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Indledning  Tak for ordet. Og tak fordi I er kommet her til det 

tredje ordinære netværksmøde i Netværket Dagbladene.  

 

  Netværket er et såkaldt interessenetværk under 

Danske Medier, der har til formål at varetage dagbladenes 

interesser i forhold, der ikke kan indgå i Danske Mediers 

dagsorden. Det drejer sig i øjeblikket om følgende for-

hold: 

  Mediestøtte 

  Moms og lønsumsafgift 

  Den såkaldte Yamani-sag 

  Infopaq-sagen 

 

 Netværkets medlemmer er dagbladsmedlemmerne fra det 

hedengangne Dansk Dagblades Forening.  

 

  Og lad os så komme til selve beretningen for Net-

værket Dagbladene for 2016. Som I vil bemærke, vil jeg 

endvidere komme ind på Netværkets arbejde i den kom-
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mende periode, hvor mediestøttelovgivningen endnu en 

gang er til drøftelse på Christiansborg.  

 

Finansiel situation Dagbladenes økonomi vedbliver at være under pres. Fra 

den seneste brancheanalyse for 2015 kan vi se, at den 

samlede nettoomsætning fortsat falder efter fald i både 

avissalg og annoncesalg. Vi kan desværre også se, at ind-

tægterne fra den digitale del af dagbladene ikke kan opve-

je faldet på den analoge del.  

 

 Fraregner vi mediestøtten havde dagbladsbranchen et 

samlet underskud på en kvart milliard kroner i 2015. Det 

bør give alle et behov for omtanke i forbindelse med de 

forestående mediestøtteforhandlinger. 

 

 Jeg er ikke i tvivl om, at dagbladene også i 2016 har mi-

stet omsætning, ligesom vi ved, at annonceomsætningen 

er faldet.  

 

Konkurrence Vores konkurrencesituation er ikke nem. På annoncedelen 

udfordres vi af globale aktører som Google og Facebook. 
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For så vidt angår det redaktionelle indhold bliver vi i sti-

gende omfang udfordret af Danmarks Radios ageren på 

nettet. Vi har derfor ikke brug for, at der sættes spørgs-

målstegn ved mediestøtten. 

 

Mediestøtte Vi har derimod brug for arbejdsro, hvilket også var vores 

overordnede budskab til det politiske system, da regerin-

gen i oktober 2015 iværksatte en evaluering om erfarin-

gerne med mediestøtten. Det er fortsat vores overordnede 

holdning i den debat, som kulturminister Mette Bock nu 

har sat i gang, og som vil køre over det næste år. 

 

 Mediestøtteordningen fungerer generelt efter hensigten, 

og i lyset af den forudgående lange usikkerhed om ord-

ningen frem til vedtagelsen i 2013, er der ikke grundlag 

for at foretage markante ændringer.  

 

 Vi finder ikke anledning til at ændre i hverken kravene til 

aktualitet, omnibuskriteriet eller andelen af redaktionelt 

indhold, herunder andelen af egetproduceret indhold. 
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 Kravene sikrer alsidighed i udbuddet af højkvalitetsnyhe-

der af samfundsmæssig og kulturel karakter, der styrker 

debatten og det danske demokrati. Der har aldrig været et 

større behov end nu for at have private kvalitetsmedier, 

der kuraterer indhold, så vi undgår fake news. 

 

Branchemedier Vi mener fortsat ikke, at medlemsblade og lobbyunder-

støttende udgivelser fra brancheforeninger, fagforbund og 

arbejdsgiverforeninger skal have andel i mediestøtten. De 

plejer særinteresser og kan ikke betegnes som frie og uaf-

hængige medier. 

 

Koncernloft Netværket Dagbladene har endvidere advaret mod indfø-

relse af et koncernloft i mediestøtten. Ejerstrukturerne bag 

dagbladene har ændret sig markant siden lovens ikrafttræ-

den i januar 2014. Et koncernloft vil derfor ramme såvel 

landsdækkende, som lokale og regionale medier. 

 

Ændringer Hvor ønsker vi så ændringer i mediestøttelovgivningen? 

For det første ønsker vi en længere opgørelsesperiode, når 

kulturstyrelsen måler, om dagbladene overholder kravene 
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til redaktionelt indhold. Dagbladene udkommer op til 365 

dage om året. Det er derfor ikke rimeligt, at et dagblad 

kan miste mediestøtten, hvis blot to dage falder forkert 

ud. Netværket foreslår, at medier, der udkommer mere 

end to gange om ugen, måles over en længere periode, 

f.eks. en uge, i forhold til mængden af redaktionelt ind-

hold. 

 

 Netværket har endvidere forslået, at der sker en modifice-

ring af kravet om, at dagbladene leveres på samme vilkår 

i hele landet. Dette krav er ikke blevet mindre aktuel efter 

implosionen i PostNord Danmark, og efter PostNord er 

begyndt at differentiere priserne for omdeling af dagblade 

afhængig af, om modtageren bor i byen eller på landet. 

Netværket foreslår, at dagbladene kan henvise abonnenter 

til e-aviser eller får mulighed for at indføre særlige distri-

butionsgebyrer, uden at de mister produktionsstøtten. 

 

Moms På momsområdet kan vi konstatere, at værdien af nul-

momsen fortsat falder i forlængelse af det fortsættende 

oplagsfald. Vi forventer, at værdien nu ligger under en 
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halv milliard kroner, når der korrigeres for lønsumsafgif-

ten. Det er et fald på mere end en halv milliard siden 

2008.  

 

 EU-kommissionen har for nyligt gjort det muligt for med-

lemslandene at udstrække nulmomsen til også at omfatte 

digitale udgivelser. 

 

 Vi vil naturligvis følge sagen med interesse, herunder ikke 

mindst om der er interesse i det danske politiske system 

for at udstrække nulmomsen til digitale ydelser. Men lad 

det blot være sagt allerede nu: Indtægterne fra digitale 

abonnementer kan på nuværende tidspunkt slet ikke opve-

je indtægterne fra de trykte dagblade. Vi vil derfor advare 

mod indførelsen af en digital nulmoms, der finansieres af 

en udfasning af mediestøtten. En digital nulmoms bør 

kunne finansieres af det fald, der er sket i værdien af 

nulmomsen for de trykte medier. 

 

Infopaq-sagen Og nu til noget helt andet – nemlig Infopaq-retssagen, 

som blev afsluttet sidste år.  
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 Som det blev nævnt på netværksmødet sidste år, har vi 

afventet ankesagen i Infopaq-sagen, hvor Københavns By-

ret den 24. april 2015 gav Netværket medhold og pålagde 

den tidligere ledelse i Infopaq at betale 225.000 kroner til 

Netværket. Beløbet skal dække sagsomkostningerne i den 

langvarige sag om ophavsret, som tidligere er blevet af-

gjort i Højesteret, men hvor ledelsen havde videreført sa-

gen, selvom selskabet var erklæret konkurs. 

 

 Sagen blev efterfølgende appelleret af den tidligere ledel-

se i Infopaq. Ankesagen blev afgjort i Østre Landsret den 

24. maj 2016, hvor Retten gav Netværket medhold. Den 

samlede regning lød på ca. 513.000 kroner inklusiv renter 

og sagsomkostninger, der nu er indgået på Netværkets 

konto.  

 

 En stor tak til chefjurist Holger Rosendal, der har stået for 

sagen i gennem alle årene. Det var en fortjent sejr.  
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 Og med de ord vil jeg afslutte min beretning og give ordet 

tilbage til dirigenten. 


