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Vedlagt er årsrapporten for 2018 for Copydan Verdens TV. 

Overordnet kan følgende fremhæves:  

 Lidt flere penge til dansk indhold 
 Omvæltninger på tv-markedet 
 Streaming tilvælges i tv-pakkerne 
 Gennemsigtighed i fordeling af vederlag 

 

Lidt flere penge til dansk indhold  

Skuespillere, instruktører, journalister, musikselskaber, tv-producenter og mange andre kunstnere og kultur-
producenter fik i 2018 i regi af Copydan Verdens TV øget betalingen for deres ophavsrettigheder og fik såle-
des et samlet vederlag på i alt 1,3 mia. kr. I 2017 var tallet 1,2 mia. kr. 

Pengene kommer hovedsageligt fra de danske tv-seere, som gennem betaling for deres tv-pakker hos distri-
butørerne betaler for indholdet i tv. Pengene går tilbage til de skabende og udøvende kunstnere og produ-
center og udgør en ikke uvæsentlig del af deres løn, og samtidig bidrager pengene til produktion af nyt ind-
hold. 

Igennem de senere år er der opbygget en portefølje af andre erhvervskunder, som viser tv i det offentlige 
rum. Betalingen herfra udgør en mindre, men ikke uvæsentlig del af de samlede vederlag. 

Omvæltninger på tv-markedet  

Tv-markedet og måden at se tv på ændrer sig markant i disse år. Forbrugerne vil selv bestemme, hvornår og 
hvor de vil se deres foretrukne tv-udsendelser, og de nye digitale muligheder bliver benyttet af flere og flere. 

En del forbrugere vælger at udskifte den store tv-pakke med en mindre. Antallet af tv-kanaler i pakkerne er 
igennem årene steget, så den samlede mængde indhold, der er tilgængelig for forbrugerne totalt set er øget. 
Vederlaget for den traditionelle distribution er næsten uændret fra 822 mio. kr. i 2017 til 823 mio. kr. i 2018. 

Streaming tilvælges i tv-pakkerne 

Forbrugernes ændrede tv-vaner stiller nye krav om tilgængelighed, hvor streaming af tv-udsendelser og ad-
gang til diverse streaming-tjenester i højere og højere grad bliver et krav fra forbrugerne. Tv-distributørerne 
følger denne udvikling og tilpasser produkterne, så de udover tv-udsendelser som flow og on demand nu 
også tilbyder streaming-tjenester. Streaming-tjenester er blevet de nye ”tv-kanaler”. 

Udviklingen har betydet, at der i 2018 har været en øget udbredelse af digitale tjenester og af nye funktiona-
liteter, og det har medført en samlet positiv udvikling i vederlagene vedrørende digitale tjenester. I 2018 ud-
gør vederlaget vedrørende digitale tjenester således 402 mio. kr. mod 362 mio. kr. i 2017. 

Gennemsigtighed i fordeling af vederlag  

Årsrapporten indeholder en udførlig beskrivelse af, hvordan vederlagene er fordelt på de enkelte medlemsor-
ganisationer. Specifikationerne er opdelt på vederlag, der fordeles til medlemsorganisationer og samarbejds-
partnere. Oversigten over fordelte og udbetalte vederlag til medlemsorganisationerne ses på side 27 i års-
rapporten. 






























































































