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Forord

Her har Danske Medier stillet sig i spidsen for 
en nordisk indsats for at bringe udstyr frem til 
ukrainske journalister samt at sikre en mere 
langsigtet understøttelse gennem Ukrainian 
Media Fund. 

Frem mod fodbold-VM i Qatar til vinter har 
foreningen taget initiativ til, at vores internati-
onale organisation WAN-IFRA skal samarbejde 
med FIFA om at sikre ordentlige arbejdsvilkår 
for journalister. WAN-IFRA var også en vigtig 
støtte på den hjemlige scene, da Politiets og 
Forsvarets efterretningstjenester helt uhørt 
indkaldte de administrerende direktører fra en 
række danske mediehuse til ”forebyggende” 
samtaler. Et træk, der både af Danske Medier 
og en række andre blev fordømt som et forsøg 
på intimidering af frie medier.  

Kriser, som krigen i Ukraine og corona, har fået 
folk til at søge i retning af troværdig informa-
tion. Både i Danmark og andre vestlige lande 
oplevede traditionelle nyhedsmedier en mar-
kant stigning i tillid, og i lyset af coronakrisen 
oplevede de vestlige medier også et stigende 
nyhedsforbrug. Interessen for at annoncere 
hos Danske Mediers medlemmer er ligeledes 
stigende. Det er godt for vores demokrati, og 
det er godt for den økonomiske robusthed, der 
skal sikre, at der er en fremtid for uafhængige 
medier. 

Når det gælder fremtidens forretning bød 2021 
på en anden væsentlig sejr. 

I Danske Medier holder vi generalforsamling 
2022 i skyggen af voldsomme internationale 
begivenheder. Begivenheder, der har udfordret 
demokratiske værdier som presse- og ytringsfri-
hed samt adgangen til faktabaseret information. 
Men også begivenheder, der utvetydigt har 
tydeliggjort vigtigheden af frie, uafhængige 
medier.  

Med coronakrisen ophørte ”fake news” med 
at være et snævert begreb forbeholdt akade-
miske kredse. Rundt om i de danske hjem og 
i klasseværelser, måtte forældre og lærere 
forklare børn, hvordan man skelner mellem tro-
værdig viden og desinformation om den virus, 
der pludselig havde vendt vores liv på hovedet. 
Det samme gælder krigen i Ukraine. 

For Danske Medier er arbejdet med at styrke 
demokrati og ytringsfrihed den bærende værdi 
for vores organisation. Derfor har foreningen 
også været meget aktiv i at sikre fortsat po-
litisk vilje til at sikre regulering, der går imod 
fake news og splittelse og styrker frie medier. 
Afsløringerne om, at Facebook bevidst frem-
mer polariserende indhold, vakte med god 
grund forargelse og kritik. Facebooks adfærd 
og manglende ansvar krævede følgelig poli-
tisk handling. Med regeringens hvidbog om 
techgiganter, medieudspil og andre markante 
udmeldinger, har det arbejde båret frugt.  

På den internationale scene betyder det, at 
foreningen har været engageret i støtte til frie 
medier i Afghanistan og ikke mindst Ukraine.
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Den danske implementering af EU’s Publis-
hers’ Rights- direktiv blev både ambitiøs og 
vidtgående og har muliggjort, at en samlet 
dansk mediebranche har kunnet danne en kol-
lektiv forhandlingsorganisation (DPCMO) og 
for alvor tage rettighedskampen op med te-
chgiganterne. Arbejdet med at sikre mediers 
rettigheder, og ikke mindst en fair betaling for 
brugen af dem, vil være en aktivitet af stigende 
vigtighed for foreningen de kommende år.  

Næste væsentlige kamp her bliver regulerin-
gen af ”text and data-mining”, hvor digitale 
indekseringstjenester skaber en forretning på 
en dybdeanalyse af mediers indhold. Her er 
det væsentligt, at Danske Mediers medlemmer 
kan forvalte deres rettigheder til tekst- og da-
tamining kollektivt for dermed at få deres fair 
andel af de nye forretningsområder, der er ba-
seret på deres ophavsretsbeskyttede indhold. 

I direkte forlængelse af dette arbejde fortsæt-
ter bestræbelserne på at sikre en ambitiøs 
EU-lovgivning på området. Først og fremmest 
ift. de vigtige DMA og DSA-direktiver. Det lyk-
kedes i efteråret langt om længe at få den 
danske regering til at sætte arbejdet højere 
op på dagsordenen. Trods forbedringer er re-
sultatet endnu et godt stykke væk fra, hvad vi 
kunne ønske os. Ikke mindst, når det handler 
om reel fair adgang til techgiganternes forskel-
lige platforme. Men kampen er ikke forbi, og 
vi forsætter arbejdet i tæt koordinering med 
vores internationale samarbejdspartnere – 
først og fremmest News Media Europe. I den 
forbindelse spiller også den europæiske radi-
oorganisation AER en rolle i forhold til at sikre 
fokus på voiceassistents og vigtige vilkår i re-
guleringen af techgiganterne. 

Efter lang tids venten fik vi i foråret 2022 en-
delig regeringens udspil til en ny mediepolitisk 
aftale at se. Forud var gået et efterår med mi-
nisterskift og adskillige politiske forsinkelser. 
Men også et efterår, der gav mulighed for at 
indgå i tæt dialog om de mediepolitiske udfor-
dringer, der er afsættet for et nyt medieforlig. 
Selv om der naturligvis er kritikpunkter, så er 
udspillet set med Danske Mediers briller fornuf-
tigt ud fra en samlet betragtning. Nu forestår et 
vigtigt udredningsarbejde med at finde en per-
manent model for fremtidens mediestøtte og 
ikke mindst forholdene for den demokratiske 
samtale og mediernes ansvar. Danske Medier 
ser frem til fortsat at tage del i begge opgaver. 

På distributionssiden fortsætter arbejdet for 
at undgå nye og fordyrende indgreb i marke-
det, der i forvejen er præget af stigende priser 
– ikke mindst på grund af den voldsomme ud-
vikling i priserne på papir. Indtil videre er det 
lykkedes at overbevise de politiske beslut-
ningstagere om det skadelige ved indgreb 
som en afskaffelse af 11 kg-reglen og at ud-
skifte Nej tak-ordningen til reklamer med en 
Ja tak-ordning. Men presset for at gennemføre 
disse indgreb er stort og kræver en vedhol-
dende indsats. 

De gode resultater afspejler et målrettet ar-
bejde med at styrke tilstedeværelsen af Danske 
Medier – både i forhold til det politiske system, 
vigtige alliancepartnere og i den offentlige de-
bat. Dette arbejde blev sat i gang i efteråret og 
er nu blevet funderet i organisationen med de 
nye strategiske mål for 2022-2024, som besty-
relsen vedtog i januar.  
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Udadvendt og fokuseret: 
Ny strategisk retning for Danske Medier 

Frie, publicistiske medier spiller en ganske særlig 
rolle i et demokratisk samfund. Så når forudsæt-
ningerne for at agere som medie er under pres 
– hvad enten det er politisk, kommercielt eller 
teknologisk – så er det afgørende, at medierne 
evner at komme til orde. 

Det kræver et stærkt og kompetent talerør, 
der alene har mediernes forhold for øje. I en 
tid, hvor tendensen går i retning af konsolide-
ring af brancheorganisationer med udvandet 
budskabsstyrke til følge, har Danske Medier 
vedtaget en ny strategisk retning, der skal 
sikre, at organisationen også fremover er det 
relevante fællesskab for private, publicistiske 
medier i Danmark. 

”Strategisk Destination 2024” er forankret i 
tre strategiske mål: Gode vilkår for medievirk-
somheder. En tydelig og troværdig stemme i 
debatten. En stærk og kompetent organisation. 

Vilkår handler om at sikre frie mediers rolle 
både som aktører i vores demokratiske samfund 
og som private virksomheder, hvor både de 
politiske, teknologiske og kommercielle rammer 
er under voldsom forandring i disse år. 

Troværdighed er den legitimitet, der er 
forudsætningen for at blive taget seriøst og 
kunne komme til orde. Tilstedeværelse er 
evnen til at blive hørt både af beslutningstagere 
og i offentligheden. 

Det forudsætter alt sammen en fokuseret 
organisation, der kan levere den betjening af 
vores medlemmer, som med rette forventes. I 
den proces er foreningen i gang med at styrke 
vores kompetencer med flere dygtige og 
dedikerede medarbejdere, der er forudsætnin-
gen for vores arbejde. 
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Stærkere i fællesskab: 
Opprioritering af internationale alliancer 

Årets største udfordringer har i høj grad haft 
deres udgangspunkt uden for Danmarks græn-
ser. Det kræver kompetente og tillidsfulde 
relationer, og Danske Medier har valgt at styrke 
samarbejdet med i forvejen gode samarbejds-
partnere. 

Kernen i vores samarbejde er medlemskabet 
af News Media Europe (NME), hvor Danske 
Medier spiller en meget aktiv rolle. Ikke alene i 
bestyrelsen, men også ved at stille vores faglige 
ressourcer til rådighed for at sikre høj faglighed 
i NME’s arbejde ift. EU’s institutioner. Det har 
ikke mindst været relevant under de langvarige 
og meget komplicerede forhandlinger om regu-
leringen af digitale markeder og digitalt indhold 
(DMA og DSA).  

Det gælder også i flere spørgsmål om ytrings-
frihed ikke mindst lovgivning og mediers 
rettigheder omhandlende SLAPP (Strategic 
Lawsuits Against Public Participation), der i Dan-
mark blev sørgeligt aktuelt med søgsmålet mod 
Berlingske. Her trådte både NME og WAN-IFRA 
til og sikrede international opmærksomhed om 
vores arbejde. 

I nordisk regi er det meget tætte samarbejde 
mellem de nordiske medieorganisationer lige-
ledes af stor værdi. Danske Mediers klage til 
EU-Kommissionen over DRs konkurrenceforvri-
dende adfærd med lange tekstnyheder er sket 
i tæt samarbejde og erfaringsudveksling med 
vores nordiske søsterorganisationer – ikke 
mindst i Mediebedriftene (Norge) og Finnmedia 
(Finland), der har tilsvarende sager. 

Det var også i regi af de nordiske medieorgani-
sationer, at det med meget kort varsel lykkedes 
at stable et indsamlingsprojekt på benene til 
støtte for frie medier i Ukraine. I løbet af en ef-
termiddag blev en eksisterende velgørende 
fond omlagt til udelukkende at fokusere på det-
te arbejde og få dage efter, at de første bidrag 
rullede ind på kontoen, kunne skudsikre veste, 
hjelme, bærbare computere og powerbanks 
sendes afsted. Kort tid efter fulgte professionelt 
kameraudstyr og satellittelefoner. 

I en tid med meget stor omskiftelighed inden 
for annoncemarkedet både regulatorisk og 
teknologisk er Danske Mediers engagement i 
Interactive Advertising Bureau (IAB) også af stor 
værdi for at sikre et vedvarende højt videns-
niveau. Dette blev understreget af efterårets 
særdeles velbesøgte Programmatic konferen-
ce med oplægsholdere og deltagere fra hele 
Europa. 

Regulatoriske og teknologiske spørgsmål er 
også fremherskende i det internationale ar-
bejde i Association for European Radios (AER), 
hvor opgaven med at fremtidssikre distributio-
nen af radio både på FM og i relation til 5G til 
broadcasting har konstant fokus. Det samme 
har de stigende krav til Terms & Conditions i 
forbindelse med pligtoplysninger vedr. rekla-
mer og det stigende antal produktgrupper, der 
oplever øgede krav til reklamerestriktioner. 
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Regulering af techgiganter 

Igennem 2021 har Danske Medier arbejdet for, 
at ny EU-regulering skal udbedre de negative 
effekter af techgiganternes tjenester og adfærd 
på det digitale marked. Danske Medier har 
bidraget med konkrete forslag til, hvordan de 
forskellige tiltag bør udformes. Her kan nævnes 
Digital Services Act (DSA), Digital Markets Act 
(DMA), Ophavsret, Lov om regulering af sociale 
medier og senest EU-Kommissionen forslag til 
forordningen om gennemsigtighed og målret-
ning i forbindelse med politisk reklame. 

På det kommercielle område er der udfor-
dringer med urimelig brug af mediers indhold, 
ugennemskuelige annoncesystemer, over-
vågningskapitalisme og techgiganters unfair 
promovering af egne tjenester og indhold samt 
ikke mindst misbrug af ulige styrkeforhold i for-
handlingssituationer. 

Grundlæggende handler de fleste politiske initi-
ativer derfor enten om begrænsning af uønsket 
indhold, beskyttelse af privatliv eller regulering 
af konkurrenceforhold. Udfordringen ligger i at 
finde den rette balance, så man ikke unødigt 
begrænser ytrings- og pressefrihed, hæmmer 
innovation og forretningsmodeller eller opstiller 
barrierer, der i sidste ende gør mere økonomisk 
skade end gavn. 

På EU-niveau har Danske Medier støttet øget 
transparens om kriterier for målrettet annon-
cering og sikring af redaktionelle mediers 
indhold mod nedtagning fra digitale platfor-
me i arbejdet med Digital Services Act. 

Digital Markets Act indeholder en række gode 
forslag, der vil give medier mere indsigt i 
annoncepriser og data fra egne tjenester, der 
udbydes via de store tech-platforme. Danske 
Medier har arbejdet for at sikre medieres ret 
til fair og ikke-diskriminerende adgang til 
alle de store platformstjenester og ikke kun 
app stores, samt at reguleringen skal omfatte 
browsere, søgemaskiner, smart-tv og stemme-
styrede enheder.  

ePrivacy-forordningen har længe stået stille 
i EU-systemet og afventet udfaldet af DSA og 
DMA. Her er det fortsat Danske Mediers fokus 
at bevare mediers ret til at kræve samtykke 
eller betaling for indhold, samt at sikre undta-
gelser for at webstatistik kræver forudgående 
samtykke. 

EU-Kommissionens udspil vedrørende politisk 
annoncering fra november 2021 indeholder 
mange særregler og uforholdsmæssigt sto-
re administrative byrder, som kun de færreste 
private medier vil kunne efterleve. Danske 
Medier mener, at politiske reklamer tjener et 
legitimt samfundsmæssigt formål, og som 
udgangspunkt ikke bør være underlagt andre 
restriktioner end, hvad der gælder for markeds-
føring af kommercielle varer og ydelser. Dog 
bør de enkelte EU-lande selvstændigt kunne 
fastsætte regler for perioder og kommunikati-
onskanaler (f.eks. TV), hvor politiske reklamer 
ikke er tilladt. Begrænsningerne skal gælde for 
alle politiske reklamer rettet mod borgere i et 
givent land, uanset hvor udbyderen af annon-
ceplads juridisk er placeret. 
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Regulering af det digitale marked på 
nationalt plan 

På nationalt plan har regeringen fremsat et lov-
forslag om regulering af sociale medier. Danske 
Medier finder generelt, at der skal tilsigtes 
størst mulig åbenhed om sociale mediers ind-
holdsmoderation for at sikre, at lovgivningen er 
effektiv, samt at den ikke har utilsigtede negati-
ve effekter som f.eks. overblokering af indhold. 

Danske Medier mener derfor, at massemediers 
sider og opslag på sociale medier skal leve op 
til de samme forpligtigelser for tjenesteudby-
deren uanset, hvilken begrundelse platformen 
lægger til grund for en fjernelse eller blokering. 

Danske Medier har længe arbejdet på, at der 
skal indføres undtagelser for krav om sam-
tykke til statistikcookies i stil med, hvad der 
praktiseres i Frankrig, Holland, Italien, Tysk-
land og Irland. I løbet af året har Datatilsynet 
som følge af drøftelser med foreningen frem-
hævet webstatistik som et område, hvor man 
med rimelighed kunne behandle persondata 
baseret på legitim interesse inden for en række 
begrænsninger. 

Erhvervsstyrelsen kom desuden med en udmel-
ding om, at man ikke ville prioritere tilsynet med 
samtykke til statistikcookies. Sagen er imidler-
tid ikke endeligt afklaret, idet Danmark ikke har 
ændret Cookie-bekendtgørelsen endnu, hvilket 
formentlig først sker efter vedtagelsen af ePri-
vacy-forordningen. 

Af øvrige resultater fra Danske Medier på det 
digitale område i de forgange år, kan næv-
nes vedtagelsen af nye retningslinjer for 
displayannoncering, rekordtilslutning til årets 
Programmatic konference og en analyse af bru-
geropfattelse af nyheder og annoncer. 

Analysen dokumenterede bl.a., at nyhedsind-
hold og annoncer opleves som mere troværdige 
på digitale nyhedsmedier end på sociale medi-
er, hvor folk også er mere generet af annoncer.  

RETNINGSLINJER FOR DISPLAY-
ANNONCERING, 2021

IABDANMARK.DK/VEJLEDNINGER
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      2021             Ændring         2020 

I alt       396              3,2%          384

- Radio      371              0,8%          369

- Podcast       24              62,0%          15

Reklameomsætning for lydmedier i 2021
(mio. kr.)

Annoncemarked 

Digital omsætning danske vs. udenlandske aktører

2021 var på mange måder et helt unikt år, også 
for den digitale annonceomsætning. 

Rapporten Online Markedsstatistik 2021 
viser, at fremgangen i digital annoncering var 
markant i 2021 med en samlet stigning på 1,7 
mia. kroner svarende til en vækst på knap 20 
procent i forhold til 2020. Hvor annoncemar-
kedet i 2020 i høj grad var ramt af corona, og 
online annonceomsætning kun steg marginalt i 
forhold til 2019, så er en vækst som i 2021 ikke 
set tidligere. 

Kategorien Radio, som i 2020 fik brudt sin 
lange positive trend og havde tilbagegang, er 
i beskeden fremgang i 2021. Mediekategorien 
Podcasts er opgjort for første gang i 2020 og er 
i 2021 den hurtigst voksende på annoncemar-
kedet med en vækst på 62 procent i forhold til 
2020. Omsætningen i kategorien er dog stadig 
ganske lille og er steget fra 15 til 24 mio. kroner 
i 2021.  

De internationale aktører Google og Facebook 
har igen øget deres omsætning i det danske 
marked. I 2021 med samlet set 20 procent, og 
dermed udgør deres markedsandele tilsammen 
64 procent af den totale digitale omsætning. 

Fremgangen på det danske annoncemar-
ked drives i høj grad af en stærk udvikling for 
reklamer på internettet. Det viser rapporten 
Det Danske Reklamemarked 2021 af Danske 
Medier, Kreativitet & Kommunikation og IRM. 

Samlet omsætning tilvækst for det danske 
digitale annoncemarked 

Googles og Facebooks 
omsætning voksede med 

ca. 1,1 mia. kr i 2021
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Publishers’ right  

Efter intense forhandlinger vedtog Folketinget 
den 3. juni 2021 en ændring af ophavsretslo-
ven, der var første skridt i en nødvendig og 
længe ventet regulering af techgiganternes 
virksomhed. Med lovændringen blev de to 
mest centrale bestemmelser i EU’s direktiv om 
ophavsret på det digitale indre marked fra 2019 
gennemført;  
 
Artikel 15 om publishers’ right og Artikel 17 om 
sociale mediers ansvar for det ophavsretligt 
beskyttede indhold, som deres brugere uploa-
der.  

Formålet med bestemmelserne er at skabe en 
mere velfungerende markedsplads for ophavs-
ret og dermed sikre, at rettighedshavernes 
position over for techgiganterne styrkes. På 
den måde sikres fair vilkår og betaling, når tech-
giganterne bruger rettighedshavernes indhold 
på nettet.  

Danske Medier havde som mediernes repræ-
sentant en central rolle i forbindelse med 
Kulturministeriets udformning af den nye pub-
lishers’ right. 

Der er tale om en eneret for udgivere af pres-
sepublikationer til at tillade eller forbyde, at 
udbydere af såkaldte informationssamfunds-
tjenester, som for eksempel søgemaskiner og 
nyhedsaggregatorer, anvender mediernes ind-
hold online. Beskyttelsen vedrører udgivernes 
investering i produktionen af redaktionelt ind-
hold og supplerer dermed den eksisterende 
ophavsretlige beskyttelse af tekster og billeder 
m.v.  

Foreningens tætte dialog med Kulturmi-
nisteriets embedsmænd sikrede, at de 
direktivbestemte undtagelser til publishers’ 
right blev grundigt beskrevet og afgrænset i 
lovforslaget.  

Danske Medier vurderede, at den reelle værdi 
af publishers’ right ville blive væsentligt styrket, 
hvis udgiverne fik mulighed for at gå sammen 
om at forhandle aftaler med techgiganterne. 
Derfor foreslog foreningen, at der blev indsat en 
såkaldt aftalelicensbestemmelse, der muliggør 
kollektiv forvaltning af publishers’ right i loven. 
Det var der bred opbakning til i Folketinget. 

Lovændringerne trådte i kraft den 7. juni 2021, 
som også var datoen for rettidig implemente-
ring af EU-direktivet. En stor og vigtig bedrift 
for mediebranchen, som vi kan være stolte af. 
Blot en måned senere stiftede en lang række 
af Danske Mediers medlemmer sammen med 
bl.a. DR og TV 2 Danske Pressepublikationers 
Kollektive Forvaltningsorganisation, DPCMO.  I 
andet halvår af 2021 begyndte DPCMO arbejdet 
med at indgå aftaler om udnyttelse af medlem-
mernes rettigheder. Et stort arbejde, som er 
fortsat i 2022. 

Kulturministeriet forbereder i 2022 den anden 
fase af implementeringen af EU-direktivet om 
ophavsret på det digitale indre marked. Lov-
udkast forventes i høring inden sommerferien 
2022. 
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Nej tak til Ja tak-ordning 

Folketinget førstebehandlede den 18. maj 2021 
SF’s beslutningsforslag om indførelsen af en 
Ja tak-ordning, der vil medføre, at borgere 
aktivt skal sige ja til husomdelte reklamer for at 
modtage dem i postkassen. 

Danske Medier har gjort Folketingets 
partier opmærksomme på, at forslaget vil 
medføre kraftigt forhøjede distributions-
priser for de lokale ugeaviser, og netop 
det problem fremhævede flere af ordfører-
ne under folketingsdebatten. Et stort flertal af 
Folketingets partier agtede at stemme imod 
forslaget, hvorfor forslaget aldrig kom til anden 
behandling.  

I februar 2022 foreslog Coop, Dansk Industri 
og en række andre organisationer, at der 
indføres en Ja tak-ordning. Dette har genopli-
vet debatten, hvorfor Danske Medier også 
forventer at skulle arbejde med området i de 
kommende år. 

Erhvervsminister Simon Kollerup meddelte, 
at regeringen ikke kan støtte forslaget, idet 
de fortsat afventer svar fra EU-Kommissionen, 
der skal klarlægge, om en Ja tak-ordning er 
forenelig med EU-retten. Derfor har regerin-
gen også lovet at undersøge muligheden 
for at indføre en Ja tak-ordning, når der er 
afklaring fra Kommissionen. Det er foreningens 
overbevisning, at en dansk Ja tak-ordning vil 
være i strid med EU-retten, da Kommissionen 
tidligere har underkendt lignende ordninger i 
nogle medlemslande. 

PRESSEMEDDELELSE 19. FEBRUAR: 
Opfordring om Ja tak-ordning beror på 
symbolpolitik og manglende viden om 

avisbranchen

Folketinget førstebehandlede den 18. maj 2021 
SF’s beslutningsforslag om indførelsen af en 
Ja tak-ordning, der vil medføre, at borgere 
aktivt skal sige ja til husomdelte reklamer for at 
modtage dem i postkassen. 

Danske Medier har gjort Folketingets 
partier opmærksomme på, at forslaget vil 
medføre kraftigt forhøjede distributions-
priser for de lokale ugeaviser, og netop 
det problem fremhævede flere af ordfører-
ne under folketingsdebatten. Et stort flertal af 
Folketingets partier agtede at stemme imod 
forslaget, hvorfor forslaget aldrig kom til anden 
behandling.  

I februar 2022 foreslog Coop, Dansk Industri 
og en række andre organisationer, at der 
indføres en Ja tak-ordning. Dette har genopli-
vet debatten, hvorfor Danske Medier også 
forventer at skulle arbejde med området i de 
kommende år. 
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Ændring af godskørselsloven og 11 kg-reglen 

Danske Medier har i 2021 og første kvartal 2022 
advaret mod konsekvenserne af en afskaffelse 
af den såkaldte 11 kg-regel, som regeringen 
i 2021 stillede forslag om med en ændring i 
godskørselsloven. 

Danske Medier har arbejdet målrettet for, at 11 
kg-reglen fastholdes. Reglen sikrer muligheden 
for distribution af aviser i alle egne af Danmark 
og udgør dermed et element i den demokrati-
ske oplysning af borgerne. 

Afskaffelse af 11 kg-reglen ville betyde, at 
al distribution i varebiler over 2.500 kg 
bliver omfattet af godskørselsloven. Som 
konsekvens ville distributionsmedarbejde-
re skulle gennemføre mere uddannelse og 
leve op til flere krav, hvilket vil påføre trykte 
medier en væsentlig omkostningsforøgel-
se til den i forvejen bekostelige distribution. 

Selvom det skulle lykkes at undtage avisdistri-
bution i lovgivningen, vil forslaget forårsage 
alvorlige udfordringer for avisdistributionen, da 
avisdistribution kun er økonomisk muligt, fordi 
budene også distribuerer magasiner, ugeaviser 
og småpakker på ruterne. 

Efter intensivt pres besluttede regeringen i 
april at trække forslaget om en afskaffelse af 11 
kg-reglen. 

Genudbud af DAB-blok 3 

På opfordring fra Danske Medier gennemfør-
te Slots- og Kulturstyrelsen i foråret 2021 
et genudbud af den ledige kapacitet på 
DAB-sendenettet til lokale og regionale 
radiostationer. Den øgede interesse udsprang 
bl.a. af et EU-direktiv fra 2020, der kræver, at 
alle nye biler skal have DAB. 

I oktober blev det klart, at interessen havde 
været enorm, og at der efter udbudsrunden 
kun er få ledige frekvenser ud af de 208 mulige 
lokale sendemuligheder i DAB-blok 3. 
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Medlemsaktiviteter i Danske Medier

Ugeavisernes Årspriser blev afholdt i forlæn-
gelse af Ugeavisernes Efterårsseminar på 
Hotel Koldingfjord. Dagen bød på oplæg og 
debat om fremtidens medievaner, digital ud-
vikling af ugeavisbranchen, Amazons indtog 
i Danmark og ugeavisernes dækning af KV21. 
Arrangementet var også i 2021 velbesøgt med 
godt 90 deltagere.  

Årets Programmatic konference blev afholdt 
til et udsolgt arrangement med 250 deltagere 
i PRESSEN, hvor over 20 danske og internati-
onale oplægsholdere satte fokus på fremtiden 
indenfor digital annoncering. Næste konfe-
rence afholdes i august og med det nye navn 
‘Digital Advertising ‘22’.  

Danske Medier afholdt også flere vellykkede 
digitale medlemsmøder, herunder et møde om 
data-dreven markedsføring samt et møde om 
medieforhandlingerne kort efter regeringen 
præsenterede sit medieudspil. 

Coronakrisen satte aftryk på 2021 med regler 
og restriktioner for forsamlinger og udfordrede 
afholdelsen af arrangementer i Danske Medier. 
Dog lykkedes Danske Medier med sundheds-
mæssigt forsvarlig afholdelse af en række 
fysiske arrangementer med bred deltagelse 
fra både foreningens medlemmer og øvrige re-
præsentanter fra mediebranchen. 

Danske Mediers Digitale Priser og Årets 
Avisside blev i foråret overrakt på Comwell i 
Nordhavn. Arrangementet satte fagligt fokus 
på kreativitetens betydning for mediers arbejde 
med oplæg af Dorte Nielsen, founder af Center 
for Kreativ Tænkning. Danske Medier relancerer 
i 2022 Danske Mediers Digitale Priser og Årets 
Avisside under den fælles overskrift ’Danske 
Mediers Designpriser’, der har til formål at hylde 
journalistik og formidling på tværs af platforme. 

Specialmediernes Anders Bording prisover-
rækkelse fandt sted i Altingets gård i København 
til et udsolgt arrangement med faglige oplæg 
om aktivistisk journalistik og forretningsudvik-
ling for specialmedier. 
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Danske Mediers bestyrelse og direktion

JESPER ROSENER (FORMAND) 

Adm. direktør, Jysk Fynske Medier 

STIG KIRK ØRSKOV (NÆSTFORMAND) 

Adm. direktør, JP/Politikens Hus 

GITTE HEJBERG (NÆSTFORMAND)

Chef for FOA Medier og ansv. chefredaktør, Fagbladet FOA

ALEX NIELSEN

Adm. direktør og ansv. chefredaktør, Mediehuset Herning Folkeblad

STINE CARSTEN KENDAL

Adm. direktør Information

OLE SØNDERGAARD

Adm. direktør, Radio ABC Gruppen

THORKIL CHRISTENSEN 

Udgiver og redaktør, Aars Avis

CHRISTINA BLAAGAARD 

Adm. direktør, Teknologiens Mediehus

JESPER BUCHVALD

Adm. direktør, Bonnier Publications

ANDERS KRAB-JOHANSEN

Adm. direktør, Berlingske Media

CHRISTOPH NØRGAARD

Adm. direktør, Altinget og Mandag Morgen

DIREKTION
Mads Brandstrup, adm. direktør 
Marianne Bugge Zederkof, kommerciel direktør
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