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Folketingets Kulturudvalg har den 28. august 2018, efter ønske fra Mogens Jensen (S), 

stillet mig følgende spørgsmål, nr. 325 (Alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

 

Spørgsmål: 

 

I forlængelse af artiklen ”Minister vil drøfte vakuum for dansk film med ordførere” på 
mediawatch.dk den 24. august 2018 bedes ministeren redegøre for, hvordan der i 

forbindelse med overgangen til ny ordning for støtte til dansk film med medieforliget 

tilføres flere midler til dansk film end hidtil, når de hidtidige filmforpligtelser for DR og 

TV 2 også medregnes. Ministeren bedes fremsende økonomitabel, der understøtter 

redegørelsen. 

 

Svar: 

 

I henhold til Medieaftalen for 2019-2023 ophæves DR og TV 2’s nuværende forpligtelse 
til hver at yde kulturstøtte til dansk film på ca. 67 mio. kr. årligt (2018-niveau), 

svarende til en samlet årlig forpligtelse til kulturstøtte til dansk film på i alt 134 mio. 

kr. Samtidig øges den øvrige filmstøtte med 120 mio. kr. Dette giver umiddelbart en 

manko på 14 mio. kr. årligt. DR og TV 2 pålægges imidlertid fortsat at engagere sig i 

danskproducerede kort-, dokumentar- og spillefilm i et omfang svarende til det 

nuværende i forhold til antallet af titler fordelt på kort-, dokumentar- og spillefilm. For 

begge tv-stationer betyder det, at de fortsat vil være engagerede i dansk film, men at 

engagementet fremover finder sted på markedsvilkår.  

 

Det er på baggrund af Kulturministeriets dialog med DR og TV 2 min vurdering, at DR 

og TV 2’s fremadrettede forpligtelse til at engagere sig i dansk film samlet vil beløbe sig 

til mere end de 14 mio. kr. årligt, hvilket med øgningen af den øvrige filmstøtte med 120 

mio. kr. samlet set vil betyde, at der tilføres flere midler til dansk film end hidtil.    

 

Jeg skal endvidere generelt bemærke, at Medieaftalen for 2019-2023 sikrer, at dansk 

indholdsproduktion i øget omfang kan støttes via midler via af Public Service Puljen, 

der over perioden forøges til 100,6 mio. kr. i 2023, ligesom udbydere af streaming-
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Side 2 

tjenester pålægges at investere 2. pct. af deres omsætning i Danmark i form af direkte 

investeringer i nyt dansksproget indhold. Investeringsforpligtelsen vil træde i kraft 1. 

januar 2020.   

 

Tabel 1 nedenfor viser den nuværende støtte til dansk film i henhold til medieaftalen 

for 2015-2018 og medieaftalen for 2019-2023: 

 

Tabel 1 

Årlig støtte til dansk film i henhold til medieaftale 2015-2018 og medieaftale 2019-2023 

 

Mio. kr. (2018-niveau) 2015-2018 2019-2023 

Støtte til dansk film, jf. Medieaftale for 2015-2018 159 - 

-  heraf Filmstøtteordninger 25 - 

-  heraf DR og TV 2’s kulturstøtte til dansk film 134 - 

Støtte til dansk film, jf. Medieaftale for 2019-2023 - >159 

-  heraf Filmstøtteordninger - 145 

-  heraf DR og TV 2’s engagement i dansk film - >14 

Anm.: Det vurderes at DR og TV 2’s årlige engagement i dansk film samlet set vil være større end 14 mio. kr. årligt.  

Kilde: Medieaftale 2015-2018 og Medieaftale 2019-2023.  
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