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Innovationsprisen 2019   
 
SKOV A/S blev tildelt Patent Nord’s Innovationspris 2019. For anden gang modtog SKOV A/S 
innovationsprisen, som Patent Nord Powered by Zacco hvert år uddeler til en virksomhed, der i 
særlig grad har fokus på innovation og udvikling.  
SKOV har tidligere i 2011 modtaget Innovationsprisen, og virksomheden er dermed den første, der 
modtager Patent Nord Powered By Zacco’s innovationspris to gange.  
 
Fra 2011 – 2019 er der foretaget flere innovative tiltag hos SKOV. Disse omfatter bl.a. et nyt 
moderne testcenter på 5.000 kvadratmeter og et Academy, som er et uddannelsescenter, hvor der 
udbydes kurser inden for ventilation og farm management; blandt andet via et e-learning program. 
 
Prisoverrækkelsen foregik lørdag d. 31. august kl. 11.00 hos SKOV A/S Hedelund 4, Glyngøre, 7870 
Roslev. Yderligere info kan læses her: 
 
 

 
 
 
 

 
 
Foto fra Innovationsprisen 2019 d. 31.08.2019. Fra venstre: 
- Keld Thyregod, Partner, Area Manager, Patent Attorney – Patent Nord Powered by Zacco 
- Niels Harding, Partner, Area Manager – DK North, Patent Nord Powered by Zacco 
- Jørgen Yde Jensen, adm. direktør, Skov A/S 

http://www.patent-nord.dk/index.php/innovationsprisen2019


 

 
 

Nyt studie viser sammenhæng mellem vækst og IP-rettigheder i SMV'er 
 

Små og mellemstore virksomheder (SMV’er), der ansøger om 
patenter, varemærke- eller designbeskyttelse har bedre chancer 
for at opnå vækst end SMV’er, der ikke gør det. Det viser et nyt 
studie foretaget af den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og 
EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). Ifølge 
undersøgelsen er der 21 procent større sandsynlighed for, at 
SMV’er, der har ansøgt om minimum én IP-rettighed, opnår en 
periode med vækst efterfølgende. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nyt hos Zacco: Videokonference med European Patent Office 
 

I forbindelse med patentansøgninger indleveret til det europæiske 
patentkontor (EPO) vil Patent Nord / Zacco i nær fremtid kunne 
gennemføre såvel drøftelser som mundtlige forhandlinger 
vedrørende europæiske patentansøgninger som en 
videokonference (over Skype). Det betyder, at du som kunde får 
mulighed for at overvære den mundtlige procedure, hvor vi drøfter 
den opfindelse, du søger patent på, og modtager feedback og 
eventuelle kommentarer til ansøgningen. Det betyder samtidig, at 
det bliver både hurtigere, enklere og billigere for alle parter. Du 
kan læse mere om proceduren her: 
 

 
 
 
 
 

Globalt innovations index 2019 
World Intellectual Property Organization (WIPO) har udgivet en 
rapport med titlen "Global Innovation Index 2019". Rapporten er på 
451 sider, og heri kan man blandt andet læse om hvor langt 
fremme 129 forskellige lande er på forskellige innovative 
parametre. Rapporten har flere spændende konklusioner. Blandt 
andet nævnes, at på trods af den ofte omtalte handelskrig, stiger 
beløbet som globale virksomheder bruger på R&D 
produktudvikling. Desuden beskrives det hvordan nyt medicinsk 
udstyr og teknologi kan være med til at forbedre folkesundheden. 
Det drejer sig blandt andet om computer assisterede operationer 
og personlig medicin. Hele rapporten kan læses her: 
 

                                                                            
 

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_iii_11.htm
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4434


 

 
Brasilien bliver medlem af madrid systemet 
 

Brasilien tiltræder den såkaldte Madridprotokol, som bruges i 
forbindelse med internationale varemærker. Brasilien er en af 
verdens 10 største økonomier, og det er godt for styrken af det 
internationale varemærkesystem, at et så økonomisk solidt land 
nu deltager i Madridsystemet. Det er nu muligt at ansøge om 
varemærke i 121 forskellige lande ved hjælp af Madridsystemet. 
Med kun én ansøgning kan man vælge hvilke af disse 121 lande, 
man ønsker at ansøge om varemærke i. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kina introducerer ny varemærkelov 
 

En ny varemærkelov bliver indført i Kina d. 1. november 2019. 
Med den nye varemærkelov vil Kina gerne undgå at der 
registreres varemærker der er såkaldte ondsindede registreringer. 
Dette er defineret ved at være varemærkeregistreringer, som 
ansøgeren ikke vil anvende til reelt brug, men måske bruge dem 
til at genere fx konkurrenter. Det er en del af denne nye 
varemærkelov, at de kinesiske dommere, i nogle tilfælde, får 
mulighed for at give større økonomiske bøder, for de omtalte 
ondsindede varemærkeregistreringer. 
                                              
 
 

 
 
 

 
Farven Mærsk 
 

Det er nu lykkedes Mærsk at beskytte den særlige lyseblå farve, 
der har farvet shippingvirksomheden gennem de seneste 133 år. 
Det er ganske usædvanligt, at en virksomhed får eneret til sin 
egen farve, og begrundelsen i korte træk er, at en betydelig 
procentdel af Mærsks kundekreds forbinder den lyseblå farve med 
netop Mærsk. Selskabet er kun det andet i Danmark, der opnår 
beskyttelse af en farvekode, så hvis du går med den samme drøm, 
kan du med fordel læse mere om her, hvad der skal til: 
 

 
 

 
 

 

https://www.dkpto.dk/information/nyheder-og-kurser/2019/maersk-skriver-historie-med-sin-blaa-farve/

