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Folketingets Kulturudvalg har den 19. august 2020, efter ønske fra Jens Rhode (RV), 

stillet mig følgende spørgsmål, nr. 406 (Alm. del), som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 
Vil ministeren fremsende en oversigt over samtlige danske støtteordninger til medier, 

inkl. nulmoms og portostøtte? Af oversigten ønskes det, at udgifterne til de enkelte støt-

teordninger og de samlede udgifter fremgår. 

 

Svar: 

Nedenfor fremgår udgiftsbevillinger til medieformål fra finansloven og fra aktstykker 

inden for kulturministerens ressortområde i 2020, herunder fra licensakstykket, samt 

enkeltbevillinger inden for andre ressortområder, som Kulturministeriet har kendskab 

til.  
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Side 2 

 

 

Det kan oplyses, at portostøtten blev afviklet i perioden 2004-2007 og erstattet af distri-

butionsstøttepuljerne. Distributionsstøttepuljerne til dagblade og ugeaviser blev i 2013 

afløst af den nuværende mediestøtteordning, som ydes til trykte nyhedsmedier og 

skrevne internetbaserede nyhedsmedier. 

 

Derudover har jeg til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Skatteministeriet, 

som har oversendt følgende tabel over mediestøtte gennem skattesystemet i perioden 

2017-2020:  

 

Tabel 1  

Udgiftsbevillinger til medier i finansloven 2020, aktstykker inden for kulturministerens ressortområde, 

herunder licensakstykket i  2020 og kendte enkeltbevillinger inden for andre ressortområder i 2020  

 Mio. kr. 

Radio og tv  

DR 3.547,1 

- Heraf finanslov   1.781,1 

- Heraf licens  2.297,4 

Tilskud til lokale radio- og- tv-produktion 52,3* 

Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium 0,4 

De regionale TV 2-virksomheder 537,4 

- Heraf finanslov  35,2 

- Heraf licens 502,3 

Public Service-puljen 47,2 

- Heraf finanslov 18,1 

- Heraf licens 29,1 

Den fjerde landsdækkende FM-kanal 109,9 

Ny public service radiokanal  50** 

Søgbart arkiv med DR’s programmer  10,2 

Dagblade, blade, tidskrifter mv.   

Blade og tidsskrifter (bladpuljen)  20,7 

Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier (medie-

støtte) 
392,4* 

Midlertidig kompensationsordning til medier, der oplever fald i annonce-

indtægter som følge af COVID-19 
240* 

Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig  

Flensborg Avis (driftstilskud)                                               26,1***  

Tilskud til det nationale mindretal  

Der Nordscheswiger 2,4 

Der Nordscheswiger (driftstilskud til radioudsendelser) 0,3 

Bistand til udviklingslandene   

Danwatch 4 

Udlodningsmidler  

TjekDet 4,3 

 

 
Anm: 

* Posterne inkluderer udgifter til administration af støtteordningerne. 

** Udgiften på finanslov 2020 er 53,1 mio. kr. Udbuddet blev vundet på baggrund af et tilbud på 50 mio. kr.  

*** Driftstilskud. 2018-tal.  

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen 
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Tabel 1 

Oversigt over mediestøtte gennem skattesystemet (2017 – 2020) 

 

 2017 2018 2019 2020 

Nulmoms på trykte aviser modregnet 

lønsumsafgift  
425 475 475 450 

Momsfritagelse på elektronisk leve-

rede aviser 
- - 25 55 

 
Kilde: Skatteministeriet, https://www.skm.dk/media/7148/skatteudgifter-samlet-liste.pdf 

 

 

Joy Mogensen 
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