
 

 

 

 

Kulturministeren 

 

Kulturministeriet 

Nybrogade 2 

1203 København K 

 

Tlf : 33 92 33 70 

E-mail : kum@kum.dk 

Web : www.kum.dk 

Dok. nr. 88987  

Folketingets Kulturudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

 

 

 

14. marts 2023 

 

 

Folketingets Kulturudvalg har 21. februar 2023, efter ønske fra Morten Messerschmidt 

(DF), stillet mig følgende spørgsmål nr. 19 (alm. del), som jeg hermed besvarer. 

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren i tabelform oplyse lyttertallene for den landsdækkende taleradiokanal Ra-

dio4 fra den 1. november 2019 til i dag, hvor tallene er opdelt på måneder, og i en kolonne 

ved siden af oplyse lyttertallene for radiokanalen 24Syv de første 3 år og 4 mdr. af dens 

levetid, og vil ministeren oversende andre relevante informationer om Radio4’s popularitet 

foruden ministerens vurdering af, hvorvidt den tildelte støtte står mål med, hvad kanalen 

leverer af indhold og til hvor mange? 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har Kulturministeriet indhentet data fra Kantar Gallup Radio-

Meter. Tabel over lyttertal fremgår nedenfor.  

     

GENNEMSNITLIG UGENTLIG DÆKNING I 1.000 

  Radio24syv Radio4 

Difference 
  

Periode: 

1.11.2011-31.1.2015 

Periode: 

1.11.2019-31.1.2023 

 November 441 452 11 

 December 330 291 -39 

 Januar 251 345 94 

 Februar 253 267 14 

 Marts 281 231 -50 

 April 214 251 37 

 Maj 285 267 -18 

 Juni 244 281 37 

 Juli 202 286 84 

 August 336 245 -91 

 September 250 279 29 

 Oktober 301 262 -39 

 November 309 250 -59 

 December 240 266 26 

 Januar 326 231 -95 

 Februar 294 255 -39 

 Marts 291 270 -21 

Offentligt
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Side 2 

 

 April 320 274 -46 

 Maj 332 232 -100 

 Juni 315 267 -48 

 Juli 289 226 -63 

 August 326 220 -106 

 September 283 258 -25 

 Oktober 336 252 -84 

 November 327 271 -56 

 December 235 293 58 

 Januar 342 249 -93 

 Februar 301 241 -60 

 Marts 283 285 2 

 April 332 282 -50 

 Maj 339 227 -112 

 Juni 289 241 -48 

 Juli 252 209 -43 

 August 351 228 -123 

 September 394 242 -152 

 Oktober 359 229 -130 

 November 348 258 -90 

 December 397 232 -165 

 Januar 408 213 -195 

Kilde: Kantar Gallup Radio-Meter. Data bearbejdet af Kulturministeriet. 

Univers: Den danske befolkning i alderen 12 år og derover. 

Læsevejledning: Lyttertallene er – i tråd med officielle lyttertal – opgjort i gennemsnitlig ugentlig dækning, som 

er et akkumuleret tal for, hvor mange lyttere de givne kanaler har været i kontakt med i mindst fem sammen-

hængende minutter i en uge. Dækning angiver således det totale antal personer, der i løbet af den definerede 

periode har lyttet til radiokanalen.   

 

Jeg kan hertil oplyse, at det følger af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed § 42, at Radio 

FM4 A/S’ tilladelse til at udøve public-service programvirksomhed udstedes af Radio- og 

tv-nævnet efter en udbudsproces. Nævnet fører herefter tilsyn med programvirksomhe-

den og afgiver årligt udtalelse over radioens public service-redegørelse. Det er således 

nævnet, der som kompetent myndighed, løbende vurderer hvorvidt programvirksomhe-

den overholder sendetilladelsens krav og dermed fortsat opfylder betingelserne for stats-

ligt tilskud. 

 

Det fremgår af Radio FM4 A/S’ programtilladelse, at kanalen skal dokumentere befolk-

ningens kenskab til og vurdering af radiokanalen. Som led i tilsynspligten, kan nævnet 

på baggrund af redegørelsen bl.a. stille krav om, at tilladelseshaveren tilpasser sin pro-

gramvirksomhed med henblik på at sikre overholdelse af tilladelsens krav om program-

indhold, herunder programkvalitet. 

 

Jeg kan i den forbindelse konstatere, at Radio- og tv-nævnet ved dets udtalelse over ra-

dioens public service-redegørelse for 2020, fandt det hensigtsmæssigt, at Radio FM4 A/S 

i public service-redegørelsen for 2021 redegjorde for, hvad stationen ville gøre for at øge 

lytterantallet. Det fremgår af nævnets udtalelse over redegørelsen for 2021, at nævnet 

finder, at redegørelsen i al væsentlighed opfylder public service-tilladelsens krav.  

 



 

 

Side 3 

 

Hvad angår min vurdering, mener jeg helt grundlæggende, at alle Danmarks public ser-

vice-virksomheder skal være deres samfundsopgave bevidst, og hver især være med til at 

sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester af høj kvalitet. 

Jeg håber derfor også for Radio4, at de fremover bliver mere relevante for danskerne og 

dermed forbedrer deres lyttertal, idet jeg henholder mig til Radio- og tv-nævnets udta-

lelse.   

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jakob Engel-Schmidt 
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