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Medlemsförslag 
om att minska geoblockering 

Förslag 

Mittengruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar de nordiska regeringarna 

att at reducere geoblokering af digitale tv-tjenester mellem de nordiske lan-

de, som foreslået i rapporten ”Nordisk TV på tværs af grænser”. 

Bakgrund 

Den mest oplagte måde at fremme den nordiske sprog- og kulturforståelse på går 

gennem gensidig adgang til TV-udsendelser, flow-TV såvel som on demand-TV. Lige-

ledes er efterspørgslen på nordisk-tv stor både globalt og lokalt.[1] Det er i dag fortsat 

svært at tilgå nabolandsTV, herunder forskellige streamingtjenester og nyhedsud-

sendelser på grund af geoblokering. Disse grænsehindringer bør fjernes, så de nordi-

ske landes borgere får adgang til andre landes programmer. Ordningen skal selvføl-

gelig respektere rettighedshaverne, så de får deres retmæssige betaling. Samtidig 

får de også muligheden for at nå langt større målgrupper i hele Norden.  

  

Mittengruppen har tidligere (2017) stillet et medlemsforslag vedrørende afskaffelse 

af geoblokering. På baggrund af dette bestilte Nordisk Ministerråd en undersøgelse 

foretaget af konsulentfirmaet ”LauritzenConsulting”. I rapporten ”Nordisk tv på 

tværs af grænser” fra januar 2019 fremsættes fem forslag til, hvordan man kan redu-

cere geoblokeringen.  

  

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at implementere de fem anbefalin-

ger i rapporten ”Nordisk TV på tværs af grænser”: 

  

Anbefaling 1: Public-service institutionerne bør udelukkende geoblokere program-

mer, hvor dette er nødvendigt.   

  

Anbefaling 2: Samarbejdet i Nordvision - herunder Nordic 12 - om samproduktion og 

programudveksling kan videreudbygges.   

  

Anbefaling 3: Fortsat udvikling af tv-distributørernes udbud af nabolands-tv.  

  

                                                                    
[1] https://www.filmtake.com/streaming/streaming-in-scandinavia/  

https://www.filmtake.com/streaming/streaming-in-scandinavia/
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Anbefaling 4: De nordiske lande kan sikre ophavsretlige rammer, der lægger op til 

redistribution af on demand-tjenester.   

  

Anbefaling 5: De nordiske lande bør implementere af den kommende ændring af 

EU´s satellit- og kabeldirektiv hurtigt.   
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