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Folketingets Kulturudvalg har den 2. oktober 2019, efter ønske fra Marianne Jelved 

(RV), stillet mig følgende spørgsmål, nr. 1 (Alm. del), som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

Hvorledes vil ministeren sikre, at alle i Danmark får mulighed for at se 

landsholdsfodbold direkte i TV, og at dette kan ske uden øgede omkostninger for den 

enkelte borger? 

 

Svar: 

Det fremgår af dagspressen, at YouSee – som led i den igangværende uenighed om 

distribution sf Discovery’s tv-kanaler i YouSees kabel-tv-net – har opsagt den gældende 

aftale med Discovery. Der er på denne baggrund en risiko for, at Discovery’s tv-kanaler 

– herunder Kanal 5, hvor herrefodboldlandsholdets kampe sendes – fra 1. januar 2020 

ikke længere vil blive distribueret i YouSee’s kabel-tv-net. 

 

Der er tale om en uenighed mellem to kommercielle foretagender på et frit marked, og 

jeg har som kulturminister ikke umiddelbart mulighed for at blande mig i sagen. 

 

Men jeg vil opfordre til, at parterne finder en løsning, så det fortsat er muligt for 

YouSee’s mange kunder at se fodboldlandsholdets kampe.  

 

Sportsrettigheder ses i stigende grad som et vigtigt konkurrenceparameter i kampen 

om seerne i et tv-marked i forandring, og rettighederne bliver dyrere. Jeg håber dog, at 

tv-distributører og rettighedshavere i takt med denne udvikling har forståelse for, at 

pris og tilgængelighed spiller en rolle, hvis alle i Danmark fortsat skal have mulighed 

for at se landsholdsfodbold i direkte tv.     
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Side 2 

 

For god ordens skyld vil jeg dog gøre opmærksom på, at selv om uenighederne måtte 

ende med, at Kanal 5 efter 1. januar 2020 ikke længere distribueres af YouSee, vil det 

fortsat være muligt at se kanalen hos andre tv-distributører. 

 

 

Rasmus Prehn 
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