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1 Innledning 

Merkenavn og stedsnavn. Disse to begrepene henger langt nærmere sammen enn det man i 

utgangspunktet ville tro. Stedsnavn eller stedsbetegnelser er selve kjernen i vår – 

forbrukerens – assosiasjonsprosess. Det er stedsbetegnelsene som leder oss til å tro, eller 

forstå, at Champagne er musserende vin fra nettopp det distriktet i Frankrike og at Imsdal 

flaskevann kommer nettopp fra Imsdal ”ved foten av isbreen”. Nettopp fordi denne 

assosiasjonsprosessen er så grunnleggende har det som hovedregel ikke vært anledning til å 

registrere rene stedsbetegnelser som varemerker, jfr. varemerkeloven
1
 § 13 1. ledd. 

Utgangspunktet har vært at det skal ikke kunne oppnås en eksklusiv rett til disse – navnene 

må holdes frie og tilgjengelige for alle som holder til og/eller driver produksjon på stedet. 

 

Til tross for denne hovedregelen er stedsnavn og stedsbetegnelser i dag i ferd med å bli 

noen av de sterkeste og mest verdifulle varemerker vi har. Et eksempel på hvordan 

stedsnavn har fått en økt betydning i varehandelen kan man hente fra en artikkel trykket i 

Aftenposten
2
, der det fremgår at det i 2007 lå an til et salg på 180 tonn av produktet 

”GourmetLam Hallingskarvet”. 

 

Som en følge av en utvikling der stedsnavn i stadig større grad benyttes som merkenavn, og 

på sikt også om bidragsyter til denne utviklingen, har vi i Norge fra og med 5. juni 2002 

innførte et separat system for beskyttelse av stedsbetegnelser
3
. Dette systemet bryter med 

den tidligere rettstilstanden på området – i det minste i Norge. Systemet gjelder for 

næringsmidler, slik dette defineres i matloven
4
. Systemet – eller ordningen – kalles for 

                                                 

1
 Varemerkeloven, heretter forkortet vml. 

2
 Lerbak (2007) 

3
 Forskrift om beskyttede betgenelser 

4
 Matloven, heretter forkortet matl. 
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Beskyttede betegnelser, og administreres av den halvstatlige stiftelsen Matmerk
5
. 

Ordningen – både praktisk og juridisk – vil bli behandlet nedenfor i punkt 5. 

1.1 Nærmere om begrepene 

Stedbetegnelser, eller geografiske betegnelser, som varemerker er tidligere behandlet av 

blant annet John Asland i hans spesialoppgave fra 2002
6
, som også ble trykket i en noe 

forkortet utgave i Tidsskrift for Rettsvitenskap i 2003
7
. Aslands innledning gir et godt bilde 

av bakteppet for dagens regulering av bruken av geografiske betegnelser, også ut fra et 

europeisk perspektiv. Tyskland trekkes særlig frem som et slags foregangsland. Ved å tolke 

konkurranserettslige bestemmelser meget utvidende oppnådde de der et kjennetegslignende 

vern mot villedelse og degenerering ved illojal konkurranse
8
. 

 

Asland skiller mellom beskyttelse av geografiske betegnelser gjennom et 

villedelseskonsept, og et kjennetegnskonsept
9
. Som også Asland viser til har beskyttelsen i 

Norge historisk vært et villedelsesvern, eller villedelseskonsept
10

. I denne oppgaven vil jeg 

søke å vise at følgene har skjedd: Vi har i Norge i stor grad gått over til et 

kjennetegnskonsept.  

 

For en nærmere gjennomgang av de to konsepters historie i Europa viser jeg til Aslands 

artikkel
11

. Denne oppgaven tar ikke sikte på å være et oppgjør med Aslands gjennomgang 

eller konklusjon. Jeg vil legge vekten på en fremstilling og drøftelse av den nå ikraftrådte 

ordningen med beskyttede betegnelser, og søke å forklare denne ordningen – hvordan den 

passer inn i det regelverket som allerede eksisterer i forhold bruken av stedsbetegnelser 

som varemerker. Det har vært en fortsatt utvikling av dette rettsområdet også ved siden av 

                                                 

5
 Patentstyret  

6
 Asland (2002) 

7
 Asland (2003) 

8
 Ibid.s. 381 

9
 Ibid.s. 371 

10
 Ibid.s. 403 

11
 Ibid. 
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den nye ordningen, og dette vil også behandles der oppgavens rammer tillater det. Asland 

legger stor vekt på de regler og ordninger som foreligger for vin og brennevin. Dette er 

naturlig da det er på det feltet beskyttelsen av geografiske betegnelser har kommet lengst. 

Jeg vil derfor ikke behandle dette like inngående, men konsentrere meg om utvidelsen 

gjennom Beskyttede betegnelser. 

 

Utviklingen på feltet har pågått med økende intensitet siden starten av forrige århundre, og 

får stadig større økonomisk betydning. Dette viser seg gjennom en stadig økende 

omsetning av såkalte nisjeprodukter i landbruket, blant annet gjennom de enorme verdier 

som i dag ligger i de beskyttede betegnelser for vin og brennevin i for eksempel 

Frankrike
12

. 

 

1.2 Nærmere om utvalgte begreper 

De foregår en viss begrepsforvirring på området, og det er derfor nyttig å klarlegge skillet 

mellom de forskjellige betegnelsene. ”Stedsnavn” er et begrep som ikke brukes i de 

aktuelle lovtekster eller forskrifter, og som således er egnet som en felles betegnelse ved 

eksemplifisering eller forklaring av emnet. En ”geografisk betegnelse” er et begrep som i 

denne sammenheng betyr at det aktuelle produkt som bærer en slik betegnelse har en viss 

tilknytning til et område eller sted
13

. En ”oprinnelsesbetegnelse” på sin side skal forstås 

som en betegnelse som angir en tettere, og kvalitativ sterkere, tilknytning til et område eller 

et sted
14

. I Patentstyrets liste over ”Ord og uttrykk”
15

 som ligger tilgjengelig på dets 

nettsted finnes begrepet ”geografiske opprinnelsesbetegnelser”. Dette begrepet er nærmere 

definert på en egen side
16

, men fremstår for meg kun som et konstruert begrep som søker å 

samle de to andre begrepene under ett. Begrepet gjentas ikke på den henviste nettsiden, der 

                                                 

12
 Ibid. note 7, med videre henvisninger til Reger (1999) note 177 på s. 95 

13
 Forskrift om beskyttede betgenelser § 7 

14
 Ibid. § 8 

15
 Patentstyret  

16
 Patentstyret  
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det kun fremgår at vi i Norge i hovedsak har to felt der slike betegnelser benyttes – vin og 

brennevin, og ”landbruksbaserte næringsmidler, fisk og fiskevarer”
17

. 

 

Asland
18

 skiller mellom ”herkomst angivelser” og ”opprinnelsesbetegnelser”, men dette 

skillet er knyttet opp mot hans skille mellom et en konkurransebasert beskyttelse og en 

kjennetegnsbasert beskyttelse. 

 

Jeg vil i denne oppgaven benytte begrepet ”stedsbetegnelser” som en samlebetegnelse for 

de to former for tilknytning det kan oppnås vern for. 

 

Jeg vil også søke å skille mellom varemerker og merkenavn. Dette kan fremstå som 

unødvendig, men jeg ønsker å holde på et skille mellom registrerte merkenavn – 

varemerker – og merkenavn som her skal oppfattes som uregistrerte navn og betegnelser. 

1.3 Avgrensning 

Oppgaven vil ta for seg og søke å forklare ordningen med ”Beskyttede betegnelser” slik 

dette er regulert i forskriten
19

. Det vil legges vekt på å klargjøre hva denne ordningen er, 

hva den regulerer, hvor den stammer fra, og om ordningen er i samsvar med eksiterende – 

eller tidligere – regler om stedsbetegnelser som varemerker.  

 

Jeg vil i oppgaven søke å belyse hvordan situasjonen for registrering og beskyttelse av 

stedsbetegnelser som varemerker er i Norge per i dag, herunder nåværende regulering av 

dette med vekt på den nye ordningen med beskyttede betegnelser, samt de generelle regler i 

varemerkeloven. Jeg vil kort trekke inn eksempler på reguleringen i andre land, fortrinnsvis 

i Europa, der det er nødvendig for å klarlegge innholdet i reglene, bakgrunnen for disse og/ 

eller dersom det kan tjene som eksempler. 

 

                                                 

17
 Ibid. 

18
 Asland (2003) s. 371 

19
 Forskrift om beskyttede betgenelser 
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Ordningen med Beskyttede betegnelser er i dag hjemlet i matl. § 30. Matl. § 30 2. ledd 

åpner for at ordningen innskrenker registreringsadgangen i medhold av annen lovgivning. 

Jeg vil ikke behandle eventuelle innskrenkninger i forhold til fellesmerkeloven
20

, 

foretaksnavneloven
21

, lov om planteforedlerrett
22

, navneloven
23

 eller lov om beskyttelse av 

design
24

, som alle nevnes i § 30 2. ledd.  

2 Bakgrunn og kilder 

Som bakgrunn for behandlingen av de forholdsvis nye reglene om beskyttede betegnelser 

er det naturlig å begynne med varemerkeloven. Denne setter som utgangspunkt meget 

strenge skranker i forhold til bruken av slike stedsbetegnelser.  

 

Et varemerke gir, dersom det godkjennes som varemerke, en beskyttelse for produsenten 

mot at konkurrenter benytter seg av samme eller likelydende navn, jfr. vml. § 4, jfr. 1, som 

presiserer at [r]ett til varekjennetegn […] har den virkning at ingen annen enn innehaveren 

[…] kan bruke samme kjennetegn”. Tilsvarende gir et varemerke en beskyttelse for 

forbruker, og indirekte produsent, mot at andre produkter – da gjerne av en annen kvalitet 

eller opprinnelse – markedsføres under sammen navn, til forveksling og forvirring for 

forbruker. Se for eksempel vml. § 3. 

 

Denne eneretten som kommer klart til uttrykk i vml. § 1, er et grunnleggende trekk ved de 

fleste felt innenfor immaterialretten
25

.  Like fullt har en beskyttelse, eller rettere en 

friholdelse, av stedsbetegnelser tradisjonelt vært en del av den norske varemerkeretten. 

                                                 

20
 Fellesmerkeloven 

21
 Foretaksnavneloven 

22
 Lov om planteforedlerrett 

23
 Navneloven 

24
 Designloven 

25
 Kotvedtgaard 



 6 

Dette fulgte også av Varemerkeloven av 1910
26

 i § 25. Knoph presiserte i sin bok 

Åndsretten
27

 at denne beskyttelsen strengt tatt ikke var en del av åndsretten, men derimot 

en regel som ”setter skranker for den alminnelige handlefrihet i den lojale konkurranses 

interesse”
28

. 

 

Det foreligger så langt jeg har klart å bringe på det rene ikke noen store uttømmende eller 

dyptgående norske arbeider som tar for seg problemstillingene og de juridiske reglene 

knyttet til bruken av stedsbetegnelser som varemerker publisert etter Aslands oppgave fra 

2001-2002. Den skandinaviske immaterialrettslitteratur behandler temaet kun i korte trekk, 

og i norsk litteratur behandles ikke temaet ikke inngående for annet enn varemerker
29

. Hos 

Lassen
30

 henvises det riktignok til Asland
31

, men det er ikke viet plass til noen inngående 

forklaring eller problematisering. I dansk litteratur berøres temaet også kort i den generelle 

litteraturen
32

, og her er det hovedsakelig en henvisning til hvorledes disse problemstillinger 

er løst i andre land i Europa. Ved siden av dette er det riktignok publisert to artikler i 

Ugeskrift for retsvæsen
33

, begge skrevet av Knud Hansen
34

 som behandler ordningen med 

beskyttede betegnelser. 

  

I Europa er derimot temaet bredere behandlet også fra et varemerkerettslig synspunkt, og 

særlig i tysk litteratur er det mye å hente. Særlig Reger
35

 med hans gjennomgang av 

                                                 

26
 Varemerkeloven 1910 

27
 Knoph (1936) s. 483 flg. 

28
 Et lenger sitat et inntatt av Asland i Asland (2003) på s. 372 flg. 

29
 Lassen (2003) s. 72 flg. 

30
 Ibid. s. 126 flg. 

31
 Asland (2003) 

32
 Koktvedgaard (2005) s. 360 flg. 

33
 Forkortet UfR 

34
 Hansen (1997) og Hansen (1999) 

35
 Reger (1999) 
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TRIPS-avtalen
36

, som Norge har sluttet seg til gjennom WTO
37

, er meget fyldig. Jeg viser 

her til Asland
38

 for videre referanser. 

 

3 Nærmere om de aktuelle varemerkerettslige bestemmelser 

Denne gjennomgangen kan anses som et ”bakteppe” som benyttes når den nye ordningen 

med beskyttede betegnelser blir behandlet nærmere nedenfor. 

3.1 Varemerkeloven 

Varemerker er i Norge først og fremst regulert i varemerkeloven av 1961 med senere 

endringer. Langt de fleste av de internasjonale forpliktelser Norge har påtatt seg har blitt 

innarbeidet ved stadige endringer. Det er i all hovedsak to bestemmelser i varemerkeloven 

jeg vil ta for meg. Den ene omhandler i sin enkelhet et hinder for registrering av 

stedsbetegnelser som varemerker, mens den andre bestemmelsen regulerer de tilfeller der 

en eventuell stedsbetegnelse er å oppfatte som villedende. 

3.1.1 Varmerkelovens § 13 

Varemerkelovens § 13 1. ledd 1. og 2. punktum oppstiller en rekke krav til distinktivitet 

ved et varemerke for at det skal kunne registreres. ”Varemerke som skal registreres, må 

være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller 

bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, 

formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen”. Det er i vårt perspektiv særlig det 

siste vilkåret, ”stedet … for tilvirkningen” som er relevant. Dette vilkåret skal sikre at 

stedsbetegnelser friholdes. Hensynet som ligger bak dette, friholdelsesbehovet
39

, er 

                                                 

36
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

37
 World Trade Oranisation 

38
 Asland (2003) note 4 og litteraturlisten 

39
 Lassen (2003) s. 43 flg., og s. 72 flg. 
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grunnleggende i varemerkeretten og ”et vesentlig hensyn bak regelen i varemerkelovens § 

13 første ledd”
40

. Lassen fremholder at friholdelsesbehovet ikke utgjør en selvstendig 

nektelsesgrunn, men kun får betydning ved helhetsvurdering etter § 13
41

.  

 

Bakgrunnen for et slikt friholdelsesbehov for stedsbetegnelser synes naturlig – det kan 

være et behov for langt flere enn bare én produsent til å informere om hvor varen er 

produsert. Dette kan være av rent praktiske grunner, men også fordi stedsbetegnelsen gir 

bestemte assosiasjoner som flere produsenter har et legitimt ønske om, og en tilsvarende 

rett til, å benytte seg av. Stedsbetegnelser skal med andre ord ikke kunne monopoliseres. 

Dette kom klart til uttrykk i en avgjørelse fra Patentstyrets 2. avdelig
42

, og 

friholdelsesbehovet ble også slått fast i Windsurfing Chiemsee forente saker fra EF 

domstolen
43

. Dette legges til grunn også i kommentaren til varemerkeloven § 13
44

. 

  

Her fremheves det også at loven skal tolkes på den måten at ”et merke ikke skal registreres 

dersom det utelukkende består av noe som er egnet til å oppfattes som et stedsnavn”. 

Videre trekkes en klassisk norsk varemerkesak frem som et eksempel på at stedsnavn kan 

godkjennes dersom det assosieres med noe annet. Saken ble behandlet av Eidsivating 

lagmannsrett, og omhandlet stedet og varemerket Derby
45

. Saken omtales også i Lassen
46

. 

 

3.1.2 Varemerkelovens § 14 nr. 2 

Av vml. § 14 nr. 2 fremgår det at ”[e]t varemerke kan ikke registreres dersom det er” 

”egnet til å villede”. Bestemmelsen får i vår forbindelse sitt virkeområde der det søkes 

registrert et merke som gir et uriktig – villedende – inntrykk av varens opprinnelsessted. 

                                                 

40
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) s. 1917, s. 356 

41
 Lassen (2003) s. 46 

42
 2. avd. kj. 5246, NIR 1987 s. 241 Patentstyrets 2. avdeling (Santa Fe) 

43
 C-108/97 og C-109/97 

44
 Nitter note 78 

45
 NIR 1950 s. 74 Eidsivating lagmannsrett (Derby) 

46
 Lassen (2003) s. 73 flg. 
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Bestemmelsen ble behandlet av Høyesterett i Mozell-dommen
47

, og her tas også 

bestemmelsens historiske utvikling med som en del av rettens begrunnelse
48

. 

Bestemmelsen i vml. § 14 1. ledd nr. 2 er videreføring av regelen i Varemerkeloven av 

1910 § 2 4. ledd bokstav b jfr. § 25. Det fremgår av forarbeidene til 1910-loven at 

bestemmelsen blant annet skulle gjelde uriktige stedsbetegnelser
49

.   

Lovkommentaren til bestemmelsen i vml. fremholder at det er ”allmennhetens interesser, 

og ikke andre merkeinnehaveres rettigheter, som her søkes ivaretatt”
50

. Dette kommer også 

klart til uttrykk i Mozell-dommen. I tillegg uttaler imidlertid førstvoterende at: 

”Spørsmålet om varemerkeloven § 14 første ledd nr 2 bare beskytter publikum, 

eller om den også verner næringsdrivende mot illojal konkurranse, lar seg etter min 

mening ikke besvare i denne absolutte form. Jeg ser det slik at både lovens ordlyd 

og forarbeidene tilsier at det avgjørende spørsmål må være om det kjøpende 

publikum blir villedet. For så vidt er det riktig, som fremhevet i forarbeidene til 

1961-loven, at forbudet tar sikte på å beskytte allmennheten. Men samtidig vil 

bestemmelsen, slik det er forutsatt i forarbeidene til 1910-loven, verne de 

næringsdrivende mot at noen skaffer seg konkurransefordeler ved å villede 

publikum. Det må således legges til grunn at konkurrentene kan håndheve forbudet 

i § 14 første ledd nr 2 gjennom søksmål, jf også Lassen side 129”
51

. 

Dommens behandles også i punkt 4.1.1. 

 

Når det gjelder spørsmålet om hvem som ikke skal villedes, er dette varemerkerettens 

gjennomsnittsforbruker. Se blant annet punkt 4.3.2. En dypere gjennomgang av 

problemstillingene knyttet til det Lassen
52

 omtaler som gjetninger om kundepsykologi 

faller utenfor rammene for denne oppgaven. Jeg nevner likevel at dersom man kommer til 

                                                 

47
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) 

48
 Ibid. s. 1915 flg. 

49
 Ibid. 

50
 Nitter note 90 

51
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) s. 1916 

52
 Lassen (2003) s. 281 flg. 
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at det er en fare for villedelse blir man nødt til å stille følgende spørsmål: Hvor mange må 

være villedet? Problemstillingen kommenteres i Mozell-dommen der det fremheves at ”det 

avgjørende må være om det må regnes med at en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen 

vil bli villedet”
53

.  Det samme sier Lasse, og presisere at det ikke ubetydelige delen må 

være ”relativ” (forholdsmessig), og ikke ”absolutte tall på kjøpere e.l.”
54

. Lassen påpeker 

videre at denne vurderingen er noe forskjellig i EF-domstolen. For domstolen er det 

avgjørende ”hvordan gjenomsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller 

tenestydelse opfatter varemærkerne”
55

. 

 

3.2 Annen regulering – EU/EØS og andre internasjonale forpliktelser 

3.2.1 EU/EØS 

Ved vedtakelsen av EØS-avtalen gjennom EØS-loven
56

 tilsluttet Norge seg til det alt 

vesentligste av den overnasjonale lovgivning som medlemslandene i EU hadde etablert. 

 

EU og EU-landene har hatt fokus på vern av stedbetegnelser for flere næringsområder. 

Både Tyskland og Frankrike har vært pådrivere for dette, og særlig vin og brennevin er 

som nevnt godt beskyttet og regulert. Gjennom EØS-avtalens protokoll 47 har Norge 

forpliktet seg til blant annet et vern av nettopp slike betegnelser. Dette er gjennomført ved 

forskrift
57

. 

 

EUs varemerkedirektiv
58

 er også gjeldende rett i Norge. Direktivet gir blant annet regler 

om beskyttelse av eksisterende varemerker. 

                                                 

53
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) s. 1916 

54
 Lassen (2003) 282 

55
 C-251/95 Sabel v. Puma premiss 23 

56
 LOV-1992-11-27-109  Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 

økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). 

57
 Forskrift om alkoholsterke drikker mv. 

58
 89/104 
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Det finnes ikke noe overordnet og samlende regulering av stedbetegnelser og beskyttelse 

av disse i EU-systemet. Reglene som eksisterer er gitt for begrensede felt. 

 

Samordningen av regler og betegnelser i EU-området har også ført til en utvikling ledet av 

EU-domstolen. I Touron-saken
59

 var spørsmålet om en betegnelse spansk betegnelse på 

marsipan kunne benyttes på fransk marsipan. Domstolen kom her til at geografiske 

betegnelser som var kvalitetsnøytrale gikk inn under det unntaket som oppstilles i EF-

traktatens art 36.  

 

Samordningen er ikke endelig fullført, og medfører stadig nye tvister. Mangelen på et 

helhetlig og endelig system fremheves av Asland
60

 som uheldig. 

 

Feta-dommen
61

 behandler spørsmålet om både opprinnelses betegnelser og artsbetegnelser. 

Domstolen tok stilling til om registreringen av Feta som beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

var ugyldig. Registreringsvedtaket ble tilsidesatt av EF-domstolen. Det ble lagt til grunn av 

domstolen at hensynet til at Feta kunne markedsføres på produkter som ikke var fra Hellas 

ikke var tillagt tilstrekkelig vekt. Etter ny forvaltningsmessig behandling i EU-systemet er 

nå Feta beskyttet som opprinnelsesbetegnelse
62

. Danmark har innbragt forordningen for 

EF-domstolen. Så vidt vites er saken ikke endelig avgjort per april 2008. 

 

                                                 

59
 C-3/91 

60
 Asland (2003) s. 389 

61
 Forente saker C-289/96, C-293/96 og C-299/ 96 

62
 Beskyttet opprinnelsesbetegnelse 1829/2002 
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3.2.2 TRIPS 

TRIPS
63

 er som tidligere nevnt en underavtale av WTO-avtalen. Seksjon 3 i avtalen 

omhandler stedsbetegnelser. Art 22. 2 omhandler et forbud mot bruk av villedende 

stedsbetegnelser: 

”In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for 

interested parties to prevent: 

    (a) the use of any means in the designation or presentation of a good that 

indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area 

other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the 

geographical origin of the good” 

TRIPS-avtalen forplikter Norge til at det samme vernet gjelder etter norsk rett. Lasen
64

 

legger til grunn at forpliktelsen etter art. 22 er oppfylt ved reglene i vml. § 14 1. ledd nr. 2 

og markedsføringslovens §§ 1 og 2. 

 

3.2.3 Pariskonvensjonen 

Før TRIPS var det reglene i Pariskonvensjonen
65

, som Norge er tilsluttet, som ga de 

internasjonale bestemmelsene om bruk og beskyttelse av stedsbetegnelser som varemerker. 

Vernet ble utvidet gjennom to tilleggskonvensjoner
66

, men disse sluttet Norge seg aldri til. 

Pariskonvensjonen inkluderer stedbetegnelser i det området den gir vern for, men den mest 

konkrete bestemmelsen den har på dette området art. 10 første ledd. Denne gir regler om 

tiltak mot innførsel av varer med falsk opprinnelsesbetegnelse. 

 

Ut over dette gir Pariskonvensjonen ikke noe annet vern som det som følger av 

vedkommendes lands interne rett. Dette har i praksis medført at beskyttelsen av 

stedsbetegnelser tradisjonelt er svak i for eksempel USA. 

                                                 

63
 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

64
 Lassen (2003) s. 126 

65
 Pariskonvensjonen 

66
 Madridkonvensjonen og Lisboakonvensjonen 
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3.2.4 Stresakonvensjonen 

Stresakonvensjonen
67

 er en spesialkonvensjon om ost. Norge er tilsluttet denne, og 

konvensjonen er gjennomført ved osteforskriften
68

, og gir med det et særlig vern til visse 

ostebetegnelser. Konvensjonen har to typer vern. Enkelte kan kun benyttes for ost 

produsert i det aktuelle land – og geografiske område jfr. art. 3, mens andre krever en 

særlig angivelse av opprinnelse dersom betegnelsen skal kunne benyttes på ost produsert et 

annet sted, jfr. art 4. Nøkkelost og Gudbrandsdalsost er to norske betegnelser som er 

beskyttet av konvensjonen. 

 

Art. 4 åpner således for det som i varemerkeretten kalles et beriktigende tillegg. Dette er 

vanligvis ikke tilstrekkelig til å gi et produkt den distinktivitet som kreves overfor 

varemerker eller andre beskyttede betegnelser. Man kan med andre ikke selge norsk 

champagne, mens man etter osteforskriftens § 2 3. ledd kan selge brie, så fremt denne ” gis 

tilleggsbetegnelsen « NORSK » eller oversettelse av denne til fremmed språk i direkte 

tilknytning til ostebetegnelsen med bokstaver av samme type, størrelse og farge som 

ostebetegnelsen”. 

 

3.3 Degenerering og innarbeidelse 

Degenererasjon er definert i Patentstyrets ordliste, og skal forstås som det fenomenet som 

”inntreffer når et varemerke blir selve ordet på en vare eller tjeneste, og dermed mister sin 

kjennetegnsfunksjon”
69

. Eksempler på slike er huntonit som ble ensbetydende med 

bygningsplater av trefiber, linoleum og thermos. Temaet er blant annet behandlet av 

Holmquist
70

 som sterkt hevdet at Cognaq – eller svensk: konjakk – var et godt eksempel på 

                                                 

67
 Stresakonvensjonen 

68
 FOR-1956-08-24-9632  Forskrifter om tilvirking, merking og omsetning av ost. 

69
 Patentstyret  

70
 Holmquist (1971) 
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slik degenerering
71

. Dette ville neppe vært gjeldende rett i Norge i dag, da Cognaq for det 

første er beskyttet av egne regler i blant annet vml. § 14 3. ledd og gjennom forskrift gitt på 

bakgrunn av internasjonale overenskomster
72

.  

 

Når det gjelder stedbetegnelser har degenerasjon nær tilknytning det man kan kalle 

”kjøkkenveien” til registrering som varemerke. Det fremgår av vml. § 13 1. ledd 3. 

punktum at det ved vurderingen av varemerkers distinktivitet skal ”tas hensyn til alle 

faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i 

bruk”. Varemerket Imsdal, som vil bli behandlet i punkt 6.6, er et eksempel på dette. 

 

3.4 Varemerke-, markedsførings- og konkurranserett 

Disse tre områdene, med hver sin lov – varemerkeloven, markedsføringsloven
73

 og 

konkurranseloven
74

 – har alle bestemmelser som i større eller mindre grad regulerer 

forholdet mellom næringsdrivende, og forholdet mellom næringsdrivende og forbruker. 

Generalklausulen i markedsføringslovens § 2 gir både forbrukerbeskyttelse, og er en del av 

reguleringene for å hindre illojal konkurranse. Det samme gjelder forbudet mot å registrere 

et varemerke som er egnet til å villede, jfr. vml. § 14 1. ledd nr. 2, eller er egnet til å 

forveksles med et varemerke som en annen har tatt i bruk, jfr. 14 1. ledd nr. 7.  

 

I et større perspektiv kan det sies at også varemerke- og markedsføringsretten er en del av 

konkurranseretten. I flere av sakene for domstolene som er nevnt i denne oppgaven brukes 

varemerkerettslig og markedsføringsrettslig argumentasjon for å begrunne krav om 

beskyttelse av egen merkevare. 

                                                 

71
 Asland (2003) har tatt inn et sitat på s. 406 

72
 Forskrift om alkoholsterke drikker mv. 

73
 Markedsføringsloven 

74
 Konkurranseloven 
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4 Gjennomgang av praksis 

4.1 Dommer 

4.1.1 Mozell – 1995 

Mozell-dommen
75

 gjaldt brusen Mozell. som Ringnes står bak. Produktet ble lansert i 1986, 

og parallelt med dette ble det søkt om registrering av Mozell som varemerke. Søknaden ble 

innvilget, og Mozell ble registrert som varemerke 5. november 1987. I 1990 protesterte en 

organisasjon som heter Deutscher Weinfonds mot dette, og saken endte i retten. Her vant 

Deutscher Weinfonds frem i tingretten, mens Mozell/Ringnes vant frem i lagmannsretten 

og i høyesterett. Problemstillingen gikk på spørsmålet om varemerket Mozell var i strid 

med stedsnavnet Mosel i Tyskland som er en stedsbeskyttet betegnelse for vin
76

. Denne 

saken har blitt stående som en av hovedkildene ved vurderingen av nye registreringer av 

varemerker der tilsvarende spørsmål som de som var oppe i denne saken blir vurdert. Det 

refereres til dommen nærmest uten unntak i alle de saker der Patentstyret vurderer slike 

spørsmål. 

 

Mozell-dommen tar også for seg problemstillingen knyttet til hvordan man skal vurdere 

registreringshindringen om villedelse i vml. § 14 nummer 2.  

 

Høyesteretts tolkning av vml. §§ 13 og 14 basert på faktum i saken er fremstilt i 

gjennomgangen av disse bestemmelsene i punkt 3.1.1 og 3.1.2. 

  

Det må nevnes at dommen også avklarer spørsmålet knyttet til i hvilken grad avgjørelsen 

om registrering kan prøves av domstolene. Her viser Høyesterett til Swingballdommen
77

, 

som er en avgjørelse der Høyesterett slo fast at de kunne prøve avgjørelser fra Patentstyret 

                                                 

75
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) 

76
 Mosel-Saar-Ruwer 

77
  Rt-1975-603 (Swingballdommen) 
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full ut, men at de burde vise en viss forsiktighet grunnet de teknisk kompliserte spørsmål 

som saker om patent reiser. Høyesterett presiserte i Mozell-dommen
78

 at: 

”… de hensyn som ligger til grunn for uttalelsen, vanligvis ikke kan ha samme vekt 

i varemerkesaker, hvor de faktiske sider ved avgjørelsestemaene ofte vil være 

lettere tilgjengelige for domstolene, og hvor spørsmålenes rettslige preg kan være 

sterkere.” 

 

Høyesterett kom til at behovet for friholdelse av Mosel som stedsbetegnelse ikke ble 

hindret av registreringen av Mozell, og at merket heller ikke kunne ansees som villedende. 

Høyesterett kom etter dette til at registreringen var gyldig, og frifant Ringnes. 

 

Dommen kritiseres på enkelt punkter av Asland
79

, jeg slutter meg ikke fullt ut til den 

kritikken. Mozell som ordmerke er ikke egnet til forveksling, jfr. § 13 1. ledd, for den 

norske gjennomsnittsforbruker fordi uttalen i Norge av ordet Mozell – med trykk på annen 

stavelse – skiller seg klart fra uttalen av Mosel – med trykk på første stavelse. Heller ikke 

flaskeetikken, sammenholdt med varetypen det gjelder er etter mitt syn egnet til å skape en 

assosiasjon, om at dette er vin eller et vinlignende produkt fra Mosel-dalen. Det er derfor 

ikke egnet til å skape fare for forveksling. 

 

4.1.2 Windsurfing Chiemsee – 1999 

De forente saker som ble behandlet av EF-domstolen i den såkalte Windsurfing Chiemsee-

dommen
80

 omhandlet bruk av navnet Chiemsee, som er navnet på en innsjø i Tyskland. 

Saken gikk for tyske domstoler der firmaet Windsurfing Chiemsee søkte å hindre to andre 

firmaer å benytte Chiemsee som en del av sine merkenavn. Den tyske domstolen 

oversendte en rekke spørsmål til EF-domstolen for en uttalelse. Dommen tar stilling til en 

rekke spørsmål, herunder om det er tilstrekkelig med en viss tilknytning til et sted for å 

                                                 

78
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) Rt. s 1914 

79
 Asland (2003) s. 410 

80
 C-108/97 og C-109/97 
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kunne anvende en stedsbetegnelse uten at dette ansees som villedende, og hvor langt 

friholdelsesbehovet for stedsbetegnelser strekker seg. 

 

I dommens premiss 26 forklares friholdelsesbehovet som sådan noe nærmere. Her trekkes 

det frem at det for geografiske navn ”består en allmenn interesse i å utelukke 

enerettigheter til dem” (mine oversettelser fra dansk her og i de følgende sitater) på grunn 

av de forskjellige måter slike navn kan ”påvirke forbrukernes preferanser”.  

 

Denne uttalelse fremheves også i kommentaren
81

 til vml. § 13. Her fremholdes det at: 

”Friholdelsesbehovet ivaretas til en viss grad av vml. § 5 annet ledd, men 

friholdelsesbehovet gjør at vernet mot registrering av slike merker strekker seg 

lenger enn det. Dette hensynet tilsier at alle bør kunne bruke stedsbetegnelser for å 

påvirke «forbrugernes præferencer, f.eks. ved at tilknytte varer til et sted som kan 

fremkalde positive følelser» (premiss 26).” 

Nitter, som jeg er enig med, bekrefter at dommens premiss 26 også gir uttrykk for norsk 

rett. 

 

I dommens premiss 28 klarlegges innholdet i varemerkedirektivets
82

 art. 6 nr. 1 bokstav b) 

nærmere. Denne regelen er også inntatt i vml. § 5 annet ledd der den lyder: 

”Rett til varemerke gir ikke innehaveren rett til å nekte andre å bruke sitt navn eller 

foretaksnavn eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god 

forretningsskikk.” 

Det presiseres videre i premiss 28 at denne retten ”begrenser seg til å sikre, at tredjemann 

kan bruke et på beskrivende måte, dvs. som angivelse vedrørende den geografiske 

opprinnelse, såfremt bruken skjer i overensstemmelse med redelig markedsføringsskikk”. 

 

I premiss 30 til 35 går domstolen nærmere inn på friholdelses behovet. Det fremholdes at 

det ved vurderingen av ”om et geografisk navn, for hvilket der ansoeges om registrering 

                                                 

81
 Nitter note 78 

82
 89/104 
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som varemaerke, betegner et sted, der for naervaerende og efter de relevante 

omsaetningskredses mening frembyder en forbindelse med den paagaeldende kategori af 

varer, eller om det med rimelighed kan forudses, at en saadan forbindelse vil kunne 

tilvejebringes i fremtiden”, jfr. premiss 31. Det er altså ikke bare forholdene per i dag som 

skal legges til grunn for vurderingen, men også en vurdering av et eventuelt behov for 

friholdelse basert på en forventning om hva fremtiden kan bringe. Det presiseres i premiss 

33 at bestemmelsen i varemerkedirektivets art. 3 nr. 1 bokstav c) i prinsippet ikke er til 

hinder for registrering av mindre kjente stedsbetegnelser som varemerker. 

 

Når det gjelder spørsmålet om kravet til tilknytning behandles det i premiss 36. Her legger 

domstolen til grunn at det ikke kan utelukkes at ”forbindelsen mellem kategorien af varer 

og det geografiske sted afhaenger af andre tilknytningsmomenter, f.eks. den 

omstaendighed, at varen er blevet udviklet og designet paa det paagaeldende geografiske 

sted”. Dette må anses å være meget hendig for eksempel i alle de tilfelle som omhandler 

klær eller tilsvarende produkter, som gjerne designes der de har sin tilknytning – men 

produseres i et lavkost land. 

 

Avslutningvis tar jeg med det domstolen fremhever i premiss 47: 

”Det foelger heraf, at en geografisk betegnelse kan registreres som varemaerke, 

saafremt det som foelge af den brug, der er gjort deraf, er blevet egnet til at 

identificere den vare, for hvilken der ansoeges om registrering, som hidroerende fra 

en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre 

virksomheders. I et saadant tilfaelde har den geografiske betegnelse nemlig faaet en 

ny raekkevidde, og dens betydning, som ikke laengere kun er beskrivende, 

begrunder, at den kan registreres som varemaerke”. 

Dette medfører at kravet til den innarbeidelse som jeg har beskrev for norsk rett i punkt 3.3 

blir meget strengt hva angår innarbeidelsens omfang. 
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4.1.3 Parmesan – 2005 

I denne saken falt det avgjørelse i 2008. Domstolen slo her fast at ”Tysklands myndigheter 

ikke har et ansvar for å stoppe tysk ost benevnt som "parmesan". Bakgrunnen for saken er 

en strid mellom italienske og tyske osteprodusenter om retten til å benytte navnet 

Parmesan”
83

. Det blir således opp til produsentene som har rettighetene til den beskyttede 

betegnelsen Parmigiano Reggiano som må gå til sak mot eventuelle produsenter som 

bryter med deres rettigheter. Det må således kunne legges til grunn at dette ikke er noen 

endelig slutt på denne saken. 

 

4.1.4 Lokalavisen Groruddalen – 2005 

Denne lagmannsrettssaken
84

 tjener som et eksempel på at friholdelseskravet står sterkt i 

norsk rett.  

 

Akers Avis Groruddalen AS utga abonnementsavisen Akers Avis Groruddalen. Avisen 

gjorde forgjeves gjeldende at det var i strid med vml. §2 og markedsføringsloven §1 og §8a 

at konkurrenten Nordstrands Blad AS utga gratisavisen ”Lokalavisen Groruddalen”.  

 

I den gjeldende saken ble det anført at en avis med uregistrert merkenavn hadde samme 

beskyttelse som den registrerte varemerker har, jfr. vml. § 2. Verken lokalavisen eller 

Grouddalen, eller de to begrepene i kombinasjon kunne ”sies å utgjøre et særlig 

kjennetegn” for avisen. Groruddalen ble ansett som en stedbetegnelse. 

 

4.1.5 Imperia – 2007 

Saken ble ført for Oslo tingrett
85

 og omhandlet gyldigheten av registrering etter 

varemerkeloven av ordmerket ”IMPERIA”. Saksøkte produserer og selger vodka under den 

                                                 

83
 Nina W. Hegdahl - KSL Matmerk (2008) 

84
 2005-08-15. RG 2006 s. 312 Borgrarting lagmannsrett  

85
 TOSLO-2007-10029 (Imperia-dommen) 
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betegnelsen, men saksøker var en annen produsent av brennevin. Saksøker anførte tre 

uavhengige grunnlag for sitt ugyldighetskrav. Det første var en påstand om at Imperia var 

likt den utbredte kvalitetsbetegnelsen Imperial til at det kunne gis en enerett til denne, det 

andre grunnlaget var at Imperia er en by i Italia og at stedsnavnet må friholdes slik at det 

kan benyttes til markedsføring av en eventuell fremtidig brennevinsproduksjon i dette 

området, og sist ble det anført at Imperia var egnet til å villede – da produktet slett ikke ble 

produsert i Italia, men i russland. 

 

Saksøkte imøtegikk dette med påstander om at Imperia i Italia ikke var kjent i Norge, og at 

varemerke ”på norsk fremstår som et fantsiord”. Retten bemerket innledningsvis at den 

hadde anledning til å prøve saken, og viste her til Mozell-dommen
86

 – se punkt 4.1.1. 

Videre avklarte retten et spørsmål om adgangen til å benytte en spørreundersøkelse som 

bevisføring i forhold til avklaring rundt forbrukers oppfatning av merket. Det ble her vist til 

Windsurfing Chiemsee-dommen som jeg har behandlet i punkt 4.1.2. Retten drøftet i punkt 

5 og 6 i sine bemerkninger spørsmålet om friholdelse og villedelse. Retten kom til at 

Imperia ikke var tilstrekkelig kjent i Norge til at registreringne kunne anses ugyldig. 

 

4.2 Avgjørelser fra Patentstyret 

4.2.1 Rialto – 1998 

Spørsmålet var her om Rialto måtte nektes registrert som følge av vml. § 13 1. ledd da 

varemerket ”utelukkende er egnet til å gi uttrykk for tilvirkningsstedet”. Patentstyrets 2. 

avdeling la vekt på at stedsnavnet var meget lite kjent i Norge, og byen var så vidt liten at 

det ikke forelå et avgjørende friholdelsesbehov. Avgjørelsen er inntatt i NIR
87

. 

 

Denne avgjørelsen er i tråd med den senere dommen i Windsurfing Chiemsee saken 

(behandlet i punkt 4.1.2). Avgjørelse om at friholdelsesbehovet har mindre vekt ved 

                                                 

86
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) 

87
 NIR 1999 s. 729 - 730 Patentstyrets 2. avdeling (Rialto) 
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ukjente stedsbetegnelser i fjerntliggende land fremstår som hensiktsmessig. Likevel må det 

påpekes at i en liten verden, kan en tidligere ukjent by brått bli verdenskjent, og 

opprettholde en slik status i mange år fremover. Er det da uproblematisk å godta for 

varemerkeregistrering i dag et stedsnavn som ikke ville gitt grunnlag for fravikelse av 

friholdelsesbehovet i morgen. 

 

4.3 Erfurt - 2001 

Saken gjaldt muligheten til å registrere stedsnavnet Erfurt som varemerke, og avgjort av 

Patentstyrets 2. avdeling 8. mai 2000
88

. Avgjørelsen er gjengitt i NIR
89

.  I avgjørelsen 

fremheves det at tidligere praksis angående vurderingen av stedsnavns registrerbarhet må 

endres noe som følge av vedtakelsen av varemerkelovens § 5 2. ledd som jeg behandler 

nærmere i punkt Feil! Fant ikke referansekilden.. Etter en gjennomgang av blant annet 

Windsurfing Chiemsee-dommen kom 2. avdeling til at merket ikke kunnes nektes 

registrert. 

 

Det presiseres at søknaden ble innvilget for kun én vareklasse, og at det var en del av 

vurderingen hvorvidt denne industrien fra noe Erfurt var, eller ville kunne bli særlig kjent 

for. 

 

4.3.1 Holland House – 2005 

Saken
90

 gjaldt registrering av varemerket Holland House som er registrert som varemerke i 

en rekke europeiske land. Patentstyrets 2. avdeling viste til Mozell-dommen, og fremholdt 

uttalelsen derfra om at hvis det er ”rimelig grunn til å anta at det kan skape uriktige 

forestillinger hos det kjøpende publikum”
91

skal varemerket ansees som villedende etter 
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 Sak nr. 7030 
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 NIR 2001 s. 279 - 284 Patentstyrets 2. avdeling (Erfurt) 
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 PS-2005-7380 Patentstyrets 2. avdeling (Holland House) 
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 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) s. 1916 



 22 

vml. § 14.2. Patentstyrets 2. avdeling mente det klart forelå en rimelig grunn å anta at 

”produktene er fremstilt i Holland, eller har en annen forbindelse med distriktet Holland”. 

Søker var fra USA, og merket ble nektet registrert. 

 

Patentstyrets avgjørelse er i klart i overensstemmelse med den tolkning av vml. § 14 1. ledd 

nr. 2 som Høyesterett ga i Mozell-dommen. 

 

4.3.2 Santos - 2005 

Santos
92

 gjaldt registrering av merke for kaffetraktere. Patentstyrets 1. avdeling nektet 

registrering under henvisning til at Santos er navnet på en havneby i Brasil der det foregår 

utskiping av kaffe. Avgjørelsen ble påklaget til Patentstyrets 2. avdeling. Flertallet – 

dissens 3/2 – opphevet 1. avdelings avgjørelse under henvisning til at stedsnavnet ikke var 

videre kjent i Norge, og at merket hadde det tilstrekkelige særpreg som gir rett til 

registrering etter vml. § 13 1. ledd. Patentstyrets 2. avdeling var samlet av den oppfatning 

at ”gjennomsnittsforbrukeren [ikke] vil trekke den slutning at kaffetrakterne av merket 

Santos er produsert eller designet i, eller på annen måte stammer fra, den brasilianske 

byen med samme navn”, og at det derfor ikke kunne legges til grunn at merket var egnet til 

å villede, jfr. vml. § 14 1. ledd nr. 2. 

 

Avgjørelsen tar også kort opp hva som er å oppfatte som gjennomsnittsforbrukeren. De 

uttaler at ”[g]jennomsnittsforbrukeren anses å være alminnelig opplyst, rimelig 

oppmerksom og velinformert” og viser i den forbindelse til en avgjørelse fra EF-

domstolen
93

. 

 

Denne siste uttalelsen er interessant, men ikke fullt ut i overensstemmelse med Høyesteretts 

premiss i Mozell-dommen, ”der det avgjørende må være om det regnes med at en ikke 
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ubetydelig del av omsetningskretsen vil bli villedet”
94

. Høyesterett, og Lassen som 

høyesterett viser til, konsentrerer seg om hvor stor del av kjøpegruppen som vil bli villedet, 

mens Patentstyrets 2. avdeling tilsynelatende baserer seg på en antagelse om 

gjennomsnittforbrukerens oppfatning.  

 

4.3.3 California Coach - 2005 

Varemerket California Coach
95

 var søkt registrert for en bil
96

, og ble nektet registrert av 

Patentstyrets 1. avdeling. Avgjørelsen ble klaget inn til 2. avdeling og ble der godkjent 

registrert. 2. avdeling la til grunn at stedsnavnet ”neppe anses som beskrivende” da de anså 

”bruksområde og geografisk opprinnelse” for en ”perifer egenskap ved slike varer”. De 

fant således ikke bruken av merket for å være villedende etter vml. § 14. 1. ledd nr. 2. 

 

4.3.4 Champagneria – 2007 

Denne avgjørelsen
97

 fikk mye oppmerksomhet i media, og jeg anser det som et ledd i de 

bestrebelser som gjøres av en organisasjon for vinbønder i Champagne distriktet gjør for å 

beskytte denne stedsbetegnelsen. 

 

Saken gjaldt foretaksnavnet Champagneria AS som det ble klaget på registreringen av. 

Klagen førte ikke frem. Klagen ble ikke behandlet i full bredde da enkelte anførsler falt 

utenfor Patentstyret saklige kompetanse. 

 

Saken er nylig innbragt for Oslo Tingrett, og det antas at saken stiller prinsipielle spørsmål 

som vil kunne føre til en behandling i flere instanser, om Champagneria AS tør påta seg 

saksomkostningsrisikoen for en slik prøving i flere instanser.  

                                                 

94
 Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 (Mozell-dommen) s. 1916 

95
 PS-2005-7487 Patentstyrets 2. avdeling (California Coach) 

96
 Vareklasse 12, 28 og 37 

97
 Klagesak nr KF 2007013 - Patentstyret  



 24 

 

4.3.5 Ytterligere avgjørelser 

I saken Blend of America
98

 kom 2. avdeling til at uttrykket ikke har ”selvstedig evne til å 

villede” i forhold til vml. § 14 1. ledd nr. 2 og sendte saken tilbake til 1. avdeling for videre 

behandling. 

 

5 Matmerk – den norske ordningen 

5.1 Innledning 

Matmerk – eller Beskyttede betegnelser som ordningen egentlig heter – har sine røtter i 

EU-systemet. En tilnærmet identisk ordning er innført i EU
99

, med grunnlag i to direktiv fra 

1992
100

. Disse direktivene var – og er – ikke en del av EØS-avtalen og ble således ikke en 

del av norsk rett ved vedtakelsen av denne. Likevel har de nå funnet veien til Norge. 

Forslaget om innføring av ordningen kom til uttrykk i forarbeider til en lovendring som 

fikk tittelen Hjemmel for norsk merkeordning for landbruksprodukter
101

. Dette manifesterte 

seg i et endelig vedtak i Odelstinget 7. juni 2001, der det ble vedtatt å gi nettopp en slik 

hjemmel
102

. Loven som skulle bli endret var Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer 

m.v.
103

.  

 

Det fremgår klart av disse forarbeidene at hensynet som ligger bak forslaget er ønsket om å 

bidra til å opprettholde norsk landbruk og matproduksjon, og at dette blant annet kan gjøres 
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ved å tilrettelegge for ”primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter som utvikler 

spesialiserte matvarer av høy kvalitet for salg i markeder med høy betalingsvillighet”
104

. 

Det legges vekt på at dette er en del av en større satsning på dette feltet, og fremholdes at 

det er verdiskapningen som står i fokus
105

. Forslaget om en slik ordning var altså et 

nærings- og distriktspolitisk forslag, og ikke et utslag av et rent juridisk behov for nye eller 

klarere regler på området. 

 

Lovendringen gav lov om kvalitetskontroll en ny § 2a som lyder: 

Kongen kan gi forskrifter om beskyttelse og bruk av produktbetegnelser og 

varebetegnelser, inkludert bl.a. geografiske betegnelser, samt regler for erstatning 

ved urettmessig bruk av slike betegnelser. Herunder kan Kongen gi forskrifter som 

innskrenker registreringsadgangen i medhold av lov 3. mars 1961 nr. 4 om 

varemerker og lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker, og begrenser rettigheter gitt 

i eller i medhold av samme lover dersom det ikke har innkommet innsigelse mot at 

en betegnelse beskyttes i henhold til forskrifter gitt i medhold av denne lov. 

Jeg vil gå nærmere inn på hvilke følger dette fikk når jeg tar for meg forskriften og den 

enkelte bestemmelser der. Det er likevel verdt å påpeke at bestemmelsen i 2. punktum gir 

hjemmel for i at forskriften kan begrense registreringsadgangen, og eventuelle rettigheter 

som er gitt eller gis etter reglene i varemerkeloven. Jeg vil nedenfor bygge opp under en 

påstand om at forskriften i stor grad gir en utvidet adgang til registrering av merkenavn 

som ikke oppfyller kravene til registrering etter varemerkeloven. 

 

I odelstingsproposisjonen
106

 ble det foreslått hjemme til å ”innskrenke etablerte rettigheter 

dersom innehaveren av en eksisterende rettighet ikke inngir innsigelse når en søknad om 

beskyttelse av betegnelse under merkeordningen offentliggjøres”. Dette innebar et klart 

brudd med den grunnleggende varemerkerettslige regel om først i tid, best i rett. Forslaget 

ble vedtatt, og trådte i kraft 15. juni 2001. 
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Med hjemmel i den nye lovbestemmelsen i lov om kvalitetskontroll § 2a ble det med 

ikraftredelse 5. juli 2002 gitt en forskrift om beskyttede betegnelser
107

. Det første merket 

som ble godkjent som en beskyttet betegnelse var Økologisk Tjukkmjølk fra Røros
108

. 

Denne ble godkjent som en beskyttet geografisk betegnelse. 

 

Senere ble forskriften endret etter ny høring, og anses ikke lenger å ha hjemmel i loven om 

kvalitetskontroll, men er nå hjemlet i matloven
109

 § 30. En av de større endringene 

flyttingen av forskriftens hjemmel medførte var at forskriften, og således ordningen, nå 

gjelder for næringsmidler slik dette defineres av matloven. Det innebærer at produkter som 

vilt og sjømat nå kan inkluderes i ordningen fordi dette er næringsmidler etter matloven. 

Forksriftsveilederen nevner dette uttrykkelig
110

 og det er også behandlet i 

Odelstingsproposisjonen
111

. 

 

Det fremgår av så vel forskriften selv, som innledningen i forkriftsveilederen
112

 at 

forskriften oppretter en ordning for vern, eller beskyttelse, av nærmere angitte betegnelser 

som produktbetegnelser – eller ”varenavn”
113

. Denne henvisningen til varenavn gjentas i 

kommentaren til forskriftens § 1. Beskyttelsen disse betegnelsene skal kunne oppnå er et 

”rettslig vern” som skal innebære at ”selve produktbetegnelsen gis en beskyttelse mot 

kopiering og etterligninger”. Forskriften åpner med andre ord for en beskyttelse av disse 

varenavnene som har klare likehetstrekk med den beskyttelsen vi allerede kjenner for 

varemerker. Det fremheves videre at det ”[v]ed tolkning av forskriften skal se hen til EUs 

tolkning og praktisering av regleverket på området”.  

                                                 

107
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Landbruksvareforordningen
114

 legger opp til definerte og registrerte 

opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser. Denne forordningen er som nenvt 

bakgrunnen for Beskyttede betegnelser. Opprinnelsesbetegnelser forutsetter at ”alt” skjer i 

området, og at egenskapene til produktet hovedsakelig eller fullstendig kan tilskrives 

området. Geografiske betegnelser stiller mindre strenge krav, her er det tilstrekkelig at 

forarbeide, fremstilling eller tilvirkning skjer i området, og at egenskaper og eller 

omdømme kan tilskrives området.  

 

 

5.2 En gjennomgang av ”Forskrift om beskyttede betegnelser” 

Forskriftens formål fremgår av § 1. ”Formålet med denne forskriften er å beskytte 

produktbetegnelser på næringsmidler ut fra opprinnelse, geografi og tradisjonelt særpreg, 

herunder sikre redelig omsetning av disse produktene”. Bak dette ligger en forventning om 

at ”opprinnelsesmerking […] kan gi økt omsetning og lønnsomhet i alle ledd av 

verdikjeden”, slik det fremheves i innledningen til forskriftsveilederen
115

.  

 

Forskriftsveilederen oppgir ikke nærmere hvem som har utarbeidet den, men jeg legger til 

grunn at denne er utarbeidet av KSL Matmerk. KSL Matmerk er en halvstatlig stiftelse som 

har fått delegert kompetanse til å forvalte, behandle og avslå søknader om beskyttede 

betegnelser, samt innstille overfor Mattilsynet på godkjennelse av slike søknader. 

 

Forskriften åpner for beskyttelse av ”varenavn” i tre forskjellige kategorier. Disse tre 

kategoriene er beskyttet opprinnelses betegnelse, beskyttet geografisk betegnelse samt 

beskyttet tradisjonelt særpreg. Jeg vil behandle de to første inngående. 
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Forskriftens – og merkeordningens – virkeområde klarlegges i § 2, og gjelder som nevnt 

for ”næringsmidler”. Dette innebærer at ordningen dekker et videre område enn det som 

tidligere er lagt til grunn. Asland fremhever at fisk og vilt ikke dekkes av ordningen, og 

anser dette som en ”naturlig konsekvens av at forskriften bygger på 

landbruksvareforordningen”
116

. Landbruksvareforordningen det siktes til er her EUs 

landbruksvareforordning fra 1992
117

. Denne vil behandles noe nærmere nedenfor.  

Veilederen til forskriftens § 2 fremhever at ”både vilt og sjømat” er omfattet av ordningen. 

Det som derimot ikke er omfattet av ordningen av vin mv
118

. Disse produktene er beskyttet 

gjennom egne ordninger.  

 

Forskriftens § 3 inneholder definisjoner på enkelte av begrepene som benyttes ellers i 

forskriften. Særlig interessant her er 1. ledd punkt 1 som definerer ”sammenslutning”. 

Dette angis å være ”enhver organisasjon, uavhengig av rettslig status, av 

primærprodusenter og/ eller bearbeidere som samarbeider om samme næringsmiddel”. 

Som det skal gjøres rede for nedenfor er det således en meget bred gruppe som gis 

muligheten til å søke om å få beskyttet en betegnelse. 

 

Forskriftens
119

 kapittel II omhandler de nærmere reglene for opprinnelsesbetegnelser og 

geografiske betegnelser.  

 

I § 5 1. ledd nr. 1 fastslås det at en opprinnelsesbetegnelse må ”angi navnet på et område 

eller et bestemt sted” dersom det skal kunne beskyttes etter denne forskriften. Det er et 

unntak fra dette i vilkåret i § 6 1. ledd. Jeg vil komme tilbake til det like nedenfor. 

Bestemmelsen i § 5 slår endelig fast hvordan denne forskriften er et klart brudd med 

tidligere tankegang om hensyn på varemerkerettens område der det som beskrevet i punkt 3 

i utgangspunktet settes klare skranker for å hindre en registrering og monopolisering av 
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stedsbetegnelser. En ytterligere forutsetning, som også presiseres flere steder i forskriften, 

fremgår av § 5 1. ledd nr. 2: ”næringsmidlet […] må ha sin opprinnelse i […] området”. 

Med opprinnelse menes her faktisk opprinnelse, og ikke historisk opprinnelse
120

. § 5 nr. 3 

setter nærmere vilkår for hva som kreves av et næringsmiddel for at dets varenavn skal 

kunne beskyttes av forskriften. Dette er vilkår som går inn på produktets kvalitet, og i 

hvilken grad disse kvaliteter kan ”tilskrives områdets eller stedets geografiske miljø med 

dets naturbetingede og menneskelige faktorer”.  

 

En dokumentasjon som viser at søker har spesialisert seg på en type produksjon i et 

geografisk område er ikke tilstrekkelig
121

. 

 

Lisboakonvensjonens
122

 art 3 gir også en definisjon av opprinnelsesbetegnelser. Denne er i 

det vesentlige likelydende med det som står i forskriftens § 5. Med opprinnelsesbetegnelser 

menes ifølge Lisboakonvensjonens art. 3 ”den geografiske benevnelsen på et land, et 

område eller et sted som tjener som kjennemerke på en vare som har sin opprinnelse på 

dette stedet, og hvis kvalitet eller egenskaper utelukkende eller hovedsakelig kan tilskrives 

de geografiske forholdene med deres naturbetingede og menneskelige faktorer”
123

. 

 

Som det også vises til i veilederen fremgår det av lovforarbeidene at merkeordningen skal 

omfatte spesialiserte matvarer av høy kvalitet
124

.  

 

Forskriftens § 6 inneholder som nevnt unntak fra vilkårene i § 5. § 6 1. ledd åpner for at et 

”ikke-geografisk navn kan likevel beskyttes som opprinnelsesbetegnelse […], dersom 
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navnet tradisjonelt er forbundet med et bestemt område eller sted”. Det er per 1.4.2008 

godkjent en slik betegnelse – ”Skjenning”
125

. 

 

§ 7 omhandler beskyttelse av geografiske betegnelser, og ligger således i kjernen av den 

utviklingen som denne ordningen er en del av. § 7 fastslår at en ”geografisk betegnelse for 

et næringsmiddel kan beskyttes” dersom fire vilkår er oppfylt.  

1. ”[B]etegnelsen må angi navnet på et område eller et bestemt sted”,  

2. produktet ”må ha sin opprinnelse i dette området”,  

3. dets ”særegne kvalitet, omdømme eller egenskaper” må kunne ”tilskrives den 

geografiske opprinnelsen”,  

4. og produktet må være ”produsert, bearbeidet eller foredlet i det definerte 

geografiske området”.  

Forskriftens § 8 behandler unntak, eller begrensninger, i forhold til hvilke navn og 

betegnelser som kan oppnå beskyttelse. Såkalte generiske betegnelser unntas her, og det 

innebærer at ”[b]etegnelser som angir næringsmidlets art” ikke kan beskyttes ved 

registrering. 

 

I § 10 følger regler om beskyttelsens omfang. Der fremgår det at betegnelsene er beskyttet 

mot urettmessig bruk, etterligning etc. I 3. ledd er det tatt inn en regel som søker å 

forhindre at en beskyttet betegnelse blir degenerert til en artsbetegnelse. En like viktig 

bestemmelse finner man i § 10 4. ledd. Denne forhindrer innehaveren fra å ”nekte andre å 

bruke sitt navn eller firma eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god 

forretningsskikk”. Bestemmelsen er likelydende med vml. § 5 2. ledd, og de har begge sitt 

opphav i EUs varemerkedirektiv
126

. Har jeg eksempelvis næringsvirksomhetsadresse 

Oppdal, skal jeg ikke hindres i å benytte den, selv om Fjellmandel fra Oppdal er registrert 

som beskyttet geografisk betegnelse. 
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Videre regulerer forskriften i § 14 hvem som kan søke om en beskyttet betegnelse. Det er i 

utgangspunktet en sammenslutning, slik sammenslutning er vidt definert i § 3, men på 

nærmere vilkår kan også enkeltpersoner eller foretak søke, se § 14 2. ledd. Dersom en 

enkeltperson eller et enkelt foretak skal kunne søke er det blant annet et krav at 

personen/foretaket er den ”eneste eksisterende produsent i det avgrensede geografiske 

området”.  

 

Den rent praktiske søknadsbehandlingen skal ikke behandles nærmere i denne oppgaven, 

men enkelte sider ved den praktiske prosessen må likevel omtales da dette er nokså 

særegent i juridisk sammenheng. Det man rent faktisk søker om dersom man går til det 

skritt å søke om for eksempel en beskyttet geografisk betegnelse er en ” fastsettelse av en 

produktforskrift”. Dette innebærer at for hver nye betegnelse som innstilles som godkjent 

blir det utarbeidet en forskrift som sendes på høring.  

 

Forskriftens § 17 inneholder en prioritetsbestemmelse, og fastslår at søknader om like eller 

lignede produktbetegnelser får prioritet etter den ordning at ”den søknaden som først 

innkom til Mattilsynet eller til den instans som er bemyndiget av Mattilsynet til å foreta 

søknadsbehandlingen, ha fortrinnsrett”. 

 

Forskriftens § 22 åpner for at nye produsenter kan få godkjent bruk av eksisterende 

beskyttede betegnelser.  

 ”Enhver kan benytte en beskyttet betegnelse på de vilkårene som er fastsatt i denne 

forskriften og i produktforskriften” 

Dette motvirker det ellers urimelige utfallet av at den første ”sammenslutningen” som 

søkte om en beskyttet betegnelse ellers ville kunne oppnå å hindre andre som produserer 

det samme produktet med de samme kvalitetskrav i det samme området, i å markedsføre 

produktene ved bruk av stedsbetegnelsen gjennom den beskyttede betegnelse. 

 

Denne bestemmelsen medfører at ordningen med beskyttede betegnelser ligner på den 

beskrevne franske ordning for vin. 
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5.3 Patentstyrets rolle 

Fra Patentstyret har jeg fått opplyst at Patentstyret fra våren 2007 skal granske nye 

søknader om registrering av varemerker opp mot betegnelser i Matmerks base for 

beskyttede betegnelser. Dette gjelder søknader for klasse 29, 30, 31, 32 og 33. 

 

5.4 Registrerte betegnelser 

Følgende betegnelser er registrert som betegnelser etter forskriften om beskyttede 

betegnelser. Listen er oppdatert pr. 07. april 2008. 

 

5.4.1 Beskyttet opprinnelsesbetegnelse 

Gulløye fra Nord-Norge - Produsentorganisasjonen Ottar, 

Ringerikserter - Røyse Ringeriks-erterdyrkerlag, 

Skjenning - Skjenningbakeran 

 

5.4.2 Beskyttet geografisk betegnelse 

Eplejuice frå Hardanger - FellesJuice AS, 

Fjellmandel fra Oppdal - Fjellmandel Oppdal BA, 

Gamalost frå Vik - TINE Meieriet Vest BA, 

Hardangereple - Hardanger Fruktprodukt, 

Hardangermoreller - Hardanger Fruktprodukt, 

Hardangerpærer - Hardanger Fruktprodukt, 

Hardangerplommer - Hardanger Fruktprodukt, 

Ishavsrøye Vesterålen - Sjøblink Blokken AS og Sigerfjord Fisk AS, 

Rakfisk fra Valdres - Valdres Rakfisk BA, 

Ringerikspotet fra Ringerike - Ringerikspotet BA, 

Økologisk Tjukkmjølk fra Røros - Rørosmeieriet AS 
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5.4.3 Merker på høring 

Ytterligere to merker  var på samme dato ute på høring: 

Tørrfisk fra Lofoten - Bedriftssammenslutningen for Tørrfisk fra Lofoten 

Villsau frå Vestlandskysten - Villsaulaget Vest 

 

5.5 Kommentarer til de registrerte betegnelser 

Et fellestrekk ved de produktene og betegnelsene som er registrert er at det navnemessig er 

tradisjonsprodukter, men enkelte av forskriftene viser at produksjonen ikke kan skje på 

tradisjonell måte. Lovforarbeidene
127

 legger til grunn at ordningen skal være med på å  

”legge til rette for primærprodusenter og næringsmiddelbedrifter som utvikler 

spesialiserte matvarer av høy kvalitet for salg i markeder med høy 

betalingsvillighet. Dette er elementer ved landbrukspolitikken som har vært relativt 

lite fremtredende siden 1945, men som nå tas i bruk for å stimulere til nyskaping, 

omstillingsevne og konkurranse. Regionale produkter og tjenester skal utvikles til å 

gi et bærekraftig og vesentlig bidrag til verdiskapningen i regionene og styrke 

primærnæringenes rolle som produsent av kollektive goder som levende bygder, 

matkultur, sysselsetting, kulturlandskap m.v.” 

Disse målsetningene kan være innbyrdes motstridende. Dersom kravet til høy kvalitet 

innebærer krav om stordrift. 
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6 Utvalgte problemstillinger 

6.1 Rene og sammensatte betegnelser 

Eksemplene på bruk av stedsbetegnelser som varemerker er mange, og kan fordeles i to 

hovedkategorier. Den ene kategorien er de ”rene” stedsbetegnelser, der varemerket 

utelukkende består av et stedsnavn – eller betegnelse. Eksempler på slike er Olden
128

 og 

Imsdal
129

. Videre har man de sammensatte varemerker der stedsbetegnelsen utgjør en del 

av varemerket, gjerne sammen med et person- eller firmanavn – eventuelt en nærmere 

beskrivelse av produktet. Retten til bruk av stedsbetegnelser sammen med andre uttrykk er 

helt grunnleggende, og er en del av hovedårsaken til at stedsbetegnelser friholdes og søkes 

forhindret fra monopolisering i varemerkeloven. Eksempler på produktområder der 

stedsbetegnelser gjennomgående benyttes av langt de fleste produsenter vin og 

brennevin
130

. Likevel er det slik at man for å kunne benytte for eksempel Champagne 

sammen med sitt firmanavn må oppfylle de aktuelle krav om både geografisk tilknytning 

og den foreskrevne produksjonsmetode. Men også en rekke produkter som ikke har samme 

tilknytning til et geografisk område søker å markedsføre seg ved hjelp av stedbetegnelser. 

Fra Patentstyrets praksis i varemerkesaker de senere år er Arendals Bryggeri
131

 og 

Nordlands Pils
132

 to av mange eksempler på sammensatte varemerker som er nektet 

registrering som varemerke med bakgrunn i vml. § 13 krav distinktivitet. Uten å ha tilgang 

til de aktuelle avgjørelser i fulltekst, må det for eksempel kunne legges til grunn at pils er 

en generell betegnelse på en bestemt type øl, som kan brygges mange steder i Nordland 

fylke. Nordlands Pils er derved ikke ”egnet til å skille søkerens varer fra andres”, jfr. vml. 

§ 13. 
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6.2 ”Falske” betegnelser 

De ”falske” stedsbetegnelser er betegnelser som benyttes som varemerker til tross for at de 

ikke er en stedsangivelse. Enkelte av disse er også er godkjent som varemerker. 

Grunntanken bak at slike varemerker likevel kan godtas er at 

”gjennomsnittsforbrukeren”
133

 ikke vil anta at verken ski eller sykler produseres på verken 

det ene eller det andre av to av verdens høyeste fjell – (Mount) Everest og K2. 

 

Ytterligere en kategori, og som i større grad kan kalles villedende, er varemerker som 

inneholder stedsbetegnelser, men som ikke gir et korrekt bilde av hvor varen er produsert. 

Slike varemerker skal som hovedregel ikke kunne registreres, og jeg vil komme nærmere 

tilbake til dette. Dette gjelder for eksempel Voss-vann og ”GourmetLam 

Hallingskarvet”
134

.. Ingen av disse produktene produseres på det faktiske stedet. Voss-vann 

oppgis å være fra en kilde i ”Sør-Norge”
135

, mens lammet slett ikke gresser på selve 

skarvet, der det er sne langt ut på sommeren – men i ”randsonen til fjelltraktene omkring 

Hardangervidda”
136

. 

 

Kravet til tilknytning til området varierer, og for varemerkers del ble dette drøftet i to saker 

som gikk under felles behandling i EF-domstolen
137

 som jeg vil behandle i punkt 4.1.2. 

 

6.3 Friholdelsesbehovet 

I 1994 ble det gjort endringer i vml. § 5, slik at denne implementerte varemerkedirektivets 

art 6. nr. 1 bokstav b). I Imperia-dommen
138

, som riktignok er en tingrettsdom, og derved 

ikke har vesentlig rettskildemessig kraft, fremholdes det at: ”Friholdelsesbehovet for 

                                                 

133
 Lassen (2003) s. 281 flg. 

134
 Lerbak (2007) 

135
 Voss of Norway  

136
 Lerbak (2007) Nina Sundqvist i Nortura 

137
 C-108/97 og C-109/97 

138
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geografiske navn har kommet i en noe annen stilling etter […]1994 […]. Etter denne dato 

forhindrer ikke registrert varemerke at andre tilbydere benytter sin adresse i 

næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Den del av friholdelsesbehovet 

som nå ivaretas av § 5 annet ledd, kan derfor ikke lenger avskjære varemerkeregistrering”. 

Dette tilsvarer den senere bestemmelse i forskriften om beskyttede betegnelser § 10 4. ledd.  

Lovendringen i 1994 fremstiller slik av Lassen
139

 som trekker frem Efurt-avgjørelsen
140

 

som er klar prinsippavgjørelse: 

”... dersom en gjennomsnittsforbruker her i landet vil anta at det eksisterer en 

forbindelse mellom den geografiske betegnelse og de varer søknaden gjelder, eller 

dersom en slik antagelse om en forbindelse kan forutses å ville oppstå i fremtiden, 

skal merket nektes registrert. Stedsnavn som er lite kjente her i landet, eller som 

betegner et sted som gjennomsnittsforbrukeren ikke vil forbinde med de aktuelle 

varer, kan derimot registreres, forutsatt at det heller ikke er noen grunn til å anta at 

en slik antagelse om en forbindelse vil oppstå i fremtiden.” 

6.4 Beskyttede betegnelser § 18 

Forkriften for beskyttede betegnelser
141

 § 18 regulerer forholdet til yngre varemerker og 

fellesmerker. ”Et varemerke eller fellesmerke kan ikke registreres dersom merket, når det 

brukes i næringsvirksomhet, ville være egnet til å forveksles med en betegnelse som er 

beskyttet etter en produktforskrift, dersom søknaden om registrering av merket er innlevert 

etter at søknad om fastsettelse av produktforskrift er innlevert etter forskriften her”. 

 

Dette medfører at en registrering som beskyttet betegnelse gir det samme vernet overfor 

nye varemerker, som det en registrering som varemerke etter vml. ville gitt – først i tid, 

best i rett. Dette må anses som en naturlig følge av innføringen av ordningen, men åpner 

for så vidt for diskusjon om det er riktig å likestille de beskyttede betegnelsene med 
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varemerker, når de beskyttede betegnelsene ikke i utgangspunktet er berettiget til en 

registrering etter vml. 

 

6.5 Beskyttede betegnelser § 19 

Forkriften for beskyttede betegnelser
142

 § 19 regulerer forholdet til eldre varemerker og 

fellesmerker. Bestemmelsen lyder: 

”Det kan ikke fastsettes produktforskrift om beskyttelse av en betegnelse dersom det 

på bakgrunn av et varemerkes eller fellesmerkes omdømme, anseelse og varigheten 

av anvendelsen vil kunne villede forbrukere med hensyn til produktets virkelige 

opprinnelse. 

En opprinnelsesbetegnelse, geografisk betegnelse eller betegnelse for tradisjonelt 

særpreg kan ikke beskyttes dersom det fra før finnes et varemerke eller fellesmerke 

som: 

1.er identisk med eller ligner på opprinnelsesbetegnelsen eller den geografiske 

betegnelsen, og 

2.gjelder for et samme eller lignende næringsmiddel, og 

3.kan villede forbrukere med hensyn til næringsmidlets virkelige opprinnelse, og 

4. er registrert eller søkt registrert før datoen for innkommet søknad om beskyttelse 

av en opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse eller betegnelse for 

tradisjonelt særpreg i henhold til denne forskriften”. 

Dette betyr at er tidligere registrert varemerke, eller fellesmerke bare opprettholder sin 

beskyttelse overfor en eventuell registrering av en ny beskyttet betegnelse dersom 

varemerket ”ut fra sitt omdømme og anseelse må sies å være godt kjent”
143

, med andre ord 

også er i aktiv bruk. Dette stemmer godt overens med regelen som er  
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6.6 Bruk uten registrering 

Hva blir da situasjonen dersom man velger å ta i bruk en ren stedsbetegnelse som 

varemerke – altså noe som varemerkeloven i utgangspunktet ikke åpner for registrering av. 

Da vil det bli markedsføringsloven og konkurranseloven, sammen med foretaksnavneloven, 

som regulerer bruken og således adgangen til å ta i bruk og søke å innarbeide er merkenavn 

slik at det senere kan registreres som varemerke.  

 

Et eksempel på en slik bruk og senere innarbeidelse er Imsdal, som ble lansert som 

flaskevann av Ringnes i 1994 – like før og i forbindelse med OL på Lillehammer. Imsdal 

ble ikke søkt regisrert som et rent ordmerke før i 2007. Frem til dette hadde Imsdal den 

nevnte beskyttelse gjennom annet lovverk, men også en beskyttelse gjennom vml. oppnådd 

ved registrering av rene figurmerker – flaskeetiketten. Årsaken til at ordmerkeregistrering 

kunne oppnås i 2007 antas å ha vært den langvarige og tunge markedsføringsmessige 

innarbeidelsen av merkenavnet. Varemerkeregistrering kunne da oppnås i henhold til vml. 

§ 13 1. ledd 3. punktum. 

 

Hva blir da igjen for ”imsdølene”? Imsdal er en dal på vestlandet, der det må antas at flere 

grunneiere i dalen i utgangspunktet har tilgang til friskt vann som teoretisk kan tappes på 

flasker. I tillegg til dette vil det kunne være aktuelt for annen næringsvirksomhet i dalen å 

profilere seg med stedsbetegnelsen. Muligheten til dette blir, som jeg har behandlet flere 

steder i oppgaven begrenset. Selv om de bestemmelsene i henholdsvis vml. § 5 2. ledd, og 

forskriften og beskyttede betegnelser § 10 4. ledd begge fremholder at en 

næringsvirksomhets adresse skal kunne benyttes uten hindring av registrerte varemerke og 

beskyttede betegnelser, vil den begrensningen som disse reglene oppstiller om lojal 

konkurranse kunne hindre en ellers rimelig bruk av eksempelvis firmanavnet Imsdal 

Flaskevann AS – dette ville kunne hindres.  

 

Dette spørsmålet blir ytterligere komplisert etter hvert som et varemerke eller en beskyttet 

betegnelse får en stadig sterkere individuell betydning på bekostning at stedsnavnet.  
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6.6.1 Det tradisjonelle franske system 

Det tradisjonelle franske system relaterer seg til vin og brennevinsproduksjon. Systemet 

baserer seg på at betegnelser – som regel stedsnavn – knyttes til bestemte områder. Dette er 

gjerne kommuner eller nærmere angitte gårder etc. Et praktisk eksempel på dette systemet, 

som også har avstedkommet en rekke andre utfordringer, er Champagne-distriktet. Dette 

distriktet i Frankrike, består av om en rekke kommuner spredt utover et større område. 

Bevisstheten rundt slike betegnelser, og særlig Champagne har fått øket økonomisk 

betydning, noe som har medført at det i mars 2008 ble vedtatt å utvide området geografisk. 

Systemet er altså slik, at alle som innenfor det angitte området produserer det bestemte 

produkt, etter foreskrevet tradisjonell metode har en lik rett til å benytte den beskyttede 

betegnelsen. Dersom en gårdbruker et av områdene som nå innlemmes i D.O.C. 

Champagne i alle år hadde dyrket gulrøtter på sin åkerlapp – ville han etter å ha plantet 

vinranker i år allerede om en 15 års tid kunne begynne produksjonen av sin helt egen 

musserende vin – og markedsføre denne som med under betegnelsen Champagne. 

 

 

7 Oppsumering og avslutning 

Jeg stiller meg kritisk til at man her har opprettet et system som på grunnleggende punkter 

synes å stride mot det som har vært reglene for varemerker i varemerkeloven, og som også 

følges i en rekke andre land.  

 

Jeg sikter til at det fremstår som uheldig at sammenslutninger av produsenter, eller i ”verste 

fall” enkeltpersoner kan oppnå en registrering og beskyttelses av en betegnelse som 

utelukkende består av en stedsbetegnelse og en generell produkttype, som for eksempel 

Eplejuice frå Hardanger. Denne forksriften innebærer at bare eplejuice fremstilt ved en 

industriell produksjon som oppfyller de svært detaljerte krav til pasteurisering og annen 

spesialbehandling rettmessig kan markedsføres som å være eplejuice fra Hardanger. Slik 
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jeg forstår ordningen vil en eventuell produksjon av eplejuice hos en småskalaprodusent på 

vedkommendes går i Hardanger, vil da nødvendigvis være, men ikke kunne markedsføres 

som, eplejuice fra eller frå Hardanger. 



 41 

 

8 Litteraturliste 

 

2. avd. kj. 5246, NIR 1987 s. 241 Patentstyrets 2. avdeling Santa Fe. 

  

2005-08-15. RG 2006 s. 312 Borgrarting lagmannsrett  
  

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement on 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, WTO,  

  

C-3/91 (Touron-avgjørelsen)  
  

C-108/97 og C-109/97 (Windsurfing Chiemsee) European Court reports 1999 side I-

02779. 

  

C-210/96 Gut Springenheide  Sml. 1998 s. I-4657. 

  

C-251/95 Sabel v. Puma  Sml. 1997 s. I-6191. 

  

Forente saker C-289/96, C-293/96 og C-299/ 96 (Feta-dommen av 16. mars 1999)  
  

Innst.O. nr 117 (2000 - 2001) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer 

i lo v 17.juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer mv. (Hjemmel for norsk 

merkeordning for landbruksprodukter). 

  

Klagesak nr KF 2007013 - Patentstyret. 

  

Innst.O. nr 117 (2000-2001) Matmerk?? 

  

Ot.prp.nr 85 (2000-2001) Matmerk?? 

  

NIR 1950 s. 74 Eidsivating lagmannsrett Derby. 

  

NIR 1999 s. 729 - 730 Patentstyrets 2. avdeling Rialto. 



 42 

  

NIR 2001 s. 279 - 284 Patentstyrets 2. avdeling Erfurt. 

  

Besl.O. nr 133 (2000-2001) om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll 

med landbruksvarer m.v. (Hjemmel for norsk merkeordning for landbruksprodukter). 

  

Ot.prp.nr 85 (2000-2001) Om lov om endringer i lov 17. juni 1932 nr. 6 om 

kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. (Hjemmel for norsk merkeordning for 

landbruksprodukter). 

  

Ot.prp.nr 100 (2002-2003) Om lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). 

  

PS-2004-7426 Patentstyrets 2. avdeling Blend of America. 

  

PS-2005-7357 Patentstyrets 2. avdeling Santos. 

  

PS-2005-7380 Patentstyrets 2. avdeling Holland House. 

  

PS-2005-7487 Patentstyrets 2. avdeling California Coach. 

  

 Rt-1975-603 Swingballdommen. 

  

Rt. 1995 s. 1908, NIR 1996 s 351 Mozell-dommen. 

  

TOSLO-2007-10029 Imperia-dommen. 

  

Pariskonvensjonen Pariskonvensjonen, Paris, 1883. 

  

Madridkonvensjonen Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive 

Indications of logicalTitle on Goods of April 14th, 1891, Madrid, 14.04.1891 1891. 

  

Varemerkeloven 1910 LOV 1910-07-02 nr 05: Lov om varemerker og om 

utilbørlige varekjendetegn og forretningsnavn 

  

Lov om kvalitetskontroll med landbruksvarer Lov 1932-06-17 nr 06: Lov om 

kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. 

  

Stresakonvensjonen Den internasjonale konvensjon om beskyttelse av ost og 

ostebetegnelser, Stresa, Italia, 01.06.1951 1951. 

  

FOR-1956-08-24-9632  Forskrifter om tilvirking, merking og omsetning av ost.

 FOR-1956-08-24-9632  Forskrifter om tilvirking, merking og omsetning av ost. 

  

Lisboakonvensjonen Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and 

their International Registration of October 31st, 1958, Lisboa, 31.10.1958 1958. 



 43 

  

Fellesmerkeloven LOV-1961-03-03-5 Lov om fellesmerker 

  

Varemerkeloven LOV 1961-03-03 nr 04: Lov om varemerker 

  

Markedsføringsloven LOV-1972-06-16-47  Lov om kontroll med markedsføring og 

avtalevilkår (markedsføringsloven). 

  

Foretaksnavneloven LOV-1985-06-21-79  Lov om enerett til foretaksnavn og andre 

forretningskjennetegn mv. (foretaksnavneloven) 

  

89/104 89/104 EØF EUs varemerkedirektiv (89/104 EØF EUs varemerkedirektiv). 

  

EØF nr. 2081/92 Landbruksvareforordningen (Landbruksvareforordningen). 

  

EØF nr. 2082/92 Landbruksvareforordningen - Tradisjonelt særpreg 

(Landbruksvareforordningen - Tradisjonelt særpreg). 

  

LOV-1992-11-27-109  Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om 

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). LOV-

1992-11-27-109  Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det 

europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven). 

  

Lov om planteforedlerrett LOV 1993-03-12 nr 32: Lov om planteforedlerrett. 

  

Beskyttet opprinnelsesbetegnelse 1829/2002 EF nr. 1829/2002 av 14. oktober 2002 

(EF nr. 1829/2002 av 14. oktober 2002). 

  

Forskrift om beskyttede betgenelser FOR 2002-07-05 nr 698: Forskrift om 

beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for 

tradisjonelt særpreg på næringsmidler 

  

Navneloven LOV-2002-06-07-19  Lov om personnavn (navneloven). 

  

Designloven LOV-2003-03-14-15  Lov om beskyttelse av design (designloven). 

  

Matloven LOV-2003-12-19-124  Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. 

(matloven). 

  

Konkurranseloven LOV-2004-03-05-12  Lov om konkurranse mellom foretak og 

kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven). 

  

Forskrift om Økologisk Tjukkmjølk fra Røros FOR-2004-02-10-581  Forskrift om 

beskyttelse av produktbetegnelsen Økologisk Tjukkmjølk fra Røros som Beskyttet 

geografisk betegnelse. 



 44 

  

Forskrift om alkoholsterke drikker mv. FOR-2006-10-11-1148  Forskrift om 

alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. 

  

Asland, John Geografiske betegnelser : med hovedvekt på TRIPs-avtalens bestemmelser. 

[Oslo], 2002. 

  

Asland, John Beskyttelse av geografiske betegnelser. I:Tidsskrift for rettsvitenskap  Årg. 

116, h. 3 (2003) s.[366]-418. 

 

 Artikkelen er en forkortet utgave av avhandlingen: Geografiske betegnelser : med 

hovedvekt på TRIPs-avtalens bestemmelser / [John Asland] 

 

EU kommisjonen Agriculture and food - Quality products catch the eye: PDO, PGI 

and TSG. http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm [Sitert: 23.04.2008]. 

  

Hansen, Knud U.1997B.447 Retsbeskyttelse af betegnelser for landbrugsprodukter 

og levnedsmidler 

 I:Ugeskrift for retsvæsen (1997) s.9s.447. 

 Over tittelen: UfR 

Før 2000 utgitt: København : Gad 

 

Hansen, Knud U.1999B.17 EF-registrering af betegnelser for landbrugsprodukter 

og levnedsmidler har nu eksisteret i fem år - hvad er der sket? 

 . I:Ugeskrift for retsvæsen (1999) s.4s.17. 

 Over tittelen: UfR 

Før 2000 utgitt: København : Gad 

 

Holmquist, Lars Degeneration of Trademarks (doktoravhandling). Malmö, 1971. 

  

Knoph, Ragnar Åndsretten. Oslo, 1936. 

  

Koktvedgaard, Mogens og Jens Schovsbo Lærebog i immaterialret: ophavsret, patentret, 

brugsmodelret, designret, varemærkerett. København, 2005. 

  

KSL Matmerk Veileder - Forskrift for beskyttede betegnelser. 2008. 

  

Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik Oversikt over norsk varemerkerett. Oslo, 

2003. 

  

Lerbak, Marie Norum og Roald Ramsdal Lam i merke-klær - Kritiserer Gilde for 

misvisende markedsføring 

Logoer fra nedlagte gårder. I:Aftenposten. 9. september 2007. s.2 - 3. 

  

http://ec.europa.eu/agriculture/foodqual/quali1_en.htm


 45 

Nina W. Hegdahl - KSL Matmerk EU-domstolen avviser myndighetsansvar. 2008. 

http://www.beskyttedebetegnelser.no/aktualiteter/Sak%20fra%20EU-domstolen [Sitert: 

23.04.2008]. 

  

Nitter, Peter Rettsdata, Norsk lovkommentar. 

 Tidligere med tittel: Norsk lovkommentar 

 

Patentstyret Geografiske opprinnelsesbetegnelser. 

http://www.patentstyret.no/no/Ord_og_uttrykk/Geografiske_opprinnelsesbeteg/ [Sitert: 

22.04.2008]. 

  

Patentstyret Kunngjøring av betegnelser for landbruksprodukter. 

http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Kunngjoering_av_betegnelser_f/ [Sitert: 

22.04.2008]. 

  

Patentstyret Ord og uttrykk. http://www.patentstyret.no/no/Ord_og_uttrykk/ [Sitert: 

22.04.2008]. 

  

Patentstyret Registrerte opplysninger om nasjonal varemerkeregistrering - Olden. 

I:Patentstyrets databaser. 1996. 

https://dbsearch.patentstyret.no/Vis_patent.aspx?idappl=19960696&domene=V&version=1

&tyapplication= [Sitert: 16.04.2008]. 

  

Patentstyret Registrerte opplysninger om nasjonal varemerkesøknad - Arendals Bryggeri 

- Søknadsnr.: 199801188. I:Patentstyrets databaser. 1998. 

https://dbsearch.patentstyret.no/Vis_patent.aspx?idappl=199801188&domene=V&version=

1&tyapplication= [Sitert: 16.04.2008]. 

  

Patentstyret Registrerte opplysninger om nasjonal varemerkesøknad - Nordlandspils - 

Søknadsnr.: 199801204. I:Patentstyrets databaser. 1998. 

https://dbsearch.patentstyret.no/Vis_patent.aspx?idappl=199801204&domene=V&version=

1&tyapplication= [Sitert: 16.04.2008]. 

  

Patentstyret Registrerte opplysninger om nasjonal varemerkeregistrering - Imsdal 

 I:Patentstyrets databaser. 2007. 

https://dbsearch.patentstyret.no/Vis_patent.aspx?idappl=200709944&domene=V&version=

1&tyapplication= [Sitert: 16.04.2008]. 

  

Reger, Gerald Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und das 

TRIPSÛbereinkommen. Köln, 1999. 

  

Voss of Norway Wosswater.com - Pure Water - Source - Source and origin. 

http://www.vosswater.com/ [Sitert: 16.04.2008]. 

  

 

http://www.beskyttedebetegnelser.no/aktualiteter/Sak%20fra%20EU-domstolen
http://www.patentstyret.no/no/Ord_og_uttrykk/Geografiske_opprinnelsesbeteg/
http://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Kunngjoering_av_betegnelser_f/
http://www.patentstyret.no/no/Ord_og_uttrykk/
http://www.vosswater.com/


 46 

 

 



 A 

9 Lister over tabeller og figurer m v 

 

 

 


