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Publicistiske medier gør os klogere...

De stiller de svære spørgsmål, oplyser, skaber debat, stiller magthavere til ansvar og binder 
os sammen som land. Stærke og frie medier er et værn mod magtmisbrug, misinformation, 
ekkokamre og uigennemskuelige algoritmer. 

Det er vigtigt for sammenhængskraften i Danmark, et sundt demokrati og for vores 
demokratiske samtale. Danske medier er stærke, tilliden til dem er høj, og vi har et bredt, 
mangfoldigt medieudbud. Det kan vi være stolte af, men vi kan ikke tage vores frie medier 
for givet. 

I en verden under konstant forandring og med voksende globale trusler, er der behov for, 
at vi står vagt om de publicistiske medier. Desværre er de private medier i dag presset på 
flere fronter.  

På den ene side har vi techgiganterne, der på rekordtid har opslugt hovedparten af 
annoncemarkedet, der tidligere var den væsentligste indtægtskilde for de private medier. 
Deres globale position har derudover i løbet af de sidste år betydet, at de har bestemt 
rammevilkårene og svunget taktstokken, fremfor at de har indordnet sig og fulgt fællesskabets 
regler. Vi er nået et stykke af vejen med at sætte rammerne for dem, men vi er ikke i mål.  

På den anden side har vi de statsejede medier, som i tiltagende grad konkurrerer med de 
private medier ved at stille samme type produkter gratis tilgængeligt for mediebrugerne, 
som de private medier skal finansiere på markedsvilkår.  

 
 

Gå hele vejen for at stille techgiganter til ansvar og forbedre arbejdsvilkår for publicistiske medier  

Styrke forudsætningerne for at drive kommercielt bæredygtige, uafhængige danske medier 

Sikre stærke og frie medier i hele landet gennem fremtidssikring af mediestøtten  

Derfor opfordrer Danske Medier kommende medlemmer af Folketinget til at: 
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De demokratiske kampe foregår i dag i høj grad digitalt. Digitale medier og tjenester har givet 
danskerne adgang til meget ny viden og deltagelse i den demokratiske samtale, og det har banet 
vejen for blandt andet gode digitale medieabonnementer, nye medieformater og podcasts. 

Men det er også sårbart over for ekkokamre og misinformation. Det er derfor vigtigt, at søgemaski-
ner og sociale medieplatforme, der har fået stor indflydelse på vores hverdag og dannelsen af vores 
verdensbillede, bærer deres del af ansvaret for den offentlige samtale og adgangen til nuanceret 

information. 

GÅ HELE VEJEN FOR AT STILLE TECHGIGANTER TIL ANSVAR OG 
FORBEDRE ARBEJDSVILKÅR FOR PUBLICISTISKE MEDIER  

Opgør med den ulige konkurrence med techgiganter  

Udviklingen i techgiganternes overvågningsøkonomi medfører berettigede bekymringer - ikke 
mindst hos danske medier, der værner om et frit og demokratisk samfund. Danske medier er 
i dag afhængige af annonceindtægter, men konkurrencen med de største digitale aktører er 
ulige og skævvridende. Deres uigennemskuelige og omfattende registrering af folks adfærd 
medfører en økonomisk konsolidering, hvor de indtager en markant og voksende andel af 
annonceindtægterne. 

Effektiv håndhævelse af Digital Services Act (DSA) og Digital Markets Act (DMA)  

Med reguleringen i Digital Services Act og Digital Markets Act, er vi nået et stykke af vejen 
for at sætte demokratiske rammer for techgiganterne. Nu er det afgørende, at der afsættes 
tilstrækkeligt med ressourcer til at håndhæve de to retsakter, så vi bringer alle de muligheder, 
som de giver, i spil. Det betyder, at techgiganternes adfærd skal følges ekstremt tæt, og at de 
skal stilles til ansvar, hvis reglerne brydes.   

Styrke arbejdsvilkårene for publicistiske medier 

Frie og uafhængige danske medier skal være det sted, borgerne – unge som gamle – søger 
hen for at finde valid og faktabaseret oplysning, der lever op til professionelle standarder, i en 
verden af sociale medier, hvor der i stor stil deles fake news og misinformation i ekkokamre og 
lukkede fora. Derfor foreslår vi bl.a. en gennemgribende revision af offentlighedsloven for at 
sikre frie mediers mulighed for at kigge myndighederne efter i sømmene. 

46%
af unge mellem 13-19 
år lægger ikke mærke 
til kilden bag nyheder 

på sociale medier
(kilde: Danske Medier og 

Kantar Gallup) 
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Danske medievirksomheder er en del af det danske erhvervsliv og bidrager til 
vækst, innovation og jobskabelse. Samtidig tjener medievirksomheder grundlæggende 
dybere formål end de rent økonomiske. Medierne bidrager til den demokratiske debat, oplyser 
borgerne, stiller politikere og erhvervsliv til ansvar og fungerer som kulturelt bindeled i vores samfund 
på alle niveauer. Medier er for vigtig en del af vores demokratiske infrastruktur til at blive gjort til en 

politisk kastebold. Politisk stabilitet og ro om rammevilkårene er derfor helt afgørende. 

STYRKE FORUDSÆTNINGERNE FOR AT DRIVE 
KOMMERCIELT BÆREDYGTIGE, UAFHÆNGIGE 
DANSKE MEDIER  

Kollektiv forhandling og implementering af copyright  

Der er behov for, at udgivere får mulighed for at indgå kollektive aftaler om udnyttelse 
af rettighederne til mediernes indhold i forbindelse med tekst og datamining. Dette er 
nødvendigt for at skabe et fair udgangspunkt for forhandlinger med techgiganter.  

Lønsumsafgift fjernes: Ingen ekstra beskatning af det frie ord  

Medier i Danmark er underlagt en særlig lønsumsafgift på 3,54 pct. Lønsumsafgiften er 
en skat på det frie ord, som bør afskaffes.  

Nulmoms på digitale magasiner

Alle online medieudgivelser med publicistisk indhold, som fx digitale ugeblade og 
magasiner og podcasts bør være omfattet af nulmoms for at sikre lige vilkår for danske 
medier.  

58%
af danskerne har tillid 

til nyhedsmedierne 
(kilde: Danskernes brug af 

nyhedsmedier, RUC)
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De lokale og regionale medier udgør et demokratisk, kulturelt og erhvervsmæssigt bindeled på tværs 
af Danmark. Danske Medier opfordrer derfor fortsat til at modernisere mediestøtten og styrke de 
lokale og regionale medier i Danmark ved hurtigt at udmønte forårets medieaftale. Det er afgørende, 
at de politiske intentioner i en enormt udfordrende tid for danske medier omsættes til enkel og let 
administrerbar lovgivning, så de forskellige justeringer af mediestøtteordninger kommer til at virke 
efter den politiske hensigt.  

Mediestøtte er for det første demokratistøtte og for det andet erhvervsstøtte. Den gives for at sikre 
en sådan bredde i medieudbuddet, at danskere i hele landet får adgang til et nuanceret og mangfol-
digt udvalg af medier. Hvis et land som Danmark har ’nyhedsørkener’, hvor alle ikke har samme, lige 
adgang til journalistisk redigerede medier, har vi spillet fallit.

SIKRE STÆRKE OG UAFHÆNGIGE MEDIER I HELE LANDET GENNEM 
FREMTIDSSIKRING AF MEDIESTØTTEN

Fastholde investering i lokale og regionale medier  

For at underbygge regionale og lokale mediers rolle i samfundet, er det fornuftigt, at man sær-
ligt understøtter disse. Derfor opfordres til, at det brede flertal af politikerne står ved løftet om 
at styrke de regionale og lokale medier økonomisk, og at det foreslåede koncernloft droppes, 
da det de facto kan modarbejde den politiske intention om at sikre medietitler i hele landet.   
 

Ugeavispulje 

De lokale ugeaviser spiller en særlig rolle i det danske medielandskab, hvor de formidler 
nyheder, kultur, debat og historier om lokalsamfundet direkte til borgerne. De lokale ugeaviser 
er afgørende for nærdemokratiet og det lokale liv i alle egne af landet. Desværre har techgi-
ganternes pres på annoncemarkedet sammen med stigende distributionspriser ramt denne 
mediegruppe særligt hårdt. Derfor ønsker Danske Medier, at den ugeavispulje, som der blev 
lovet med forårets medieforlig, og som der er opbakning til på tværs af den politiske midte 
implementeres omgående. 
 

Modernisering af mediestøttesystemet  

Det er vigtigt, at mediestøtten understøtter formater, der er relevante for danskerne. Medie-
støtten skal understøtte den digitale udvikling, nye formater, mere mediepluralisme og innova-
tion hos private danske medier. Danskernes mediebrug ændrer sig, og stadigt færre danskere 
læser trykte aviser. Samtidig bør store tilpasninger ikke foretages for hurtigt, hvilket uforvaren-
de kan rive tæppet væk under de medier, der modtager mediestøtte i dag. 

Mediestøttesystemet skal hvile på objektive og gennemsigtige kriterier, og være fri for enhver 
politisk indblanding. Derfor er det afgørende, at der hurtigst muligt bliver iværksat et arbejde 
med en gennemgribende opdatering af mediestøttesystemet.  
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Unges vigtigste kilde til nyheder
Kilde: Unge, nyheder og kildekritik 2022, Danske Medier og Kantar Gallup 

Direkte finansiel mediestøtte 22
Kilde: Finansloven 2022

Udviklingen i udgivede lokale ugeaviser
Kilde: Index Danmark/Gallup

Omsætning i online annonce 
Kilde Reklameforbrugsundersøgelsen, Danske Medier Research

84%
af alle studerende bruger 
de sociale medier mindst 

fem gange dagligt
(kilde: Brugeropfattelse af nyheder 

og annoncer, Danske Medier) 
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https://danskemedier.dk/branchetal-statistik/unges-nyhedsvaner-paa-some/
https://danskemedier.dk/forside/det-danske-reklamemarked-2021-accelererende-vaekst-for-digital-annoncering/
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