustrationerne til varemærker kræver illustrators udtrykkelige 

samtykke hertil, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2. 

Illustrationerne må ikke ændres ved beskæring, farvevalg eller på anden måde, der forandrer værkets 

udtryk, uden illustrators udtrykkelige samtykke hertil, jf. ophavsretslovens § 3, stk. 2 og § 56, stk. 1. 

Uoverdragelige rettigheder 

Illustratorens grundlæggende rettigheder som ophavsmand til illustrationen kan illustratoren, ifølge dansk 

ophavsretslovgivning, aldrig fraskrive sig ved aftale. 



Krænkelser af illustratorens ophavsret, herunder ved manglende kreditering, ændringer af illustrationerne 

eller anvendelse af illustrationerne ud over det udtrykkeligt aftalte, kan medføre krav om økonomisk 

kompensation samt bøde og forbud mod anvendelsen iht. ophavsretslovens bestemmelser herom. 
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