
UHR og Norwaco har forhandlet fram ny avtale 
for bruk av lyd og levende bilder i undervisning. 
Avtalen legger til rette for digital bruk og 
inkluderer en rekke TV-kanaler samt de aller 
fleste norske spillefilmer. Avtalen gjelder for 
universiteter og høyskoler og inngås med den 
enkelte institusjon.

Kanaler omfattet av avtalen 
Avtalen gir rett til å gjøre opptak av alle NRKs 
radiokanaler og følgende TV-kanaler: 

Bruk av TV-programmer og filmer i undervisning

Norske spillefilmer 
Avtalen gir også rett til å gjøre opptak av 
norskproduserte spillefilmer fra kanalene i 
avtalen. Liste over filmer som er omfattet finnes 
på Norwacos hjemmesider. 

AV-lisens | universiteter og høyskoler
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Kanallisten vil kunne endres i avtaleperioden.  
Løpende oppdatert kanalliste finnes på Norwacos hjemmesider. 

www.norwaco.no · post@norwaco.no · 23 31 68 00

Bruksmåter 
Opptak kan lagres og overføres digitalt i lokale 
nettverk og læringsplattformer, på enkeltstående 
datamaskiner, minnepinner ol. Opptak kan deles 
internt på undervisningsinstitusjonen. Avtalen 
omfatter også nedlastninger av programmer som 
podcast el.

Studentprosjekter og forskning
Opptak kan brukes av studenter i oppgaver og 
prosjekter som er en del av det pedagogiske 
opplegget og i forbindelse med forskning. 

Utdrag 
Det kan gjøres utdrag av programmer, og slike 
utdrag kan settes sammen med andre verk og 
prestasjoner. 

AV-sentraler 
Hvis undervisningsinstitusjonen ikke selv har 
tilgang på opptak, kan det bestilles hos en 
AV‑sentral. Opptak fra AV‑sentral kan benyttes på 
samme måte som egne opptak. 

UHR anbefaler avtalen for sine medlemmer. 

Med Norwaco-avtale blir bruken lovlig
For å bruke lyd og levende bilder i undervisning må 
man ha samtykke fra rettighetshaverne. Norwaco er 
en paraplyorganisasjon for opphavsmenn, utøvende 
kunstnere, fotografer og produsenter i lyd- og 
billedproduksjoner. Norwaco representerer norske 
og utenlandske rettighetshavere samt en rekke 
kringkastere. 
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