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Høring over ændring af bekendtgørelse om distributionstilskud til visse peri-

odiske blade og tidsskrifter (bladpuljebekendtgørelsen) 

 

Bladpuljens Fordelingsudvalg træffer afgørelse om distributionstilskud til visse periodi-

ske blade og tidsskrifter. På baggrund af en udtalelse fra Folketingets Ombudsmand 

har fordelingsudvalget revurderet forståelsen af § 1, stk. 2, nr. 2, i bekendtgørelsen om 

distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter (bladpuljebekendtgørelsen), 

hvorefter der ikke ydes tilskud til en udgiver af publikationer, som udgives af professio-

nelle forlag eller udgivere med et kommercielt formål.  

 

Kulturministeriet har på dette grundlag vurderet, at der bør ske en præcisering af re-

gelgrundlaget. 

 

Der vedhæftes et udkast til en ændring af bekendtgørelsen om distributionstilskud til 

visse periodiske blade og tidsskrifter. Ændringerne er markeret med fremhævet tekst / 

overstregning.  

 

Det foreslås, at bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 2, ændres, således at det fremgår, at der 

ikke kan ydes tilskud til distribution af publikationer, der udgives med et kommercielt 

formål. Ved kommercielt formål forstås, at det primære formål med udgivelsen af pub-

likationen er at opnå en økonomisk fortjeneste.  



 

Side 2 

Dette indebærer, at det er muligt for et professionelt forlag eller udgiver at modtage 

støtte til en given publikation, såfremt udgivelsen af publikationen ikke har et kom-

mercielt formål.  

 

Udkastet indeholder herover alene ændringer af redaktionel karakter.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Eva Sønderstrup-Andersen på telefon 33 73 33 28 

eller bladpuljen@slks.dk.  

 

Slots- og Kulturstyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle bemærknin-

ger til ændringen af bekendtgørelsen senest fredag den 29. september 2017 kl. 

12.00. Bemærkninger sendes til: bladpuljen@slks.dk   

 

Høringen over ændring af bekendtgørelsen om distributionstilskud til visse periodiske 

blade og tidsskrifter vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside 

www.slks.dk og på høringsportalen https://hoeringsportalen.dk/ 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Mahler 

Enhedschef 

Medier 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:bladpuljen@slks.dk
mailto:bladpuljen@slks.dk
http://www.slks.dk/
https://hoeringsportalen.dk/

