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• Radio- og tv-nævnet

• Kort gennemgang af relevante regler

• Skjult reklame

• Sponsorering

• Nyt AVMS-direktiv på vej

• Praksis



Radio- og tv-nævnet

• Nedsat af kulturministeren

• Uafhængigt nævn

• 10 medlemmer

• Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat

• Læs mere på: https://slks.dk/medier/radio-og-tv-

naevnet/

https://slks.dk/medier/radio-og-tv-naevnet/


Gennemgang af 
relevante regler 



Skjult reklame

AVMS-direktivet artikel 1, h) og j) definerer:

• »audiovisuel kommerciel kommunikation«: billeder med eller uden lyd, 

som har til formål direkte eller indirekte at fremme afsætningen af varer 

eller tjenesteydelser eller promovere et image for en fysisk eller juridisk 

person, der udøver økonomisk virksomhed. Sådanne billeder følger med eller 

er indeholdt i et program mod betaling eller anden modydelse eller med 

selvpromoverende formål. Audiovisuel kommerciel kommunikation omfatter 

bl.a. tv- reklamer, sponsorering, teleshopping og produktplacering 

• »skjult audiovisuel kommerciel kommunikation«: præsentation i ord 

eller billeder af varer eller tjenesteydelser, en vareproducents eller 

tjenesteyders navn, varemærke eller virksomhed i programmer, når 

præsentationen fra medietjenesteudbyderens side er ment som 

reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. En 

sådan præsentation anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages 

mod betaling eller anden modydelse 



Skjult reklame 

Radio- og fjernsynslovens § 72

”Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, 

således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra 

ordinære programmer”

Reklamebekendtgørelsens § 2, stk. 1:

”Reklamer i radio, fjernsyn og audiovisuelle medietjenester 

skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i 

indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære 

programmer.”

§ 2, stk. 2-5, indeholder regler om, hvordan reklamer adskilles fra ordinære 

programmer i henholdsvis fjernsyn (herunder tekst-tv), radio og on demand-

audiovisuelle medietjenester



Skjult reklame

Nævnet foretager altid en konkret 

vurdering, som tager afsæt i, om der 

er tale om:

• Neutrale oplysninger, dvs. 

almindelige og relevante 

forbrugeroplysninger

• En fremhævelse, og i så fald, 

om den er uberettiget



Skjult reklame

Kommissionens fortolkningsmeddelelse vedr. direktivet om ”TV uden 

grænser” (forgængeren til AVMS-direktivet), 30 ff:

• 1) fremhævelsen skal være tilsigtet fra medietjenesteyderens side

• 2) den skal være sket i reklameøjemed

• 3) den skal kunne vildlede offentligheden mht arten af fremhævelsen (pkt. 31)

Pkt. 33 opererer med begrebet ”uberettiget fremhævelse”

• ”Det urimelige kan bl.a. ligge i, at mærket eller den pågældende vare eller tjenesteydelse 

optræder gentagne gange eller fremhæves på en særlig måde. I den forbindelse skal der 

tages hensyn til det redaktionelle indhold i de udsendelser, disse elementer indsættes i (tv-aviser, 

nyhedsmagasiner, spillefilm, osv.). Hvis en vare f.eks. fremhæves uden berettigelse i forhold til 

udsendelsens redaktionelle indhold eller på grund af en påvirkning, som det redaktionelle 

indhold er blevet udsat for i kommercielt øjemed, tyder det på, at der foreligger skjult reklame”

Pkt. 34 ”…eller indebærer en risiko for, at seerne vildledes”



Skjult reklame

Radio- og tv-nævnet har fulgt kriterierne fra 

Fortolkningsmeddelelsen helt fast de sidste mange år

• Ikke en betingelse efter nævnets praksis, at der 

foreligger en aftale om eksponering

• Ej heller, at der er betalt noget for eksponeringen



Sponsorering mv.

Sponsorering er tilladt

• Skal klart kunne identificeres

• Indhold må ikke påvirkes af sponsor på en sådan måde, at det 

indvirker på redaktionel selvstændighed

• Ikke opfordre til køb el. leje af sponsors 

produkter/tjenesteydelser

• Programsponsorering

• Produktsponsorering

• Produktplacering



Produktplacering 

•Visning eller omtale af en vare, en 

tjenesteydelse eller et varemærke

•Visningen eller omtalen skal ske som 

led i et program

•Det skal være sket mod betaling eller 

anden modydelse



Produktplacering 

Hovedreglen (§ 31, stk. 1)

Visning af programmer i fjernsyn og on demand-audiovisuelle 

medietjenester, som indeholder produktplacering, er forbudt

Undtagelser (§ 32, st. 1)

Produktplacering i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester er tilladt i 

særlige tilfælde, hvor:

• Der er tale om et indkøbt program, produceret i udlandet 

• Dette program er inden for genrerne: 

o Spillefilm 

o Kort- og dokumentarfilm 

o Film og serier produceret til fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester 

o Sportsprogrammer 

o Lette underholdningsprogrammer



Nyt AVMS-direktiv på vej

•Udvide anvendelsesområde til også at 

gælde »videodelingsplatforme«, og 

»sociale medietjenester« 

ansvarlige for blandt andet 

børnebeskyttelse, diskrimination, 

terrorisme og muligvis reklame

•Nævnet har allerede kompetencer i 

forhold til visse medier på nettet

•Øget selv- og co-regulering



Radio- og tv-nævnets praksis 
vedr. skjult reklame og sponsorering



”Motor Mille på Cirkustur” klage over 
skjult reklame (2018)

• Klagen vedrørte børneprogrammet ”Motor Mille på Cirkustur” 

sendt på DR Ramasjang, som klager mente indeholdt skjult 

reklame for ”Cirkus Arli”

• ”Cirkus Arlis” logo ses flere gange undervejs i programmet, 

ligesom der løbende sker omtale af ”Cirkus Arli”



”Motor Mille på Cirkustur” klage over 
skjult reklame (2018)

• Fremhævelse af ”Cirkus 

Arli”

• Redaktionelt begrundet, 

at lade et cirkus danne 

rammen for programmet

• Ingen zoom på logo, 

rosende omtale, 

købsopfordringer eller 

lignende. 

• DR oplyste, at der ikke var kommercielle interesser, som havde 

påvirket det redaktionelle indhold

• Ikke skjult reklame for ”Cirkus Arli”



”Nyhavn Rejser – Pop FM” klage 
over skjult reklame (2018)

Fremhævelse af Nyhavn Rejser gik ud over 

hvad der var redaktionelt begrundet  skjult 

reklame

• Gennemgående anprisende tone

• Podcasten ”Øjeblikke af Guld” var 

sponsoreret af Nyhavn Rejser 

kommercielle hensyn havde påvirket det 

redaktionelle indhold og indebar en risiko for, 

at lytterne kunne blive vildledt om indslagets 

karakter, uanset at indslaget efter det oplyste 

ikke var sendt efter aftale med Nyhavn 

Rejser



”Id HAIR i Go’ Morgen Danmark”(2013)

• Indslag om fodboldspilleren Casper Sloths bijob 

som hårmodel

• Mundtlig og visuel fremhævelse af Id HAIR

fordi: 

• Id HAIR omtales mundtligt af værterne i studiet 

• Id HAIR’s logo ses på siden af en bygning

• Id HAIR kan skimtes på bygningens glasdør

• Kildeangivelse til Id HAIR’s side på Facebook nederst til 

venstre på skærmen i en gul bjælke med tydelig skrifttype

• Kildeangivelsen i 39 sekunder ud af sekvensens 

varighed på 43 sekunder gik ud over det 

redaktionelt berettigede  skjult reklame



”Cafe Hack” – overtrædelse af 
sponsorreglerne (2017)

• Radioprogrammet Café Hack blev almindeligvis optaget med 

publikum på en café i Aarhus, men siden 2011 blev 9 årlige 

udsendelser optaget på forskellige locations rundt 

omkring i Danmark kaldet sommerprogrammerne

• Produktionsselskabet havde afkrævet betaling fra de 

forskellige locations hvorfra radioprogrammerne blev 

optaget og sendt fra 

• Sponsorering i form af direkte tilskud til DR’s 

programvirksomhed

• Ulovlig sponsorering fordi sponsorerede programmer ikke 

må indgå i DR’s public service-programvirksomhed



”Søvnløs i sengeafdelingen” (2015) 

AFP – TV2 & IKEA



”Søvnløs i sengeafdelingen” (2015) 

AFP – TV2 & IKEA

• Krediteringerne før og efter 

programmet var sket korrekt

• Nævnet delte sig på om der også var 

tale om opfordring til at købe 

sponsors produkter



”Go’ appetit” (2016) 

AFP – TV 2 og COOP



”Go’ appetit” (2016) 

AFP – TV 2 og COOP

• Egen drift

• AFP-aftale mellem TV 2 og Coop

• Undersøgt overholdelse af reglerne om 

sponsorering, samt produktplacering og om 

forbuddet mod sponsors påvirkning af TV 2’s 

redaktionelle ansvar og selvstændighed

• Programmerne var sponsorerede i kraft det 

formelle samarbejde, men at der var sket 

korrekt kreditering af Coop i henhold til 

reglerne og i øvrigt ingen overtrædelser af 

regelsættet



Spørgsmål eller 
kommentarer?


