


I mer enn 100 år har Norske Grafikere forvaltet kunnskap om kvalitet, tradisjon og håndverk innenfor 

grafikkfaget. Vi arbeider for å formidle kunnskap om originalgrafikk og anbefaler kunstnere, 

håndverkere, gallerier og publikum å forholde seg til våre retningslinjer for originalgrafikk.

Mange har et forhold til grafikk og for mange er grafiske blad den kunsten de kjøper og har på 

veggen. Likevel er det mange som synes det kan være vanskelig å orientere seg i kunstmarkedet. 

Norske Grafikere har utarbeidet Grafikkguiden som hjelper kunstkjøpere på vei når de skal kjøpe 

grafikk. Norske Grafikere har også retningslinjer som legger føringer for hvordan grafikk skal merkes 

og som definerer hva som er originalgrafikk.

Avtrykk av en kobberplate. Foto: Tom Kosmo.



Grafikkguiden

1. Hva er forskjellen på originalgrafikk og reproduksjon?

En reproduksjon er et opptrykk av et eksisterende kunstverk, det ligger ingen kunstnerisk prosess 

bak det ferdige produktet. Typiske eksemper på reproduksjoner er plakater eller postkort av kjente 

kunstverk. Originalgrafikk er ikke en kopi av noe, men et avtrykk av en plate, sten, duk eller datafil 

der kunstneren har laget et kunstverk. Grafikk kan trykkes i opplag og hvert eksemplar i opplaget 

regnes som en original. 

2. Merking av originalgrafikk

I henhold til åndsverksloven skal et grafisk blad være:

• signert av kunstneren

• nummerert, f.eks. 2/50 eller 1/1 – dette indikerer opplaget og hvilket nummer i rekken det  

grafiske bladet er

• påført årstall

I henhold til Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk skal et grafisk blad i tillegg være:

• påført informasjon om teknikk. Dette er særlig viktig for kunstnere som arbeider i nye 

teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi. 

På Norske Grafikeres hjemmeside står det mer om ulike grafiske teknikker samt signering og 

nummerering av grafikk: www.norske-grafikere.no/om-originalgrafikk 

3. Prising av grafikk

• Det er kunstneren selv som bestemmer prisen – ikke galleristen. Det vil si at et grafisk blad 

skal koste det samme i alle gallerier når salget foregår på vegne av kunstneren.

• Kunstsalg som skjer på vegne av kunstneren – førstehåndssalg – er frittatt for mva. 

Dersom det grafiske bladet koster mer enn 2 000 NOK, skal det betales 5% Kunstavgift. 

Dette gjelder alt kunstsalg i Norge. Midlene fra Kunstavgiften går til stipend, andre 

tilskuddsordninger og kunstpriser for kunstnere.

• Dersom et galleri ikke selger på vegne av kunstneren, er det såkalt andrehåndssalg eller 

videresalg. Som kunstkjøper vil du se dette på prisen ved at det legges til 25% mva. Merk 

at det fortsatt skal legges til 5% Kunstvgift.  

4. Generelle forholdsregler og råd på veien

• Spør galleristen eller kunstneren om du er usikker på om det er originalgrafikk. Du skal 

kunne få en god forklaring på teknikken som er benyttet og opplaget det grafiske bladet 

er trykket i.

• Som i alle bransjer finnes det mer eller mindre seriøse aktører. Det kan lønne seg å 

undersøke om galleriet driver seriøst.

• Et kunstkjøp er en stor investering. Ta deg tid til å undersøke om det grafiske bladet du 

har sett på selges til samme pris i alle gallerier og at informasjonen du har fått stemmer.

Er du usikker – ikke kjøp! 

https://www.norske-grafikere.no/hva-er-grafikk-utkast
https://kunstavgiften.no/informasjon.html#kunstavgifts-loven


Hvorfor er dette viktig? 

Kunstnernes rettigheter

Skillet mellom reproduksjon og originalgrafikk er en fagpolitisk sak for kunstnere over hele verden 

og begrenser seg ikke til Norske Grafikere. På samme måte som fotografer har kjempet frem en 

forståelse for fotografiet som kunstform, har grafikere kjempet frem ideen om at grafiske medium 

er en egen kunstform når kunstneren arbeider direkte med mediet og skaper nye motiver og 

uttrykk i det. Dette kaller vi i dag original- eller kunstgrafikk. 

Begrensede opplag, merking og formidling har vært viktige verktøy i denne kampen, og 

både kunstnere, gallerister og institusjoner har vært enige om fordelene ved å skille mellom 

reproduksjon og originalgrafikk. Derfor er våre retningslinjer for originalgrafikk ikke bare ment 

for organisasjonens medlemmer, men må sees som retningslinjer for hele kunstfeltet. Vi ønsker at 

kunstnere som arbeider med grafiske medium som uttrykksform skal definere grafikkfeltet, ikke 

aktører med sterke kommersielle motiver. 

Anseelsen og dermed prisnivået på originalgrafikk er det i dag mange i kunstmarkedet som 

snylter på, ved å presentere og merke reproduksjoner som grafiske kunstverk. Dette bryter ned 

forståelsen av grafikk som kunstform i offentligheten og underminerer kunstnernes rettigheter 

og økonomi. Det er selvsagt noen kunstnere som profitterer på dette markedet, men da på 

bekostning av alle kunstnere som jobber med originalgrafikk og galleriene de samarbeider med

Svindel

I dagens kommersielle kunstmarked gjør nye avanserte printere og trykkemedier det mulig å skape 

illusjonen av et originalt kunstverk, selv om det dreier seg om en skanning eller avfotografering av 

et allerede eksisterende kunstverk. Noen aktører påfører signatur, opplagsangivelse og tekniske 

betegnelser for å skjule for kunden at det dreier seg om en reproduksjon av for eksempel et 

maleri. 

Vi har sett flere eksempler på svindel med opplag der aktører uten kunstnerens godkjennelse, 

oftest posthumt, trykker nye opplag av utsolgte verk eller reproduserer originaler. Siden 

kunnskapen hos publikum om distinksjonene er høyst varierende, oppstår muligheten for uærlige 

aktører til å tjene penger i et marked som egentlig tilhører billedkunstnerne. Norske Grafikere 

ønsker å motarbeide denne utviklingen i kunstmarkedet.



Norske Grafikeres retningslinjer for originalgrafikk

Vedtatt på Norske Grafikeres Årsmøte 22.03.2019. 

1. Grafikk er et selvstendig kunstnerisk medium¹ og skal ikke benyttes til å 

mangfoldiggjøre eksisterende kunstverk.

2. Signatur samt informasjon om teknikk og opplag² påføres hvert enkelt grafisk 

blad.

3. Når et opplag er trykket, skal det ikke produseres flere eksemplar identisk med 

opplaget.

4. Et særlig ansvar for tydelig merking av kunstgrafikk foreligger for kunstnere som 

arbeider i nye teknikker, hvor det enda ikke finnes innarbeidet fagterminologi³.

5. Signér og / eller nummerer aldri en reproduksjon.

¹ Norske Grafikeres definisjon på kunstgrafikk:

Et grafisk blad er et avtrykk fra en matrix. En matrix er tradisjonelt en treplate, 

metallplate eller en stein, men det kan være hvilket som helst materiale hvor 

kunstneren selv har skapt sitt bilde med hensikt å produsere et grafisk verk. Før 

avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet sin matrix. Bearbeidingen kan bestå 

i at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk som 

kan beskrives med denne prosessen er et originalt kunstverk.

Grafiske blad faller i fire grupper: dyptrykk, høytrykk, plantrykk og digitaltrykk.

² Iflg. Åndsverksloven § 112 skal kunstnere nummerere trykkene ved å påføre 

dem opplagstall og nummer. Betegnelsen 11/15 på et grafisk blad betyr at det 

er tatt 15 trykk av vedkommende plate (bortsett fra prøvetrykk og eventuelle 

variasjoner), og at det blad man har for seg er nr. 11 av disse.

³ Kunstgrafikken har alltid hatt flytende skillelinjer både til mekaniske 

trykkemetoder, fotobaserte og digitale produksjonsmetoder og i mange tilfeller 

vil verk falle utenfor generelle retningslinjer og vurderes individuelt.



Åndsverksloven § 112

Bestemmelser om trykte verk mv.

Trykte verk skal være påført ansvarlig utgiver, opplagsnummer og 

trykkeår. Grafiske verk og trykte gjengivelser av musikkverk skal 

dessuten være påført fortløpende nummer innen opplaget.

Om Kunstsalg og merverdigavgift

I merverdigavgiftsloven § 3-7. Kunst og kultur mv. står det at: 

(4) Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til 

egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme 

gjelder slik omsetning ved mellommann i opphaverens navn. 

(5) Formidling av kunstverk for opphaveren er unntatt fra loven. 

I forskrift til merverdigavgiftsloven § 1-3-2. er kunstverk blant annet 

definert slik: 

b) grafiske arbeider, herunder stikk, trykk, litografi, mv., signert og 

nummerert i et antall begrenset oppad til 300 stk.  

Dette vil si at kunstverk, som omsettes av kunstneren selv formidles på 

vegne av denne, er unntatt mva. Originalgrafikk trykket i et opplag 

under 300 eksemplarer er etter loven er regnet som kunstverk.
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