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Folketingets Kulturudvalg har den 22. april 2020, efter ønske fra Jens Rohde (RV), 

stillet mig følgende spørgsmål, nr. 228 (Alm. del), som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

TV2 Radio havde 592.000, Radio 24syv 392.000 og Radio4 ca. 400.000 lyttere i 

stationernes første sendeuger. Alle stationer blev kritiseret for skuffende lyttertal. Det 

lavest målte lyttertal i seneste måling er 9.000 ugentlige lyttere, og det lavest målte tal 

for kommercielle lokalradioer er 11.000 ugentlige lyttere i et lille sendeområde i 

Vendsyssel.  

 

Hvilke overvejelser gør kulturministeren sig efter Kantar Gallups måling af Radio 

Louds lyttertal, hvor man for første gang i dansk radiohistorie ikke har kunnet 

registrere nogen lyttere til en landsdækkende radio i stationens første sendeuger (uge 

14 og 15), jf. Kantar Radio-Meter? 

 

Svar: 

Radio Louds lyttertal viser, at det er svært at starte en helt ny radiokanal op, og at det 

tager tid at opbygge et kendskab blandt lytterne. Ikke mindst når kanalen ikke sender 

på FM-båndet, som TV2 Radio og Radio24syv gjorde, og som Radio4 gør. Dertil kommer, 

at Radio Louds målgruppe – de unge – er en målgruppe, der er svær at nå, samt at 

Radio Loud begyndte at sende under vanskelige vilkår pga. Coronasituationen.  

 

Jeg noterer mig, at der var et flertal i Folketinget bag at fortsætte udbuddet på DAB-

frekvensen. I den forbindelse går jeg ud fra, at partierne bag udbuddet var vidende om, 

at lytningen på DAB historisk set har været markant lavere end lytning på FM.  

Jeg noterer mig derudover, at ingen af partierne bag udbuddet ønskede, at en 

målsætning om lyttertal skulle indgå i udbudsmaterialet.  
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Side 2 

 

Jeg håber, at Radio Loud er i stand til at få fodfæste blandt lytterne. Men jeg vil 

samtidig sige, at jeg er skuffet over de lave lyttertal, som Radio Loud har præsteret 

indtil nu. Endelig vil jeg sige, at hele processen omkring udbuddet og tildelingen af 

sendetilladelsen til Radio Loud giver mig anledning til at overveje, om vi fra politisk 

hold kan gøre det klogere fremadrettet. 
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