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Medlemsforslag 
om at afskaffe geoblocking 

Forslag 

Midtergruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at afskaffe geoblocking af digitale tv-tjenester mellem de nordiske lande 

Baggrund 

Adgangen til nabolandenes tv-kanaler er vigtig for vores fælles sprogforståelse i 

Norden. Heldigvis har rigtig mange borgere i Norden mulighed for at se nabolande-

nes tv-kanaler og på den måde lære hinandens sprog. 

 

Befolkningernes medievaner kan imidlertid ikke længere tilfredsstilles udelukkende 

vha. gammeldags flow-tv. Brugen af streamingtjenester vokser og derfor bliver geo-

blocking i fremtiden et problem for sprogforståelsen i Norden. 

 

Den norske tv-serie SKAM er med sin store succes i især Danmark og Sverige et godt 

eksempel på de problemer, som kan løses ved at afskaffe geoblocking. Indtil NRK3 

indførte geoblocking pga. krav fra indehaverne af rettigheder til musikken i serien, 

fandt brugerne vej til hjemmesiden via de sociale medier. 

 

SKAM fortælles ikke kun i ugentlige tv-afsnit, men også via hovedpersonernes profi-

ler på forskellige sociale medier, sms-samtaler og små videoklip, der løbende lægges 

på hjemmesiden på forskellige tidspunkter i løbet af ugen. Problemet med adgangen 

til SKAM er derfor ikke løst ved at andre landes tv-stationer køber serien hjem i tradi-

tionelle tv-afsnit. For at få den fulde oplevelse skal man have adgang til NRK’s norske 

hjemmeside skam.p3.no.  

 

Spørgsmålet om at afskaffe geoblocking diskuteres også i Europaparlamentet og i 

kommissionen i sammenhæng med, at man vil skabe et digitalt indre marked. Mid-

tergruppen ønsker, at de nordiske lande går forrest og viser vejen ved at lave en ord-

ning, der giver borgerne adgang til de nordiske nabolandes tv-stationers digitale ind-

hold.   

 

Ordningen skal selvfølgelig tilgodese rettighedshaverne, så de får deres retmæssige 
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betaling. Til gengæld vil de få mulighed for at nå langt større målgrupper i hele Nor-

den. 

 

SKAM har vist, at unge i Norden sagtens kan lære at forstå hinandens sprog og gøre 

det på eget initiativ. Geoblocking er ikke kun en digital barriere – det er en barriere 

for den gensidige nordiske sprogforståelse og kulturudveksling. Nordisk Råd bør der-

for rekommandere Nordisk Ministerråd at fjerne denne grænsehindring mellem de 

nordiske lande. 
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