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Ulovlig internettjeneste blokeres i 
samarbejde mellem RettighedsAlliancen og 
Danske Medier 
  

Retten på Frederiksberg har mandag 17. juni påbudt blokering af en 
internettjeneste, der på ulovlig vis har kopieret artikler fra danske 
nyhedsmedier og tjent penge herpå gennem annoncering.  

For første gang i Danmark bliver en internettjeneste, der kopierer artikler og billeder 
fra danske nyhedsmedier på nettet, blokeret af danske internetudbydere. 

  

Den 12. april 2019 var der 141.836 kopier af danske nyhedsmediers artikler 
tilgængelige på tjenesten, som har nydt stor popularitet blandt onlinebrugere i 
Danmark. Alene i første kvartal af 2019 har tjenesten i gennemsnit registeret 31.587 
månedlige besøg fra danske IP-adresser. 
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Fra 1. juli 2019: Digital 
nulmoms og lønsumsafgift på 
digitale nyhedsmedier  

Fra 1. juli skal der ikke længere 
faktureres moms på opkrævninger for 
abonnementer på digitale 
nyhedsmedier. Der skal til gengæld 
opkræves en lønsumsafgift på 3,54 
pct. af salgsprisen.  
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Anders Bording-priserne 
uddeles fredag eftermiddag  

Anders Bording-priserne 2019 uddeles 
fredag eftermiddag på Københavns 
Rådhus. Tilmelding på dagen bedes 
rettet direkte til publicistisk chef Jesper 
Jürgensen jej@danskemedier.dk. 

 
   

 

Danske Medier til ny regering: 
Der er brug for ro om 
mediernes vilkår  

Når der – må vi forvente – inden længe 
åbnes for en genforhandling af 
den nuværende medieaftale, er der 
gode muligheder for at forbedre 
grundlaget for et fair og mangfoldigt 
mediebillede. 
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Stillingsopslag: Ansættelses- 
og arbejdsret i 
mediebranchen  

Vil du være med til at rådgive danske 
medievirksomheder og samtidig være 
med til at udvikle de private mediers 
branche- og arbejdsgiverorganisation?  
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Ny mærkningsordning: Vi 
tager ansvar og er tilmeldt 
Pressenævnet  

Medierne i Danmark får nu mulighed 
for at synliggøre over for brugerne, at 
de står til ansvar for det redaktionelle 
indhold.  
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Tilmeldingen til Radiodays 20. 
september er åben 

Spritnye faciliteter og inspirerende 
omgivelser skaber rammerne om årets 
Radiodays og Prix Radio.  
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[VIDEO] Danske Medier: 
Oplysning til borgerne  

7. maj 2019 afholdte Danske Medier 
for første gang Mediernes Årsdag. 
Denne introvideo bød mediechefer fra 
hele landet velkommen til årsdagen, 
hvor blandt andre Carl Bernstein og 
Katharine Viner talte fra talerstolen på 
Axelborg. 
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Årets Avisside kåret: Guld til 
Ekstra Bladet for årets 
feautureside  

11 indstillinger fra 7 medier har de 
seneste uger fået overleveret 
hædrende omtale, sølv og guld i 



  

Nye datoer for kursus for 
praktikantvejledere  

Det kræver mere end blot at kunne sit 
fag at være en god praktikantvejleder i 
dag. Derfor har Danske Medier og 
Dansk Journalistforbund i fællesskab 
udviklet et kursus for 
praktikantvejledere. 
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Netværk for redaktører på fag- 
og specialmedier  

Danske Medier lancerer til august et 
netværk rettet mod redaktører, 
redaktionschefer og ansvarlige på fag- 
og specialmedier.  
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forbindelse med Danske Mediers årlige 
kåring af Årets Avisside.  
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Danske Mediers Digitale 
Priser tildelt: Èn guld, fire sølv 
og fem hædrende omtaler  

10 indstillinger har de seneste dage 
fået overleveret hædrende omtale, sølv 
og guld i konkurrencen Danske 
Mediers Digitale Priser.  
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Dansk Podcast Index 
opdateres hver mandag  

Se podcastindexet for uge 23 via linket. 
Skal jeres podcast være med? Læs 
mere om podcastindexet her.  
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Dagspressens Fond   

Der er nu åbent for indsendelse af 
ansøgninger til Dagspressens Fond. 
Ansøgningsfrist 1. oktober 2019. 
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Ugeavisernes 
Efterårsseminar: 
Medieudvikling og lokal 
begejstring  

Programmet for Danske Mediers og De 
Lokale Ugeavisers efterårsseminar på 
Hotel Koldingfjord er nu ved at være 
klart. Tilmeldingen er åben.  
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Kalender 
    

 

September 2019  

20.  
Radiodays 2019  
Afholdes i det helt nye 
konferencecenter Huone. 
Tilmeldingen er åben. 
 

 
   

Oktober 2019  

02.  
Ugeavisernes Efterårsseminar 
2019  
Den årlige konference for 



Læs mere og tilmeld dig   →  
  

 

ugeaviserne. Tilmeldingen er 
åben.   
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Om Danske Medier 
  

Danske Medier er en brancheorganisation for de private danske medier. Vi kæmper 
for de journalistisk redigerede medier, det frie ord, den frie uafhængige presse og 
sunde rammevilkår for mediebranchen. 

Læs mere om Danske Medier. 
Læs mere om Danske Medier Arbejdsgiver.  
Læs mere om Danske Medier Research. 

  
   

 

 

  

Pressens Hus 

Skindergade 7 

1159 København K 

T +45 33 97 40 00 
mail@danskemedier.dk  
www.danskemedier.dk  
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Du modtager dette nyhedsbrev, fordi du har tilmeldt dig nyhedsbrevet fra Danske Medier. 
    

 



TILMELDING TIL  
DANSKE MEDIERS NYHEDSBREVE  

 

  

FRAMELDING AF  
DANSKE MEDIERS NYHEDSBREVE  

 

   

 

 

Via knapperne herover kan du framelde yderligere nyhedsbreve eller tilmelde dig andre af Danske Mediers 

nyhedsbreve. 
    

 

Kontakt redaktionen  

Ansvarshavende redaktør, Christoffer Lehmann, cle@danskemedier.dk  

I redaktionen, Jesper Jürgensen, jej@danskemedier.dk   

 
  

   

 

 
 


