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A. NÆVNETS VIRKE M.V. 

1Antalletafmodtagneklagererikkeidentiskmedantalletafafsagtekendelserietkalenderår.Vedafslutningenafetkalenderåroverføresubehandledesagertilafgørelseidetfølgendeår.

1 Sagsantal og sagsbehandlingstid mv.
I 2018 modtog Pressenævnet 160 klagesager mod 186 i 2017. Nævnet traf 
realitetsafgørelsei89sager,hvilketerfærreendi2017,hvorderblevtruffet
101realitetsafgørelser.

I 2018 afviste nævnets formand 30 sager på grund af formalia. Antallet 
af formandsafvisninger er væsentlig lavere end 2017, hvor 51 sager blev 
afvist. De primære årsager var manglende retlig interesse hos klager, og at 
 sagerne faldt uden for nævnets område. 11 sager blev således afvist på grund 
af manglende retlig interesse. Der er tale om manglende retlig interesse, 
når klageren ikke direkte eller indirekte er omtalt i en artikel, en tv- eller 
radioudsendelseellererafbildetpåetfotografi,somerbragtietmedie.

Otte ud af de 30 sager faldt uden for nævnets område og blev derfor 
afvist af nævnets formand på grund af manglende kompetence, hvilket 
 enten skyldtes, at en hjemmeside ikke var anmeldt til Pressenævnet efter 

 medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. lovens § 1, nr. 3, eller at mediet  manglede 
sendetilladelse i Danmark. 

Treafde30 formalitetsafgørelservedrørteanmodningomgenoptagelse.
I alle tre sager blev anmodningen om genoptagelse afvist, da der ikke var 
fremkommetnyeoplysningerafbetydningforsagensafgørelse.

Egen drift
Pressenævnet kan efter medieansvarslovens § 44, stk. 2, og § 7, stk. 2 og 
stk. 3, i Pressenævnets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 86 af 9.
 februar 1998 om forretningsorden for Pressenævnet) af egen drift tage en 
sag op til behandling, hvis sagen er af væsentlig og principiel betydning. 
Sagenoptagestilbehandling,hvisetflertalafsamtligenævnsmedlemmer
 stemmer for.

Nævnet fandt i 2018 ikke anledning til at tage sager op af egen drift. 

Figur 1. Antal indkomne klager og antal afgjorte sager Figur 2. Klager afsluttet ved en formalitetsafgørelse

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=86836
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=86836
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Hævede sager
Pressenævnet oplevede i 2018, at sagerne blev hævet i ni tilfælde, dvs. 
 tilfælde, hvor klageren tilbagekaldte sin klage. Det var på niveau med 
 antallet i 2017.

Sagernehartypiskhaftdetforløb,atmediet,nårPressenævnetanmodede
medietomenudtalelsetilnævnet,harimødekommetklagerensønskeien
sådangrad,atklagerenefterfølgendeharbesluttetathævesagen.

Som eksempel kan nævnes sag nr. 2018-80-0164, hvor en person  henvendte 
sig til Pressenævnet, fordi et medie havde bragt en artikel,  personen 
hævdedevarmisvisendeogkrænkende.Damedietefterfølgenderettededen
påklagedeartikel,ønskedeklagerenathævesagen.Tilsvarendekannævnes
sagen2018-80-0185,hvorklagerenhævedesagen,eftermedietimødekom
klagersønskeomatsletteenartikelogbringeenbeklagelseafdenartikel,
som klageren fandt krænkede.

Udfaldet af sagerne
I2018harnævnettagetklagenheltellerdelvisttilfølgei32afde89sager,
hvornævnettrafrealitetsafgørelse.Detvilsige,atcirka36%afklagerne
fikheltellerdelvismedhold.Derersketetlillefaldiantalletafsager,hvor
nævnettrafrealitetsafgørelseiforholdtil2017,hvornævnettrafrealitets-
afgørelsei101sager,hvorafklagerfikmedholdi38sager,detvilsigecirka
38%,af sagerne.Detprocentuelleantalafklager, somnævnethelteller
delvisthartagettilfølge,svarernogenlundetilandeleni2017.Denprocent-
vise andel af sager, hvor klager har fået helt eller delvis medhold, er således 
fortsatunder40%.Setoverdesenestetiår,erdetkuniårene2012-2014,
at antallet af sager, hvor klager har fået helt eller delvis medhold, har været 
over40%.

Ienenkeltafgørelsei2018blevderafgivetdissens,detvilsige,atétellerto
medlemmervaruenigemedflertallet(sagnr.2017-80-0048, som er omtalt 
under afsnit D side 24). Der var i 2018 ingen sager, hvor nævnet udtalte 
alvorlig kritik.

Hvor klagerne de foregående år med enkelte undtagelser fordelte sig jævnt 
over mange forskellige medier, var der i 2018 et medie, der navnlig skilte 
sig ud ved at være indklaget i syv tilfælde2, hvor nævnet gav klager(ne) 
 medhold.  Herudover  fordeler klagerne, hvor nævnet har udtalt kritik, 
sig jævnt overmange forskelligemediehuse, idet der i øvrigt kun var et
medie,hvorklagerneharfåetmedholdiflereendtosager.Derhenvisestil
 oversigten på side 13 under punkt C om statistik.

Det praktiske forløb i forbindelse med behandlingen af klagerne i
 sekretariatet fremgår af Pressenævnets forretningsorden, der kan læses på 
nævnets hjemmeside.

Figur 3. Sager, hvor klager fik helt eller delvist medhold

2 De syv tilfælde var fordelt på samme to klagere.

https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/04/Anonym-kendelse-48.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/forretningsorden/
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Sagsbehandlingstid
Nævnetsgennemsnitligesagsbehandlingstidforrealitetsafgørelserersteget
fra 66 dage i 2017 til 150 dage i 2018. Der er tale om en væsentlig stigning i 
sagsbehandlingstiden,somnævnetfindermegetbeklagelig.

Årsagen er navnlig stor udskiftning blandt medarbejderne i  sekretariatet 
samt barselsfravær. Desuden er sagerne blevet mere omfangsrige og 
komplekse,ogofteomfatterklagerneartikleroffentliggjortiflereformater
og på forskellige platforme. Herudover har persondataforordningens 
ikrafttræden medført et øget antal anmeldelser af elektroniske medier,
ligesom nævnets sekretariat har brugt en del tid på at sikre opfyldelse af 
kravene efter  persondataforordningen (GDPR).

Nævnet lægger vægt på, at sagerne behandles så hurtigt som muligt, så 
klageresnarestmuligtkanfåoffentligoprejsningimediet,idetilfældehvor
der er grundlag for at udtale kritik. Nævnet arbejder derfor alvorligt på 
snarest at nedbringe sagsbehandlingstiden og overvejer mulighederne for 
en midlertidig opnormering. 

2 Persondata 

PressenævnetharsomfølgeafEU-persondataforordningensikrafttræden
prioriteretflereforskelligetiltagforatsikreopfyldelseafkravenetilsikker
håndtering af persondata. 

Pressenævnets persondatapolitik er i den forbindelse gjort tilgængelig 
på nævnets hjemmeside. Det gælder også nævnets persondatapolitik for 
 cookies og for abonnenter på nyhedsbreve på nævnets hjemmeside. 

Klagere og andre, der ønsker at rette henvendelse til Pressenævnet, kan
sendemails,derindeholderfortroligeog/ellerfølsommeoplysninger,med
sikker post til Pressenævnet via e-Boks eller Borger.dk. Når der er valgt 
”Skriv ny post”, skal Justitsministeriet vælges som modtager, hvorefter det 
er muligt fra undermenuen at vælge Pressenævnet som modtager.

Persondataforordningens ikrafttræden synes at have haft en  afsmittende 
effekt på antallet af elektroniske medier, der har valgt at anmelde
 mediet til Pressenævnet i 2018. Således registrerede nævnet i 2018 82 
 anmeldelsessager, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til 2017, 
hvor nævnet modtog 56 anmeldelsessager. Den væsentlige stigning 
i  anmeldelser af elektroniske medier skyldes formentlig persondata-
forordningens  undtagelse i forhold til personoplysninger, der bliver 
behandletijournalistiskøjemed.

3 Elektronisk vejledning til ofre for  forbrydelser 
og ulykker

Pressenævnets folder ”Vejledning til ofre for forbrydelser og ulykker”, der 
oprindeligt blev udsendt i papirformat i 2013, er blevet opdateret og har fra 
november 2018 været tilgængelig på nævnets hjemmeside.

Efterenulykkeellersomofferforenforbrydelsekanmanmodtagemange
henvendelser fra journalister, fotografer eller andre pressemedarbejdere. 
Det kan være en vanskelig situation, navnlig for personer, der normalt ikke 
er i kontakt med medier.

”Pressenævnets vejledning til ofre for forbrydelser og ulykker” giver gode 
rådtilmødetmedmedierneidensværesituation.

4 Mødet mellem de nordiske pressenævn

Pressenævnetvarden31.majog 1. juni2018vært formødetmellemde
nordiske pressenævn, der blev afholdt i København med deltagelse fra
de øvrige nordiske lande. På dagsordenen var navnlig de nye retlige
og presseetiske udfordringer som følge af ny teknik ognyemedier samt
funktionensomSeernesredaktør.

Sverige berettede blandt andet om en klagesag, som vedrørte en artikel,
hvor en kendt journalist som led i #Metoo-kampagnen blev beskyldt for 

https://www.pressenaevnet.dk/pressenaevnets-persondatapolitik/
https://www.pressenaevnet.dk/guide/vejledning-til-ofre-for-forbrydelser-og-ulykker/


Årsberetning 2018Side 7 af 45

enrækkelovovertrædelser,herundervoldtægt,dervedrørteforhold,derlå
mange år tilbage i tiden, og hvor politiet efter efterforskning havde afvist at 
rejse tiltale på grund af manglende beviser. PO, det svenske pressenævn, 
harefterfølgendeudtaltkritikafmedietforatbringejournalistensnavnog
billede.

Detnordiskemødeafholdeshvertandetår.Finlanderværtfornæstemøde,
der afholdes i 2020.

5 Fælleseuropæisk møde

Pressenævnet deltog den 10.-12. oktober 2018 i det årlige møde for
 europæiske pressenævn i forummet Alliance og Independent Press 
Councils of Europe (AIPCE).Mødet blev afholdt i Finland. Påmøderne
drøftesaktuelleemnerblandtpressenævnfraheleverden.I2018varder
repræsentanter for omkring 30 lande.

Ianledningafdetfinskepressenævns50års jubilæumblevkonferencen
åbnetiforbindelsemedensærudstillingomdetfinskepressenævnsvirke.

De gennemgående emner til årets konference var pressefrihed, fake news 
ogmediersbrugafalgoritmer,ogprogrammetbødpåmangeinspirerende
oplægsholdere.

Den ansvarshavende redaktør på Finlands største avis, Helsingin
 Sanomat, med omkring 5 mio. læsere fortalte blandt andet om, hvordan 
avisen anvenderalgoritmer.Han rejste spørgsmålom,hvordan,hvornår
og i hvilket omfang læseren bør informeres om brug af algoritmer og
 personrettede artikler, og rettede opmærksomheden på det ansvar, der 
følgermed.Han nævnte som eksempel, at avisen ved sidste valg havde
lanceretenelektroniskstemmealgoritme,som1,5mio.finskelæserehavde
gjort brug af, for at se hvem de burde stemme på.

Emily Bell, Founding Director of the Tow Center for Digital  Journalism 
på Columbia University, holdt oplæg om fremtidens journalistik og 
medie etik på platforme. Med udgangspunkt i situationen med brug af 

data i  journalistik omkring valget i USA – og de tekniske  muligheder – 
konkluderedehun,atdeleeffektenpåplatformeeretdemokratiskproblem.
Derforer reguleringafplatformenødvendig,ogdetskal følgesopafgod
uddannelse af  journalister. 

NæstemødeiAIPCEafholdesiefteråret2019iGeorgien.

Billede fra særudstillingen i Helsinki.
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6 Besøg fra Egypten og Rusland mv.

SomideøvrigeårharPressenævnet i2018besøgtdedanske journalist-
uddannelser for at fortælle de studerende om nævnets arbejde og de 
 vejledende regler for god presseskik.

I september2018varnævnetpåbesøghos InternationalMedia Support
(IMS), hvor en gruppe af blandt andet journalister fra Østafrika var i 
KøbenhavnforatfåinformationomPressenævnetsarbejdesominspiration
for deres videre arbejde i Afrika. 

Ogsåi2018harPressenævnethaftbesøgafenrækkepersoner,derønsker
athøreomdetdanskepressenævn.

Nævnethavdeiefteråretbesøgafenislandskjournalist,ogislutningen
afåretfiknævnetførstbesøgafengruppeaftreegyptiskejournalister,
dersomnyligevindereafenjournalistpris,varpåbesøgiDanmarkmed
Det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo, og senere fulgte en gruppe 
 russiske journalister, der var inviteret til Danmark af Udenrigs ministeriet. 

Det danske Pressenævn er modsat mange andre pressenævn oprettet ved 
lov (medieansvarsloven),hvilket gørdetdanskenævn særligt i forhold
til andre, der er oprettet på aftaleretligt grundlag. Journalisterne fra 
henholdsvis Island, Egypten og Rusland ville gerne have en  generel 
introduktion til det danske system og høre nærmere om, hvilke slags
sagernævnettræfferafgørelsei.
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B. NÆVNETS MEDLEMMER OG SEKRETARIAT
Efter medieansvarslovens § 41 består Pressenævnet af en formand, en 
næstformand og seks andre medlemmer. Alle otte medlemmer har en sted-
fortræder.

Medlemmerne beskikkes af justitsministeren. Formanden og 
 næstformanden, der skal være jurister, beskikkes efter udtalelse fra 
Højesterets præsident. To medlemmer beskikkes efter udtalelse fra
Dansk Journalistforbund, og to medlemmer beskikkes til at  repræsentere 
de  redaktionelle ledelser i den trykte presse og radio og fjernsyn efter 
udtalelsefradisse.Endeligbeskikkestomedlemmersomoffentlighedens
 repræsentanter efter udtalelse fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. 
 Stedfortræderne beskikkes efter de samme regler.

Pressenævnet har i 2018 haft følgende sammen sætning

Formandskab
Formand:  HøjesteretsdommerHanneSchmidt

Stedfortræder: HøjesteretsdommerJensKruseMikkelsen

Næstformand:  Advokat Jesper Rothe

Stedfortræder:  Advokat Martin Lavesen

Journalister 
Medlem:  Journalist Lene Sarup, Fyens Stiftstidende 

Stedfortræder:  Freelance pressefotograf Lars Lindskov

Medlem:  JournalistUlrikHolmstrup,tvDOKfilm

Stedfortræder:  Janni Pedersen, TV 2|DANMARK  

Redaktører
Medlem:  ForhenværendechefredaktørJørnMikkelsen,
   Jyllands-Posten

Stedfortræder:  ChefredaktørTuridFennefossNielsen,NORD-
   JYSKE Medier, indtil 31. januar 2018

   ChefredaktørMadsSandemann,JydskeVestkysten,
   fra 1. februar 2018

Medlem:  ChefredaktørHansPeterBlicher,
   TV 2|DANMARK

Stedfortræder:  Etikchef Inger Bach, DR 

Repræsentanter for offentligheden
Medlem:  Formand Marlene Borst Hansen, FORA 

Stedfortræder: DirektørOttoJuhlNielsen,FOF’sLands-  
   organisation

Medlem:  DirektørJohnMeinertJacobsen,AOFDanmark

Stedfortræder:  Kommunikationschef Karsten Kolding, COOP, indtil  
   28. februar 2018

   Chefkonsulent Michael Voss, Dansk Folke -
   oplysnings Samråd, fra 1. marts 2018
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Pressenævnets medlemmer og deres stedfortrædere beskikkes for en 4-årig 
periode.Denneperiodeudløber31.december2019.

Ved nævnets behandling af en konkret sag medvirker i henhold til 
medieansvarslovens§42enformandellernæstformandsamtenredaktør,
enjournalistogenrepræsentantforoffentligheden.Erdervedafgørelsenaf
en sag stemmelighed (to stemmer for og to stemmer imod), er  formandens 
stemmeafgørende.

Derhari2018væretafholdt12mødertilbehandlingafkonkretesager.Her
deltagerfiremedlemmer–enfraformandskabet,enjournalist,enredaktør
ogenrepræsentantforoffentligheden.Endvidereharderværetafholdtet
plenarmøde,hvorallemedlemmerogstedfortræderedeltager.

Sekretariat
Sekretariatsleder:   Lisbeth Feldvoss

Specialkonsulent:  Christina Molin (30 timer)

Fuldmægtige:   Nicoline Elverdam-Mattsson (30 timer) (til  
    bage fra orlov fra 1. marts 2018)

               Mette Hansen (25 timer)

Kontorfuldmægtig:  Zilla Juhl Fagerlund (barselsorlov fra 5. juni  
    2018)

               Merete Skovgaard Olsen (barselsvikar fra 1.   
    august  2018)

Studentermedhjælper: AnneSofieBrix,fra24.januar2018

DPO:    Fuldmægtig Mette Hansen

Pressenævnets adresse
Pressenævneterpr.1.februar2019flyttettilnyelokalerbeliggende:

Landgreven 4, 4.
1301KøbenhavnK

Tlf. 33 15 55 64

www.pressenaevnet.dk

sekr@pressenaevnet.dk

Telefontid: mandag-fredag kl. 10-14

http://www.pressenaevnet.dk
mailto:sekr%40pressenaevnet.dk?subject=
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C. STATISTIK 2018
1   10-årsoversigt
Pressenævnet har i lighed med de tidligere år opgjort antallet af konkrete sager fordelt efter sager afgjort ved kendelse i nævnet (realitetskendelser), samt sager 
afvistafformanden(formalitetskendelser)ogsager,derentenerhævetafklagerenellerhenlagtafsekretariatet.Pådefølgendesidergennemgåsherudover
kendelser fordelt over medier, sagsbehandlingstiderne og klagernes baggrund.

3
 Punktet “Heraf begæringer om egen drift” er indsat i 2015.

4 Heraf 1 sag genoptaget.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Registrerede konkrete sager/indkomne 150 174 157 211 191 155 158 156 186 160
Sager afgjort ved kendelse i nævnet 108 119 107 110 131 131 111 108 101 89
Heraf sager om presseetik 83 84 78 82 75 91 79 79 78 80
Heraf sager om genmæle 9 4 5 3 5 1 0 4 0 14
Heraf sager om både presseetik og genmæle 12 17 21 20 43 31 22 20 19 10
Heraf begæringer om genoptagelse 4 14 3 5 8 8 7 4 4 5
Heraf begæringer om egen drift3 - - - - - - 2 1 0 0
Sager afvist ved formandens kendelse 34 48 524 66 66 28 29 50 52 30
På grund af manglende retlig interesse 11 18 28 31 12 12 14 28 16 11
På grund af nævnets manglende kompetence 3 7 10 15 14 5 6 11 19 8
På grund af fristoverskridelse 18 16 12 15 23 8 3 4 4 4
Klagen åbenbart grundløs 0 3 1 4 14 2 2 5 8 4
Begæringer om genoptagelse 2 4 1 1 3 1 4 2 4 3
Egen drift - - - - - - 0 0 1 0
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5
Enklagebetragtessomtaget"helttilfølge"hvisklagerenharfåetmedholdiallesineklagepunkter.       

6
Enklagebetragtessomtaget"delvisttilfølge",hvisklagerenharfåetmedholdietellerflereafsineklagepunkter.       

7
Derkanforekommeklagesager,hvorsagenvedrørerbådepresseetikoggenmæle,hvorfordettetalikkenødvendigviseridentiskmedensumaftalletfrapresseetikogtalletfragenmæle.

8 Tallet dækker alene perioden 1. september 2017 til 31. december 2017 grundet skifte af sagsstyringssystem.

Sager hævet af klageren 7 1 3 4 4 6 9 13 10 9
Sager henlagt af sekretariatet 1 2 0 1 2 3 3 2 2 0
Klagerens undladelse af at besvare sekretariatet 1 2 0 1 2 0 2 2 1 0
Henvist til rette klagemyndighed 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Henlagt af andre grunde 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0
Sager, hvor klagen blev taget helt5 eller delvist6 til 
følge7 41 44 37 59 62 53 35 33 38 32

I sager om presseetik 36 39 34 57 51 44 35 28 36 28
I sager om genmæle 10 12 8 13 21 9 5 6 8 4
Pålæg om offentliggørelse 33 23 31 51 57 35 31 23 78 26
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2   Realitetskendelser afsagt i 20189 10

Massemedier
Klager fik medhold Klager fik ikke 

medhold I alt
Helt Delvist I alt

Amagerbladet.dk 1 1 1
BT 0 2 2
Berlingske 0 2 2
Bornholm.nu 0 1 1
Bornholms Tidende 0 1 1
Dagbladet Arbejderen 0 1 1
Dagbladet Børsen 1 1 1
Dagbladet Information 0 1 1
Dagbladet Roskilde 0 1 1
Den Lille Avis 0 1 1
Ekstra Bladet 0 1 1
Folketidende 0 1 1
Fredericia Avisen 1 1 1 2
Fredericia Dagblad 0 1 1
Fyens Stiftende/Fyns Amts Avis/
Fyens.dk 0 4 4

Gråsten Avis 1 1 1
Horsens Folkeblad 0 1 1
Horsens Posten 0 1 1
Jyllands-Posten/finans.dk 0 2 2
Jysk Fynske Medier11 1 1 1 2
Kristlig Dagblad 1 1 2 1 3

9 Derkanforekommeklagesager,hvorsagenvedrørerbådepresseetikoggenmæle,hvorfordettetalikkenødvendigviseridentiskmedensumaftalletfrapresseetikogtalletfragenmæle.
10 Genoptagelsessager er ikke omfattet.
11 Jysk Fynske Medier er angivet, når en artikel er bragt i avisernes fællessektion, og således har været bragt i alle mediets aviser (Danmarks Sektion).
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Nordjyske Medier 0 1 1
Politiken 1 1 2 3 5
Politikens Lokalaviser 0 1 1
Randers Amtsavis 0 1 1
Ritzaus Bureau 1 1 3 4
Sjællandske Medier 0 1 1
Skive Folkeblad 0 1 1
Weekendavisen 1 2 3 1 4
Aviser/netaviser i alt 4 9 13 36 49
DR 7 7
DK4 1 1
Tv2 Danmark A/S 1 1 3 4
Tv2 Fyn 1 1
Tv2 Nord 1 1
Tv2 Øst 1 1

Radio- og tv-medier i alt 1 0 1 14 15
Computerworld 1 1 1
Filmmagasinet Ekko 1 1 1
FORSKERforum 7 7 7
Frihedens Stemme 1 1 1
MagaCin 0 1 1
Medicinsk Tidsskrift 1 1 1
Redox.dk 1 1 2 3
Reredox Medkrafts Facebookside 1 1 1
SE og HØR 1 1 2 1 3
Sundhedspolitisk Tidsskrift 1 1 1
Øvrige i alt 5 11 16 4 20
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Figur 4. Realitetskendelser fordelt på type
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Figur 5. Sagsfordeling efter afgørelsesområde
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Figur 6. Resultat af realitetskendelser12

12Derkanforekommerklagesager,hvorsagenvedrørerbådepresseetikoggenmæle,hvorfordettetalikkenødvendigviseridentiskmedsumaftalletfrapresseetikog
tallet fra genmæle.
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Figur 7. Sagsbehandlingstider, realitetskendelser

Figur 8. Sagsbehandlingstider, formalitetskendelser

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

30 dage eller mindre 12 15 13 8 17 14 6 17 13 0

31-40 18 19 12 8 4 8 10 4 11 2

41-50 13 17 12 13 18 16 10 13 20 2

51-60 11 11 24 8 8 8 19 3 11 1

61-70 14 13 17 16 10 10 14 9 10 3

71-80 11 6 9 8 18 18 13 16 4 4

81-90 12 12 8 10 4 4 18 6 9 3

91-100 8 8 5 3 8 8 6 14 7 1

Mere end 100 dage 9 16 7 34 45 45 15 26 16 73

I alt 108 119 107 110 131 131 111 108 101 89

Gennemsnit i dage 63 65 60 76 85 85 71 79 66 150

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Gennemsnit i dage 15 14 9 15 11 9 26 13 10,5 25
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D. NÆVNETS PRAKSIS
1 Principielle spørgsmål

1.1 Ny vejledning om beretning af klagefrister 

Pressenævnet gjorde i årsberetningen for 2017 klagere opmærksom på, 
at standardbreve i visse tilfælde kan være op til fem hverdage om at nå 
fremtilnævnetsomfølgeaf,atder i2016blev indgåetennypostaftale
(cirkulære nr. 10014 af 30. juni 2016). Justitsministeriet har i forlængelse 
af postaftalen udstedt ny vejledning om beregning af klagefrister. 

I forhold til overholdelse af klagefristen skal Pressenævnet gøre klagere
opmærksompå, at klagefristens udløb afhænger af, om klagen er sendt
med fysisk brev eller ved digital meddelelse.

En klage sendt med almindelig post skal være Pressenævnet i hænde  senest 
vedkontortidsophørdendag,hvorklagefristenudløber.Enklage,derer
sendt digitalt, skal være modtaget af Pressenævnet inden midnat, det vil 
sigesenestkl.23:59detdøgn,hvorklagefristenudløber.

YderligereoplysningerfindesiJustitsministerietsvejledningomberegning
af klagefrister (vejledning nr. 9533 af 26. juni 2018).

1.2 Lov om massemediers informations-
databaser

Lov om massemediers informationsdatabaser blev ved lov nr. 503 af 23. 
maj 2018 ændret på to punkter. 

Tidligere kunne medier enten anmelde sig som informationsdatabase 
 efter lov om massemediers informationsdatabaser eller som medie efter 
 medieansvarsloven. Det er nu ændret, så medier kan anmelde sig og være 
omfattet af begge regelsæt. Samtidig er klagefristen, der tidligere var 4 

uger efter lov om massemediers informationsdatabaser, blevet  ændret til 
12 uger. Klagefristen er derfor nu 12 uger efter begge love. 

SomnævntunderafsnitApunkt2vedrørendepersondataharPressenævnet
i 2018 oplevet en markant stigning i antallet af  anmeldelser efter lov 
om massemediers informationsdatabaser, formentlig fordi  reglerne i 
person dataforordningen undtager personoplysninger, der  behandles i 
journalistiskøjemed.

Pressenævnet gør eventuelle klagere opmærksom på, at nævnets
 kompetence efter lov om massemediers informationsdatabaser kræver, 
at der er sket anmeldelse til både Datatilsynet og Pressenævnet. Listen 
over elektroniske medier, der har anmeldt sig efter lov om massemediers 
 informationsdatabaser ses her.

1.3 Sletning på digitale platforme - generelt 
om B.8

Behovetforathindretilgængelighedafdigitaleoplysningerførtetiljustering
afdepresseetiskeregleri2013,hvorderblevindsatpunktB.8.Detfølger
herefter af de vejledende regler for god presseskik, at  meddelelser, som er 
offentliggjortidigitalemedier,oftevilværetilgængeligelængeefter,atde
er publiceret. Efter anmodning til  mediet kan tilgængeligheden af sådanne 
tidligereoffentliggjorte,følsommeellerprivateoplysningerhindres,idet
omfangdetermuligtogskønnesrimeligt.

Medierhartremuligheder,hvisdeønskerathindretilgængelighedenaf
oplysninger i en artikel:

1. Afindeksere,dvs.ændreinstruksentilsøgemaskiner,såsøgemaskiner
ophørermedathenvisetilartiklen.

https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/05/aarsberetning-2017.pdf?x78625
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184271
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202265
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201317
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201317
https://www.pressenaevnet.dk/hvem-kan-man-klage-over/#informationsdatabaser
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2. Anonymisere, dvs. ændre i artikelteksten så eksempelvis et  personnavn 
anonymiseres.

3. Afpublicere, dvs. fjerne artiklen fra hjemmesiden.

Det er nævnets opfattelse, at punkt B.8 i de vejledende regler om muligheden 
foratmeddeleetmediekritikforikkeatimødekommeenanmodningom
afindeksering,anonymiseringellerafpubliceringsomudgangspunktkun
børanvendes,nårderertaleomoplysninger,somerprivateellerfølsomme,
og som er særligt belastende for den person, der er omtalt.

Pressenævnet behandlede i 2016 16 sager og i 2017 31 sager om punkt B.8. 
Dethørerdogmedtilopgørelsenfor2017,at11sagervarendelafetsags-
kompleks med samme problemstilling.

Også i 2018 har Pressenævnet behandlet en række klager efter punkt B.8 i 
de presseetiske regler. Tallet er dog faldende i forhold til 2017, da nævnet i 
2018 behandlede 12 klager efter punkt B.8. Nævnet udtalte kritik i tre sager 
(2017-80-0066, 2018-80-0117 og 2018-80-0143). Heraf var der tale om 
delvis kritik i en af de tre sager.

1.4 B.8 afgørelser

Kritik af TV 2 for ikke at anonymisere makeup-artist 
i artikel om et dating-program med nøgne deltagere
TV 2 bragte på zulu.tv2.dk i foråret 2018 en artikel vedrørende et
dating-programmednøgnedeltagere.Iartiklengavenmakeup-artisttips
til, hvordan man får sit ansigt til at stå skarpere.

Makeup-artisten klagede til Pressenævnet over artiklen, fordi hun ikke 
havde været klar over, at hendes udtalelser indgik i en artikel, der omtalte 
etdating-programmednøgnedeltagere,ogfordiTV2havdeafvistatslette
både hendes og virksomhedens navn.

Pressenævnet, der også udtalte kritik af TV 2 for ikke at sikre sig, at 
 makeup-artisten var klar over den sammenhæng, hendes  udtalelser  indgik 
i, udtalte kritik af TV 2 for at have afvist at anonymisere  makeup-artisten 
i artiklen.

Kendelse af 23. oktober 2018 i sag nr. 2018-80-0117

Anonymisering ikke nødvendig i artikel om 2. 
 verdenskrigs-træf
En person klagede over, at NORDJYSKE Medier ikke ville anonymisere 
ellerforkortehansnavnienartikelfra2016,deromtalteetoffentligtopsat
rollespil til et 2. verdenskrigs-træf. Personen var afbilledet iklædt tysk 
 uniform samt nævnt ved fulde navn i artiklen. Klager henviste til, at han 
somfølgeafomtalenofteoplevedenegativomtaleogchikane.

Pressenævnet fandt, at der ikke forelå tilstrækkeligt tungtvejende grunde 
for at anonymisere artiklen, da personen frivilligt havde ladet sig  fotografere 
og oplyst sit fulde navn til journalisten, ligesom det klart fremgik af  artiklen, 
atdervartaleometrollespilmedkrigensforskelligeaktører.

Kendelse af 7. august 2018 i sag nr. 2018-80-0106

https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/05/Anonym-kendelse-0066.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/10/Anonym-kendelse-0117.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/11/Anonym-kendelse-0143.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/10/Anonym-kendelse-0117.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/08/Anonym-kendelse-0106.pdf?x78625
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Oplysninger om sikkerhedsrådgiver skulle ikke 
 anonymiseres
En person klagede over Jyllands-Postens afvisning af anonymisering af en 
artikel fra 2013, hvor personen, der var nævnt ved navn, udtalte sig om 
en sikkerhedsvagtsuddannelse. Personen henviste til, at han besidder en 
 stilling som særlig sikkerhedsrådgiver for blandt andet ambassader og 
andrehøjrisikointeresseriDanmark.

Pressenævnet fandt det ikke godtgjort, at artiklen skulle indeholde 
oplysninger,sommåansesforfølsommeellerprivateiensådangrad,at
de er særligt belastende for personen. Nævnet udtalte derfor ikke kritik af 
Jyllands-Posten for at afvise anmodningen om anonymisering.

Kendelse af 20. november 2018 i sag nr. 2018-80-0151

Kritik af Researchkollektivet Redox for omtale af 
ældre straffedom og manglende anonymisering
En person klagede over Redox.dks omtale af, at han skulle være  engageret 
i Den Nordiske Modstandsbevægelse, og at der i den forbindelse var omtalt 
enældre straffedommodham.Personenhenviste til, at omtalenafden
ældrestraffedomvarstødende,dadetvarvideregivelseafpersonfølsomme
oplysninger, og da  beskrivelsen ikke var i overensstemmelse med det, som 
handengangblevdømtfor.

Nævnet fandt, atomtalenafdenældre straffedom ikkevar tilstrækkelig
relevant at nævne i sammenhæng med personens eventuelle engagement i 
Den Nordiske Modstandsbevægelse. Pressenævnet udtalte derfor kritik af 
Redox.dk, og i den forbindelse udtalte nævnet også kritik af, at Redox.dk 
ikkehavdeimødekommetpersonensanmodningomanonymisering.

Kendelse af 20. november 2018 i sag nr. 2018-80-0143

https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/11/Anonym-kendelse-0151.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/11/Anonym-kendelse-0143.pdf?x78625
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2 Resumé af væsentlige konkrete sager
Til belysning af nævnets praksis i sager om god presseskik og genmæle 
gengives resuméer af en række konkrete sager nedenfor. Disse samt de 
øvrigeklagesager, somnævnethar truffet afgørelse i, kan endvidere ses
på nævnets hjemmeside pressenaevnet.dk under fanebladet ”Kendelser” 
og i Retsinformations afgørelsesdatabase. Retsinformations afgørelses-
databasefindespåretsinfo.dk.Afgørelsesdatabasenfindesvedatklikkepå
ikonerne ”Ministerieindgang”, ”Justitsministeriet”og ”Afgørelser” - eller
klik her. 

2.1 Formandsafgørelser
Efter medieansvarslovens § 43, stk. 2, kan Pressenævnets formand afvise 
klager,somåbenbartikkehørerundernævnetskompetence,jf.stk.1,eller
someråbenbartgrundløse,ogklagerfrapersoner,virksomhedermv.,der
er uden retlig interesse i det påklagede forhold. Pressenævnet modtager 
hvert år en del klager, som afvises, fordi nævnet ikke har  kompetence til 
at behandle klagen, klagen er åbenbart grundløs, eller fordi klager ikke
 personligt har retlig interesse i omtalen.

Elektroniske medier skal være anmeldt til Pressenævnet for at være 
 omfattet af medieansvarsloven og Pressenævnets kompetence. 

Anmeldelse af et medie sker ved at sende en mail til  sekr@pressenaevnet.dk 
medfølgendeoplysninger:

• Navn på hjemmeside
• Anmeldelse sker efter medieansvarsloven og/eller lov om  massemediers 

informationsdatabaser
• Navn på ansvarshavende chefredaktør og/eller ansvarlig for

 informationsdatabasen
• Postadresse

Anmeldte medier fremgår af listen ”Hvem kan man klage over” på 
Pressenævnets hjemmeside. Klager over medier, der ikke er anmeldt, 
afvises af formanden.

Klage afvist på grund af manglende anmeldelse
En person klagede over en artikel bragt på hjemmesiden plastforum.dk.

Pressenævnet afviste klagen uden behandling, da hjemmesiden ikke var 
anmeldt som medie til Pressenævnet, som derfor ikke havde kompetence 
til at behandle klagen.

Kendelse af 28. september 2018 i sag nr. 2018-80-0184 

Uredigerede kommentarer på Facebook hører ikke 
under nævnets kompetence
En person klagede over, at DR havde fjernet klagers  kommentarer til et 
opslag på DR Nyheders Facebookside, fordi DR betragtede  kommentarerne 
somhadefulde.SamtidigundlodDRifølgeklagertrodsanmodningatslette
en anden persons hadefulde kommentarer. 

Pressenævnet udtalte, at debatsider, hvor udefrakommende kan 
skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, ikke hører under
 medie ansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets 
 kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation. 
Det samme gælder sletning af sådanne kommentarer. 

Pressenævnet afviste derfor at behandle sagen og bemærkede, at det også 
ligger uden for nævnets kompetence at pålægge DR at ophæve en  blokering 
afendebattør.

Kendelse af 18. september 2018 i sag nr. 2018-80-0170 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=1&nres=4
mailto:sekr%40pressenaevnet.dk?subject=
https://www.pressenaevnet.dk/hvem-kan-man-klage-over/
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/10/Anonym-kendelse-0184.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/09/Anonym-kendelse-0170.pdf?x78625
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Uredigeret kommentar på hjemmeside er uden for 
nævnets kompetence
En person klagede over en anden persons kommentar til en artikel bragt 
på Ekstra Bladets hjemmeside, idet klager fandt kommentaren racistisk. 

Pressenævnet udtalte, at debatsider, hvor udefrakommende kan 
skrive uredigerede debatindlæg/kommentarer, ikke hører under
 medie ansvarsloven og dermed heller ikke under Pressenævnets 
 kompetence, idet der ikke er tale om en redigeret envejskommunikation, 
hvorfor nævnet afviste at behandle sagen.

Kendelse af 19. november 2018 i sag nr. 2018-80-0216 

2.2 Sager om presseetik

Kritik af SE og HØR for manglende forelæggelse af 
udokumenterede påstande
SE og HØR bragte en artikel, der omtalte en kendt persons ansættelse 
påetamerikanskuniversitet,og ifølgeSEogHØRskullepersonenhave
tilkendegivet over for universitet, at hun ikke ønskede omtale af sine
arrangementerpåuniversitetet,ligesomhunskullehaveaflystetplanlagt
pressemøde.PersonenbestredoplysningerneogklagedetilPressenævnet
over manglende forelæggelse. 

Pressenævnet fandt, at SE og HØR havde bragt påstande, der kunne 
være skadelige eller krænkende for personen, uden nogen form for 
 dokumentation. Endvidere havde SE og HØR ikke givet personen mulighed 
for at kommentere påstandene. Pressenævnet udtalte derfor kritik af SE og 
HØR.Nævnetfandtikke,detkunneføretiletandetresultat,atSEogHØR
efterfølgende havde givet personen lejlighed til at få bragt et genmæle,
samt at SE og HØR havde fjernet artiklen fra hjemmesiden seoghoer.dk.

Kendelse af 17. januar 2018 i sag nr. 2017-80-0047 

Overskrift havde dækning
Ekstra Bladet bragte en artikel med overskriften ”Efter Luksusfælden: 
Nu skal hovedet undersøges”, der omhandlede en personsmedvirken i
TV-programmet ”Luksusfælden”. Artiklen var baseret på et interview, som 
personen havde givet til Ekstra Bladet. 

Personen klagede til Pressenævnet. Hun mente, hun blev latterliggjort på 
grund af overskriftens formulering, som hun fandt misvisende og uden 
dækning. Pressenævnet fandt, at såvel artiklen som overskriften havde 
dækning i både de faktiske forhold og omtalen i artiklen, og udtalte derfor 
ikke kritik af Ekstra Bladet. 

Kendelse af 6. februar 2018 i sag nr. 2017-80-0055 

https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/11/Anonym-kendelse-0216.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/01/Anonym-Kendelse-0047.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/02/Anonym-Kendelse-0055.pdf?x78625


Årsberetning 2018Side 24 af 45

Kritik af Politiken for at bringe navn på et vidne 
PolitikenbragteenartikelomenskudepisodepåNørrebro.Etvidne,hvis
fulde navn fremgik af artiklen, klagede til Pressenævnet. Hun følte sig
krænket over, at hendes navn blev bragt, og frygtede  repressalier fra den 
formodede gerningsmand. Politiken fjernede vidnets navn på  politiken.dk 
og beklagede, så snart vidnet henvendte sig, hvilket dog ikke skete tids nok 
til, at Politiken kunne nå at fjerne navnet fra den trykte  udgave.

Pressenævnetfandt,atPolitikenikkehavdeudvistdetstørstmuligehensyn
over for vidnet, og udtalte kritik af Politiken for at bringe vidnets navn.

Kendelse af 6. februar 2018 i sag nr. 2017-80-0060 

Gråsten Avis skulle have indhentet kommentarer til 
beskyldninger
Gråsten Avis havde bragt kritisk omtale af en virksomhedsejer og hans to 
virksomheder,udenat avisen førsthavde indhentet virksomhedsejerens
kommentarer til kritikken. Virksomhedsejeren klagede til Pressenævnet 
over, at artiklen indeholdt ukorrekte og krænkende oplysninger omkring 
lokale aktiviteter og den forretningsmæssige drift i klagers virksomheder 
samt om hans udtalelser om partiet Venstre.

Pressenævnet fandt, at den pågældende omtale indeholdt udsagn, der 
kunne være skadelige eller krænkende for personen og virksomhederne. 
Nævnet udtalte derfor kritik af Gråsten Avis for ikke at give klagerne 
mulighed for at kommentere beskyldningerne i sammenhæng med, at de 
blev fremsat.

Kendelse af 10. april 2018 i sag nr.  2017-80-0058 

Politikens forelæggelse for produktionsselskabet var 
ikke tilstrækkeligt  
Politiken bragte en artikel om en DR-serie om skattejagt på kultur-
arv i havet og en enslydende artikel på politiken.dk. I artiklen udtalte to 
flådehistorikeresigkritiskomtv-serien.Politikenhavdeforelagtkritikken
for DR. 

To skattejægere, der medvirkede i tv-serien, og tv-seriens producent 
klagede til Pressenævnet over, at artiklen indeholdt krænkende og  forkerte 
oplysninger,somburdehaveværetforelagtdemforudforoffentliggørelsen.

Pressenævnets flertal fandt, at artiklen indeholdt udsagn, der kunne
være skadelige eller krænkende for klagerne, og Pressenævnet udtalte 
 derfor kritik af Politiken for ikke at give klagerne mulighed for at besvare 
 beskyldningerne i sammenhæng med, at de blev fremsat. Et mindretal var 
uenig i vurderingen ogmente, at flådehistorikernes kritik i artiklen var
rettet mod DR, hvorfor det var tilstrækkeligt, at Politiken havde forelagt 
oplysningerneforDRsredaktør.

Kendelse af 10. april 2018 i sag nr. 2017-80-0048 

FORSKERforum bragte ikke retvisende artikel om 
 årsag til afskedigelse af professor 
FORSKERforum bragte en række artikler om en afskedigelsessag ved 
et  universitet. I en af artiklerne rettede kritikere beskyldninger mod 
universitetsledelseomathaveladetsigpresseafvindmølleindustrientilat
afskedige en professor.

Universitetet og to af dets ledende medarbejdere klagede til Pressenævnet 
og henviste til, at artiklen var ensidig og ikke gav et retvisende billede 
af afskedigelsessagens forløb, og beskyldningerne var heller ikke blevet
forelagt. 

https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/02/Anonym-Kendelse-60.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/04/Anonym-kendelse-58.pdf?x78625
https://www.pressenaevnet.dk/wp-content/uploads/2018/04/Anonym-kendelse-48.pdf?x78625
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Et af artiklens afsnit fremstod som om, det var et interview med én af 
klagerne. Udtalelserne stammede imidlertid fra et brev, som klageren 
tidligere havde skrevet til én af kritikerne. Pressenævnet udtalte kritik 
heraf. Nævnet kritiserede også, at FORSKERforum ikke havde  indhentet 
klagernes kommentarer til de nye beskyldninger, og at en af klagernes 
tidligereudtalelservedrørendeafskedigelsessagenikkefremgikafartiklen.

Kendelse af 15. maj 2018 i sag nr. 2017-80-0070 

Kritik af Computerworld for omtale af verserende 
straffesag
IT-magasinet Computerworld havde bragt omtale af en verserende 
straffesagmodenperson,dervartiltaltforbestikkelse.

Den tiltalte klagede til Pressenævnet, da han var utilfreds med, at  indholdet 
afartiklensunderrubrikfikdenforklaring,hanhavdegivetiretten,tilat
fremstå usand. 

Pressenævnet fandt, at Computerworld havde overskredet grænserne for, 
hvadetmedievedomtaleafenverserendestraffesagmåtilkendegive,da
udsagnet kunne drage tvivl om troværdigheden af den tiltaltes forklaring 
for retten og dermed hans skyld. Nævnet udtalte på baggrund heraf kritik 
af Computerworld.

Kendelse af 19. juni 2018 i sag nr. 2018-80-0086

Et telefonopkald var ikke tiltrækkelig forsøg på 
forelæggelse
Frihedens Stemme bragte på hjemmesiden tv.frihedensstemme.dk en 
 artikel om en demonstration og omtalte i den forbindelse en  organisation.

Organisationen klagede over omtalen, som de mente indeholdt  ukorrekte 
ogkrænkendeoplysninger,derikkevarblevetforelagtføroffentliggørelsen.

FrihedensStemmehenviste til, atde forgæveshavde forsøgt at ringe til
 organisationen, mens organisationen havde oplyst, at de ikke havde 
 modtaget opkald fra Frihedens Stemme.

Pressenævnet udtalte, at det som udgangspunkt er mediets ansvar at 
 dokumentere, at der er udvist tilstrækkelig ihærdighed for at opnå  kontakt 
til den omtalen vedrører, samt at et enkelt telefonopkald ikke udgør
 tilstrækkelige bestræbelser på forelæggelse. 

Nævnet fandt herefter, at artiklen indeholdt skadelige og  krænkende 
 oplysninger om organisationen. Da disse ikke var blevet forelagt 
organisationen på en måde, så de fik mulighed for at kommentere de
skadelige udsagn, udtalte nævnet kritik af Frihedens Stemme.

Kendelse af 4. september 2018 i sag nr. 2018-80-0115 

Kritik af FORSKERforum for misvisende gengivelse 
af Pressenævnets kendelse
I en kendelse kritiserede Pressenævnet i februar 2018 FORSKERforum for 
manglendeforelæggelseogpålagdeFORSKERforumoffentliggørelseafet
resumé af nævnets kendelse af 6. februar 2018 i sag nr. 2017-80-0032, der 
vedrørteomtaleafennavngivenklimaforsker.

FORSKERforumgengav i enartikelnævnetskendelseoganførteblandt
andet,atklimaforskerenhørtetildetreprocentklimaskeptikere,somikke
mener, at klimaforandringer er menneskeskabte, og at han ikke over for 
Pressenævnetkunnemodbevisedette.FORSKERforumanførteendvidere,
at Pressenævnet i kendelsen havde vurderet, at betegnelsen ”klima-
skeptiker” var faktuel korrekt, hvorfor FORSKERforum kunne betegne 
 klimaforskeren således. 

Klimaforskeren klagede til Pressenævnet. Han fandt det navnlig  krænkende, 
atFORSKERforumhavdepåstået,athanhører tilde tre procentklima-
skeptikere, som ikke mener, at klimaforandringer er  menneskeskabte, idet 
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en videnskabelig undersøgelse netop viser, at hans forskningsresultater
hørertiligruppenpå97procent,dermener,atmennesketienelleranden
udstrækning bidrager til den globale  opvarmning.

Pressenævnet fandt, at FORSKERforums gengivelse af nævnets  kendelse af 
6. februar 2018 ikke var korrekt. Klimaforskeren havde ikke på  tidspunktet 
for nævnets kendelse bestridt, at hans forskningsresultater er i overens-
stemmelse med det pågældende mindretal af klimaforskere, men bestred 
detefterfølgende.Nævnethavde ikendelsenheller ikke taget stilling til,
hvordanudsagnet”klimaskeptiker”defineres,ellerhvadudsagnetkonkret
dækkede over og i den forbindelse, om forskeren med rette kunne betegnes 
som ”klimaskeptiker”. Nævnet fandt derfor  FORSKERforums udlægning 
af nævnets kendelse for misvisende og  udtalte kritik af  FORSKERforum.

Kendelse af 25. september 2018 i sag nr. 2018-80-0103 

Vide rammer for frisprog i lederartikel
Dagbladet Arbejderen udtalte sig kritisk om en virksomhed i avisens 
 lederartikel ”Ikke styr på en skid”. Virksomheden klagede over leder-
artiklens skadelige og krænkende udsagn, som virksomheden mente burde 
haveværetforelagtforudforoffentliggørelsen.

Pressenævnet udtalte, at en lederartikel i videre omfang end nyheds artikler 
og lignende reportager kan indeholde vurderende,  kommenterende og 
subjektivebetragtninger,ogatderderformå indrømmesenhøjgradaf
frisprog i sådanne artikler.

Pressenævnet fandt herefter, at lederartiklen klart fremstod som  Dagbladet 
Arbejderens subjektive holdning, og til trods for stærk  sprogbrug  fandt 
nævnet ikke, at de vide rammer for frisprog i en  lederartikel var over-
skredet. Nævnet udtalte således ikke kritik af  Dagbladet Arbejderen. 

Kendelse af 25. september 2018 i sag nr. 2018-80-0132 

Omtale af offentlig debat på Facebook gav ikke kritik
Lolland-Falster Folketidende bragte en artikel, der indeholdt omtale af 
debatfraenoffentligFacebook-gruppeomenunderskudiforbindelsemed
etableringenafenskøjtebanepåtorvetiNakskov.

En person klagede over, at hendes debatindlæg på Facebook var omtalt i 
artiklen, som hun mente var ensidig og indeholdt ukorrekte oplysninger, 
uden de var forelagt for hende. Pressenævnet fandt, at artiklens omtale 
af debatten på Facebook om skøjtebanens underskud havde offentlig
 interesse. Nævnet  fandt  endvidere, det havde været hensigtsmæssigt, hvis 
klageren havde fået mulighed for at komme med sine bemærkninger, da 
nogle af  oplysningerne i artiklen kunne være krænkende for klageren. Da 
 rigtigheden af oplysningerne ikke var bestridt, og da det klart fremgik af 
artiklen,atoplysningernestammede fraenoffentligdebatpåFacebook,
fandt nævnet imidlertid ikke grundlag for at udtale kritik af Lolland- Falster 
Folketidendes omtale.

Kendelse af 20. november 2018 i sag nr. 2018-80-0140 

Filmmagasinet Ekko skulle have sikret sig samtykke 
før offentliggørelse af navn 
Filmmagasinet Ekko bragte en artikel med omtale om, at flere børne-
skuespillerevarblevetudsatforovergrebi1970’erneunderindspilningaf
flereungdomsfilm.

En af de daværende børneskuespillere klagede til Pressenævnet over
 krænkelse af privatlivets fred, da Ekko bragte omtalen med hendes navn, 
og da artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, som hun mente stillede 
spørgsmålveddeovergrebsramtebørneskuespilleresuskyld.Hunklagede
endvidere over, at hun ikke var blevet forelagt oplysningerne inden 
offentliggørelsenafomtalen.
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PressenævnetudtaltekritikafFilmmagasinetEkkoforathaveoffentliggjort
klagerens navn i artiklen uden på forhånd at have sikret sig  vedkommendes 
godkendelse hertil. Nævnet kritiserede også, at der i  artiklen var bragt 
krænkende oplysninger om klageren, som ikke var  blevet forelagt for  hende 
forudforartiklensoffentliggørelse.

Kendelse af 20. november 2018 i sag nr. 2018-80-0130 

Weekendavisen kunne ikke bringe klassebillede uden 
samtykke
Weekendavisen bragte en artikel om en journalists skolegang og  byudviklingen 
påVesterbro.Iartiklenblevderbeskrevetetmøde,somjournalistenhavdehaft
med sine klassekammerater fra folkeskole tiden. Som illustration til  artiklen 
var indsat et klassebillede af den omtalte  folkeskoleklasse. 

En person, som var med til det omtalte møde, og som fremgik ved navns
nævnelse i artiklen og var med på klassebilledet, klagede til Pressenævnet. Hun 
fandt,atoplysningerneiartiklenomhendeoghendesøkonomiskeforholdsamt
brugen af det gamle klassebillede var en  krænkelse af hendes privatliv. 

Selvom Weekendavisen efterfølgende bragte en beklagelse og fjernede
 billedet fra artiklen, kritiserede Pressenævnet Weekendavisen for ikke 
at have indhentet samtykke forud for brugen af klassebilledet samt for 
manglendeforelæggelseafartiklensoplysningervedrørendeklageren.

Kendelse af 17. december 2018 i sag nr. 2018-80-0144

Børsen bragte mangelfuld retsreportage
DagbladetBørsenomtalte i april ogmaj 2018 en kendelse fraAdvokat-
nævnetvedrørendeenadvokatsbrugaffuldmagtfraetægtepar.Advokat-
nævnet havde udtalt kritik af advokaten for at have handlet i strid med 
god advokatskik blandt andet ved at anvende stråmand i forbindelse med 
handler. Advokatnævnets kendelse blev indbragt forKøbenhavnsByret.

DetforholdomtalteBørsenaleneidenførsteartikel,somblevbragtden
25.april2018,menikkeidefølgendeartikler.

AdvokatenklagedetilPressenævnetoghenvisteblandtandettil,atBørsen
krænkedehansprivatliv vedatnævnehansnavnog ikkeanføre, athan
havde indbragt Advokatnævnets kendelse for retten. Advokaten mente 
også, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger, der var i strid med de 
vejledende regler om retsreportage.

Pressenævnet fandt, at Børsen var berettiget til at omtale sagen, da der
erensamfundsmæssiginteresseispørgsmåletom,hvorvidtenellerflere
advokater fra et dansk advokatkontor har været involveret i stråmands-
virksomhed,og i den forbindelse eventueltharhaft enprivatøkonomisk
interesse.

PressenævnetudtaltekritikafBørsenfor ikkeialleartiklerneatomtale,
at Advokatnævnets kendelse ikke var endelig, og for ikke at lade klager 
komme tilstrækkeligt til orde i omtalen samt for manglende forelæggelse af 
en skadelig oplysning om, at advokaten skulle være politianmeldt til SØIK.

Kendelse af 17. december 2018 i sag nr. 2018-80-0126 
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2.3 Genmæle

FORSKERforum har krav på genmæle over for omtale 
i Kristeligt Dagblad
Kristeligt Dagblad bragte en artikel om klimaforskning. Artiklen omtalte 
FORSKERforums tidligere omtale af klimaforskning. FORSKERforum 
klagede til Pressenævnet over Kristeligt Dagblads artikel med henvisning 
til, at artiklen indeholdt ukorrekte oplysninger om FORSKERforums 
 gengivelse af en kildes udsagn om klimaforskning. 

Pressenævnet fandt, at Kristeligt Dagblads artikel gav et forkert indtryk af, at 
FORSKERforum mod bedre vidende skulle have citeret en klimaforsker for 
at have at have udtalt, at en anden klimaforsker ikke er  rigtig  klimaforsker. 
FORSKERforum havde ikke citeret klimaforskeren for en sådan udtalelse. 
Pressenævnet fandt derfor, at FORSKERforum var  berettiget til at få bragt 
et genmæle. 

Kendelse af 6. februar 2018 i sag nr. 2017-80-0037 

Ikke genmæle for oplysning om hovedentreprenør i 
artikler om byggesag
BT bragte i februar 2018 artikler vedrørende renoveringen af en kendt
persons lejlighed. Det fremgik af artiklerne, at et murerfirma var
hovedentreprenørvedrenoveringen.

Personen anmodede BT om genmæle over for denne oplysning, som hun 
mente ikke var korrekte oplysninger omkring entreprisen. BT afviste at 
bringe et genmæle, hvorefter personen klagede til Pressenævnet.  Personen 
henvistetil,atmurerfirmaetikkevarengageretsomhovedentreprenør,da
renoveringenaf lejlighedenvarforetagetafflere forskelligefirmaerefter
indhentettilbud,ogdervarbetaltdirektetildeinvolveredefirmaer.

Pressenævnet fandt, at det var dokumenteret, at murerfirmaet havde
 indtaget en ledende rolle i forbindelse med renoveringen af personens 
 lejlighed. Derfor fandt nævnet, at det forhold, at BT i artiklerne havde 
omtaltmurerfirmaet somhovedentreprenør, ikke i sig selv var egnet til
atpåførepersonenenøkonomisk skadeellerandenskadeafbetydning.
Betingelserne for at få genmæle var dermed ikke opfyldt.

Kendelse af 4. september 2018 i sag nr. 2018-80-0098 
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E. REGISTER
Registret indeholder emner omtalt i årsberetningerne 1992-2018. 

Emne År Side

112-udsendelser 2001 12
Adresseændring, klagefrist 2005 19
Advarsler 2007 20
Afdød, partsevne 2002 5
Afindexering 2013 20

2014 20
Afindeksering, internet 2015 20
Agent provocateur 1998 8
Anmeldelse, ansvarshavende redaktør 1995 9

1996 7
1997 14

Anmeldelse, hjemmeside 1997 14
Anmeldelse, virkningstidspunkt 2006 22
Anmeldelser, af film, bøger etc. 2001 15
Annoncer, forelæggelse 1997 9
Anonymisering, billedmateriale 2006 21
Anonymisering, internet 2013 20

2015 20
Arkivmateriale 2004 20
Artikelserie 2000 11
Artikelserie, klagefrist 2005 19
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Berigtigelse 2000 10
2004 22

Berigtigelse, definition 1998 10
Berigtigelse, fast rubrik 1998 5
Berigtigelse, indhold 2001 13
Bevis, modstridende forklaringer 2003 21
Billedbrug, identifikation 1996 6
Billedmanipulation 2002 8
Billedmateriale 2000 11
Billedmateriale, anonymisering 1996 7

2006 21
Billedmateriale, samtykke 1994 5
Blogs 2004 19
Bøde, dom 1998 14
Båndede samtaler 1997 10

1997 10
2004 21

Båndede samtaler, telefoninterview 2006 19
Båndede samtaler, telefonsamtale 2005 21
Citat 2002 11

2003 21
Citathistorier, forelæggelse 2007 20
Citathistorier, Ritzaus Citattjeneste 2006 20
Database, Lov om massemediers informationsdatabaser 1993 65

1994 83
Datatilsynet, sletning 2009 20
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Debatindlæg 2000 12
2004 20

Debatindlæg, forelæggelse 1997 9
Debatindlæg, Internettet 2006 21
Debatindlæg, redigering 1993 7

1996 6
Debatindlæg, sprogbrug 2001 17
Dokumentarprogrammer 2001 12
E-mail, klage 1999 8

2000 8
2002 4

Egen drift 1995 9
1999 7
2017 23

Egen drift, forretningsorden 1994 7
Egen drift, inhabilitet 1997 6
Egen drift, konkrete sager 1997 5
Egen drift, ny praksis 2015 28
Elektroniske debatfora 2004 19
Elektroniske medier, anmeldelse  1998 13
Ensidighed 2003 23
Erhvervsjournalistik 1995 7
Erstatning 2010 22
Etniske minoriteter, sigøjnere 1993 6
Etniske tilhørsforhold 2002 7
Facebook 2009 18
Facebook, Folketingets Ombudsmand 2011 20
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Fiktion, fiktiv sammenhæng 2001 16
Fogedforbud 2009 20
Forelæggelse 2002 10
Forelæggelse, citathistorier 2007 20
Forelæggelse, flere medier 1998 9
Forelæggelse, forsøg 1997 9
Forening, partsevne 2002 5
Formkrav, e-mail 1999 8

2000 8
2002 4

Foto 2000 11
Fremmedsprog 2004 19
Genmæle, definition 1998 10
Genmæle, faktiske oplysninger 2000 12
Genmæle, klagevejledning 1996 7
Genmæle, offentliggørelse 1997 6

1998 6
Genmæle, redaktionelle bemærkninger 1997 7
Genmæle, straffesag 1997 13
Genmæle, udformning 1993 7

1994 7
1996 5

Genmæle, vejledning 1999 11
Genoptagelse 2008 18
Gentagelse, krænkelse 1998 13
Genudsendelse 2008 18
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God presseskik, massemediernes handlemåde 1993 6
Grundloven § 63 1998 7
Helligdage, klagefrist 2005 19
Hjemmeside, anmeldelse 1997 14

1998 13
Høring, krænkende oplysninger  1995 5
Identitet, efterprøvelse 2003 22
Informationsdatabaser, Lov om massemediers 1993 65

1994 83
2018 19

Injurier, kompetence 2006 21
Internetmedier, anmeldelse 1997 14

1998 13
Internettet, debatindlæg og ledere 2006 21
Internettet, klagefrist 2007 19
Internettet, offentliggørelse 2005 23
Internettet, sletning 2009 20
Interview 1998 9

2003 21
Interview, mindreårige 2004 21
Interview, radio og tv 1996 5
Journalisters adfærd 1997 13
Journalistisk arbejdsmetode, massemediernes handlemåde 1993 6
Journalnumre, nye 2010 6
Kanal 4, kompetence 2008 20
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Kendelsesresumé, offentliggørelse 1995 5
1997 6
1998 6

Kendelsesresumé, ordlyd 2006 19
Kendelsesresumé, placering 1995 5
Kendelsesresumé, udformning 1996 5
Kilde, betalt 2016 9
Kildekreditering 2001 11
Klage, medie under konkurs 2002 7
Klage, videregivelse 2006 20
Klagefrist, adresseændring 2005 19
Klagefrist, artikelserie 2005 19
Klagefrist, beregning 2017 22

2018 19
Klagefrist, helligdage 2005 19
Klagefrist, Internettet 2007 19
Klagefrist, manglende klagevejledning 2003 20
Klagefrist, mediernes behandling 2003 20
Klagefrist, mediernes interne klageorganer 2011 22
Klagefrist, noninformation 2005 20
Klagevejledning 1999 9

2003 20
Klagevejledning, genmæle 1996 7
Kompetence, erhvervsjournalistik 1995 7
Kompetence, fogedforbud 2009 20
Kompetence, god presseskik og genmæle 1992 5
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Kompetence, injurier 2006 21
Kompetence, Kanal 4 2008 20
Kompetence, navneforbud 1997 12
Kompetence, ophavsret 2001 11
Kompetence, retsplejeloven 1993 6
Kompetence, sletning 2009 20
Kompetence, straffeloven 1993 5
Kompetence, TV 3 1995 7
Konkurs, mediet under konkurs 2002 7
Krænkelse, gentagelse 1998 13
Krænkende oplysning 2002 10
Krænkende oplysning, høring 1995 5
Lokalradio- og tv-virksomhed, ansvarshavende redaktør 1996 7
Læserbreve 2000 12

2003 21
2004 20

Læserbreve, forelæggelse 1997 9
Læserbreve, redigering 1993 7

1996 6
Læserbreve, sprogbrug 2001 17
Manglende offentliggørelse, straffesag 1995 6

1996 6
1997 13
1998 14

Medieansvarsloven § 1, nr. 2 2008 20
Medieansvarsloven § 5 1995 9

1996 7
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Medieansvarsloven § 5, redaktørskifte 1997 14
Medieansvarsloven § 8 1998 13

2006 22
Medieansvarsloven § 38 1993 7

1994 7
1996 5

Medieansvarsloven § 39 1997 6
Medieansvarsloven § 39, placering 1997 7
Medieansvarsloven § 39, redaktionelle bemærkninger 1997 7
Medieansvarsloven § 39, straffesag 1997 13
Medieansvarsloven § 40 1996 7
Medieansvarsloven § 43 1998 8

1999 5
2017 24

Medieansvarsloven § 44 1995 9
1997 5
1999 7
2002 4

Medieansvarsloven § 44, inhabilitet 1997 6
Medieansvarsloven § 44, stk. 2, ny praksis 2015 28
Medieansvarsloven § 46 1995 7
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Medieansvarsloven § 49 1995 5
1997 6
1998 6
1998 14
1999 10
2000 8
2002 5
2006 19

Medieansvarsloven § 49, bøde 1997 6
Medieansvarsloven § 49, kommenterende tilføjelse 1997 7
Medieansvarsloven § 49, placering 1997 7

2010 20
Medieansvarsloven § 49, placering i magasiner 2011 21
Medieansvarsloven § 49, retningslinjer 2015 23
Medieansvarsloven § 49, udformning 1996 5
Medieansvarsloven § 53 1998 7
Medieansvarsloven eller retsplejeloven 1993 6
Mediekoncern, samtykke 2008 19
Mindreårige, interview 2004 21
Mindreårige, samtykke 2000 9
Modstridende forklaringer 2003 21
Nationalitet, etniske tilhørsforhold 2002 7
Navneforbud 1997 12
Noninformation 1995 6
Noninformation, klagefrist 2005 20
Nyhedsbureau 1998 13
Nyhedsbureau, offentliggørelse 2006 20
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Offentlige personer, forhåndstilkendegivelser 2001 15
Offentlige personer, privatlivets fred 2002 8
Offentliggørelse 1999 10

2002 5
Offentliggørelse, bøde 1997 6
Offentliggørelse, båndede samtaler 2004 21
Offentliggørelse, elektronisk medie 1998 8
Offentliggørelse, genmæle og kendelsesresumé 1997 6
Offentliggørelse, Internettet 2005 23
Offentliggørelse, kommenterende tilføjelse 1997 7
Offentliggørelse, nyhedsbureau 2006 20
Offentliggørelse, ordlyd 2006 19
Offentliggørelse, placering 1997 7

1998 6
2010 20

Offentliggørelse, placering i magasiner 2011 21
Offentliggørelse, retningslinjer 2015 23
Offentliggørelse, straffesag 1996 6
Offentliggørelse, tidspunkt 1999 9

2000 8
Ofre, vejledning til ofre for forbrydelser og ulykker 2012 20

2018 6
Ophavsret, kompetence 2001 11
Oversættelse 2004 19
Partsevne, afdød 2002 5
Partsevne, arbejdsgivere 2007 19
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Partsevne, fagforening 1999 5
Partsevne, Forbrugerombudsmanden 1998 8
Partsevne, grupperinger 1994 6
Partsevne, ophørt forening 2002 5
Partsindlæg 2003 23
Pressekort 2010 7
Pressenævnet, artikler 2001 5
Privatlivets fred 1994 6

1999 5
Privatlivets fred, Facebook 2009 18
Privatlivets fred, offentlige personer 2001 15

2002 8
Privatlivets fred, private oplysninger 2003 22

2005 22
Privatlivets fred, reality-tv 2002 8
Radio- og tv-virksomhed, anmeldelse 1997 14
Reality-tv, privatlivets fred 2002 8
Redaktørskifte, anmeldelse 1995 9
Redigering, debatindlæg 1993 7
Redigeringsret 2000 10
Redigeringsret, læserbreve 2000 12
Redigeringsret, navn 1999 8
Reklamer, forelæggelse 1997 9
Religiøse tilhørsforhold 1993 6
Retlig interesse 2012 22

2017 25
Retlig interesse, afdød 2002 5
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Retlig interesse, arbejdsgivere 2007 19
Retlig interesse, enkeltpersoner i grupper 2012 24
Retlig interesse, fagforening 1999 5
Retlig interesse, familiemedlemmer  2012 23
Retlig interesse, Forbrugerombudsmanden 1998 8
Retlig interesse, grupperinger 1994 6
Retlig interesse, interesseorganisationer 2012 25
Retlig interesse, ophørt forening 2002 5
Retlig interesse, udviklingen i Nævnets praksis 2012 25
Retsplejeloven eller medieansvarsloven 1993 6
Retsplejeloven, kompetence 1993 6
Retsreportage 1999 7
Retssag anlagt mod Pressenævnet 1999 14

2000 13
Retssag mod Pressenævnet (U.2003.71H) 2002 4
Retssag mod Pressenævnet (Østre Landsrets dom) 2001 17
Rettelse, fast rubrik 1998 5
Rettelse, fast rubrik, Danske Dagblades Forening 2010 20
Rettelse, fast rubrik, Dansk Magasinpresses Udgiverforening 2011 21
Råbånd 2000 11
Sagsbehandling 1995 7
Samtykke, gyldigt 2009 19
Samtykke, mediekoncern 2008 19
Samtykke, skjult kamera 2008 19
Samtykke, umyndige 2000 9

2012 21
Satire 2001 14
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Scandinavian Star-sagen, sprogbrug 2000 5
SE OG HØR-sagen 2016 9
Singler 2013 21
Skjult kamera 1997 11

1999 12
2000 9

Skjult kamera, anonymisering 1998 8

Skjult kamera, forelæggelse 2005 21
Skjult kamera, samtykke 2008 19
Skjult kamera og mikrofon 1999 12

2000 9
Skjult kamera og mikrofon, anonymisering 1997 12
Skjult mikrofon 1997 10

2004 21
Skjult mikrofon, retningslinjer 1997 11
Skjult mikrofon, telefoninterview 2006 19
Skjult mikrofon, telefonsamtale 2005 21
Sletning, internet 2013 20

2015 20
2017 18
2018 19

”Somalier-sagen”, etniske tilhørsforhold 2002 7
Sprogbrug, debatindlæg 2001 17
Sprogbrug, Scandinavian Star-sagen 2000 5
Straffedom, oplysning om tidligere 2003 21
Straffeloven 2010 22
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Straffeloven, kompetence 1993 5
Straffesag, genmæle 1997 13
Straffesag, manglende offentliggørelse 1995 6

1996 6
1998 14

Straffesager, god presseskik 1999 7
Søgemaskiner 2009 20
Søgemaskiner, afindeksering 2015 20
Telefonsamtaler, offentliggørelse 2005 21
TV 3 1996 7
TV 3, kompetence 1995 7
Udenlandsk sendetilladelse 2011 6
Umyndige, eksponering af børn, 2012 21
Umyndige, interview 2004 21
Umyndige, samtykke 2000 9
Økonomisk godtgørelse 2010 22
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BILAG: GOD PRESSESKIK
Massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse 
med god presseskik (medieansvarslovens § 34, stk. 1). 

Pressenævnetafgør,ommedierneharhandletistridmedgodpresseskik.
Afgørelsen tagerudgangspunkt i ”Vejledende regler for godpresseskik”,
som indgik i forslaget til medieansvarsloven fra 1991, men standarden ”god 
presseskik”følgerudviklingeniopfattelsenaf,hvaddereruetisk,ogtager
stilling til nye situationer, der opstår.

De vejledende regler for god presseskik er blevet justeret den 22. maj 2013.

”Vejledende regler for god presseskik” 

Som vedtaget påDansk Journalistforbunds delegeretmøde 23.-24. april
2013 samt på Danske Mediers generalforsamling 22. maj 2013.

Grundlæggende synspunkter
Sikringen af ytringsfriheden i Danmark står i nøje forbindelse med
 mediernes frie adgang til at indsamle informationer og nyheder og til at 
offentliggøredemsåkorrekt sommuligt.Den frie kommentar er endel
af ytringsfrihedens udøvelse. Under varetagelse af disse opgaver bør
 medierne anerkende hensynet til den enkelte borgers krav på respekt for 
den  personlige integritet og privatlivets fred og til behovet for beskyttelse 
mod ubeføjet krænkelse. Medierne bør stille synlig og klar vejledning
om, hvorledes der kan klages over mediernes indhold og handlemåde, til 
rådighed.

Underbrudpågodpresseskikhenhørerogsåhindringafberettigetoffentlig-
gørelse af informationeraf væsentligbetydning foroffentligheden, samt
eftergivenhedoverforudenforståendeskravomindflydelsepåmediernes
indhold,hviseftergivenhedenkanmedføretvivlomtvivlommediernesfrie

og uafhængige stilling. Brud på god presseskik foreligger endvidere, hvis 
en journalist pålægges opgaver, som er i strid med nærværende presse-
etiske regler.

Enjournalistbørikkepålæggesopgaver,derstridermodvedkommendes
samvittighed og overbevisning.

Reglerne omfatter det redaktionelle stof, somoffentliggøres imedierne.
 Reglerne omfatter også redigerede debatindlæg. I det omfang der  bringes 
uredigeret debat, bør der offentliggøres synlige og klare retningslinjer
herforsamtgiveseffektivadgangtilatklagetilmedietoverindlæg.Reglerne
omfatter tillige annoncer og reklamer i den trykte periodiske presse og i 
deøvrigemedier i det omfang,der ikke er fastsat særlige reglerherom.
Reglerne omfatter omtalte og afbildede personer, herunder også afdøde
personer, juridiske personer og lignende.
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Reglernes indhold
A. Korrekte meddelelser

1. Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så 
langtdetermuligt,børdetkontrolleres,omdeoplysninger,dergives
eller gengives, er korrekte. 

2. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshednår disses
 udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende 
 hensigt. 

3. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelses-
forringendefornogen,skalefterprøvesisærliggrad,indendebringes,
førstogfremmestvedforelæggelsefordenpågældende.Forelæggelse
børskesåledes,atdergivesdenadspurgterimeligtidtilatsvare.

4. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og
på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige 
udsagn. 

5. Detskalgøresklart,hvaddererfaktiskeoplysninger,oghvadderer
kommentarer. 

6. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i 
den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte 
spisesedler. 

7. Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens
eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte 
meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at 
læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom 
på berigtigelsen. 

B. Adfærd i strid med god presseskik

1. Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, med mindre 
klaralmeninteressekræveroffentligomtale.Detenkeltemenneskehar
krav på beskyttelse af sin personlige anseelse. 

2. Selvmord eller selvmordsforsøg bør ikke omtales, medmindre klar
almen interesse kræver eller begrunder offentlig omtale, og i så fald
børomtalenværesåskånsomsommulig.

3. Ofreforforbrydelserellerulykkerskalvisesdetstørstmuligehensyn.
Det samme gælder vidner og pårørende til de implicerede. Ved
indsamlingogformidlingafbilledmateriale,herunderamatørbilleder,
skal der vises hensynsfuldhed og takt. 

4. Der bør opretholdes en klar skillelinje mellem annoncering og
 redaktionelt indhold. Tekst, lyd og billeder foranlediget af direkte 
eller indirektekommercielle interesserbørkunbringes,hvisetklart
journalistiskkriteriumtalerforoffentliggørelse.

5. Derbørudvisessærligthensynoverforbørnogandrepersoner,som
ikke kan ventes at være klar over virkningerne af deres udtalelser eller 
andenmedvirken.Vedoffentliggørelseafinterviewellerlignendebør
forældresamtykke indhentes, når emnets karakter og den mindre åriges 
alder taler herfor. 

6. Vedindsamlingelleroffentliggørelseafinformationbørandrestillid,
følelser, uvidenhed,manglende erfaring eller svigtendeherredømme
ikke udnyttes. 

7. Offentliggørelseafskjulteoptagelserbørkunske,hvisdemedvirkende
har givet samtykke, eller hvis den samfundsmæssige  interesse 
klart overstiger den enkeltes krav på beskyttelse, og den fornødne
 jour nalistiske dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan 
skaffespåandenmåde.
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8. Meddelelseroffentliggjort idigitalemedierviloftevære tilgængelige
længe efter, at de er publiceret. Efter anmodning til mediet kan 
tilgængeligheden af sådanne tidligere offentliggjorte, følsomme eller
private oplysninger hindres, i det omfang det er muligt og skønnes
rimeligt. 

C. Retsreportage

1. DeunderAogBanførtealmindeligepresseetiskereglergælderogsåfor
retsreportagen. 

2. Reglerne for retsreportagen gælder også sagernes forberedelse, 
herunderstraffesagersbehandlinghospolitioganklagemyndighed.

3. Retsreportagen bør være objektiv. På ethvert stadium af sagernes
forberedelse og ved behandlingen i retten bør journalisten
tilstræbe en kvalitativ ligelig gengivelse af parternes – i straffe-
sager anklage myndighedens og forsvarets – synspunkter.   
En omtale af en straffesag bør følges op med et referat af sagens
afslutning, hvad enten denne finder sted i form af tiltalefrafald,
frifindelseellerdomfældelse.

4. Familiemæssige forhold, race, etnicitet, nationalitet, trosbekendelse, 
seksuel orientering eller organisationsforhold bør alene nævnes, når
det er relevant for sagen.  

5. Sålængeenstraffesagikkeerendeligtafgjortellerbortfaldet,måder
ikkeoffentliggøresmeddelelser,derkan læggehindringer ivejen for
sagens opklaring, eller tilkendegivelser om, at en sigtet eller tiltalt er 
skyldig.Vedomtaleafenstraffesagskaldetklartfremgå,omsigtede/
tiltalte har erklæret sig skyldig eller ikke-skyldig. 

6. Derskalividestmuligtomfangfølgesenklarsagliglinjevedafgørelsen
af, hvilke sager der omtales, og i hvilke tilfælde navne på de im plicerede 
nævnes. En sigtets eller tiltalts navn eller anden identificering bør

udelades,nåringenalmeninteressetalerforatoffentliggørenavnet.

7. Der skal iagttages varsomhed med meddelelser om, at politi anmeldelse 
erindgivetmodennavngivenperson.Meddelelserherombørsomregel
ikkebringes, føranmeldelseharmedført indgriben frapolitietseller
 anklagemyndighedens side. Dette gælder dog ikke  meddelelser, som 
den anmeldte selv fremdrager, eller hvis det  anmeldte forhold i  for vejen 
er kendt i videre kredse eller har væsentlig almen interesse, eller det 
efter de foreliggende omstændigheder må antages, at  an meldelsen er 
solidt underbygget. 

8. Ensigtet,tiltaltellerdomfældtpersonbørforskånesforatfåfremdraget
pågældendes tidligere straffedom, hvis den er uden betydning for
de forhold,vedkommendenuersigtet, tiltaltellerdømt for. Ianden
nyhedssammenhængbørdemodenpersontidligererejstestraffesager
som regel ikke omtales. 


