
 

 

   

Kendelse 
afsagt den 12. juni 2018 
 
 
Sag nr. 2018-80-0129 
 
[Klager] 
 
mod  
   
NORDJYSKE Stiftstidende 

 
[Klager] har klaget til Pressenævnet over placeringen af en rettelse bragt i NORDJYSKE 
Stiftstidende den 20. april 2018, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat. 
 
 
 
Sagsfremstilling 
Den påklagede rettelse var den 20. april 2018 placeret øverst til højre på avisens side 2. Ret-
telsen angik en artikel ”Slagsmål om helikoptere” bragt i NORDJYSKE Stiftstidende den 19. 
april 2018. Denne artikel omhandlede en udbudsretlig tvist mellem interesse- og arbejdsgi-
verorganisationen Danske Regioner og Scandinavian Medicopter. Her angav NORDJYSKE 
Stiftstidende blandt andet, at regionerne havde tabt en sag i landsretten, og at den nu skulle 
for Højesteret. Artiklen blev bragt på avisens forside og blev suppleret af artikler på dobbelt-
sider inde i avisen.  
 
I rettelsen skrev avisen, at ankesagen til Højesteret var hævet efter ønske fra Babcock Scandi-
navian Air Ambulance AB, der i mellemtiden havde opkøbt Scandinavian Medicopter. Derud-
over præciserede avisen i rettelsen, at landsretten fandt regionernes evalueringsmodel ueg-
net, men at retten ikke pålagde regionerne at opsige kontrakten.  
 
Den 25. april 2018 bragte NORDJYSKE Stiftstidende på side 7 [Klager]s indlæg ”Stor fejl – 
lille dementi”, hvori han tilkendegav sin holdning til placeringen af den bragte rettelse. 
NORDJYSKE Stiftstidende henviste i forlængelse af indlægget til, at rettelsen var bragt i 
overensstemmelse med NORDJYSKE Stiftstidendes faste placering af rettelser, kendelser og 
genmæler efter aftale med Pressenævnet.   
 
[Klager]s klage er modtaget i Pressenævnet den 26. april 2018. Han har i mail af 3. maj 2018 
til Pressenævnet anført, at han har retlig interesse i klagen, da han er medlem af regionsrådet 
i Region Nordjylland.  
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[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at han betragter klagen som principiel 
og ønsker en udtalelse fra Pressenævnet om, hvorvidt NORDJYSKE Stiftstidende i den kon-
krete sag har håndteret og placeret rettelsen korrekt. Derimod er hensigten med klagen ikke, 
at NORDJYSKE Stiftstidende pålægges yderligere i den konkrete sag, som han anser for af-
sluttet.  
 
 
Pressenævnets formand, Hanne Schmidt, udtaler: 
Klagen angår en rettelse af en artikel bragt i NORDJYSKE Stiftstidende.  
 
[Klager] er ikke selv omtalt i den påklagede artikel, men han har henvist til, at han som med-
lem af regionsrådet i Region Nordjylland har retlig interesse. 
 
Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det for-
hold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lig-
nende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke til-
strækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.  
 
Henset til, at [Klager] ikke har indsendt fuldmagt til at repræsentere Danske Regioner og 
ikke er direkte eller indirekte nævnt i NORDJYSKE Stiftstidendes omtale, kan [Klager] ikke 
anses for at have en sådan direkte, væsentlig og individuel interesse, at han kan anses for kla-
geberettiget. 
 
Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2. 
 
Til orientering kan det oplyses, at efter medieansvarsloven skal Pressenævnets kendelser of-
fentliggøres på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Pressenæv-
net har udarbejdet retningslinjer for, hvordan nævnets kritik kan forventes offentliggjort, 
hvis der er tale om en fældende kendelse, og nævnet pålægger mediet at offentliggøre kendel-
sen. I tilfælde, hvor nævnet ikke har pålagt en specifik placering, skal offentliggørelse ske på 
det sted i mediet, hvor mediet har forpligtet sig til at ville offentliggøre kritik fra Pressenæv-
net (i mediets rettelsesspalte). Mediers aftaler om offentliggørelse fremgår af Pressenævnets 
hjemmeside. Har mediet ikke en fast rettelsesspalte, skal offentliggørelse ske på det sted i 
mediet, der svarer til placeringen af den kritiserede artikel. 

NORDJYSKE Stiftstidende har over for Pressenævnet tilkendegivet, at avisen forpligter sig til 
at bringe en eventuel kendelse fra Pressenævnet ved en placering ”øverst i højre spalte på 
side 2”. 


