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Ny bred filmaftale  
Regeringen har i dag med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristende-

mokraterne indgået en ny filmaftale for perioden 2011-2014. Aftalen sikrer dansk 

film mere end 2 mia. kr. over de næste fire år. 

Kulturminister Per Stig Møller siger: 

”Med den nye filmaftale giver vi dansk film ny luft samtidig med, at vi sikrer støtte til 

digitalisering af de danske biografer. Både de store og de små biografer vil modtage di-

gitaliseringsstøtte, så vi bevarer en mangfoldig biografkultur og samtidig styrker ud-

bredelsen af danske film. Produktionsstøtten til dansk film øges med i alt 100 mio. kr., 

som overføres fra licensmidlerne til Det Danske Filminstitut. Samtidig sættes filmstøt-

ten for alvor fri ved at indføre den fleksibilitet i støttesystemet, som er blevet efterlyst 

af en samlet filmbranche. Computerspilområdet får også et væsentligt økonomisk løft, 

samtidig med, at vi i perioden vil arbejde på at tiltrække yderligere kapital til spilindu-

strien.” 

 

De centrale punkter i filmaftalen 2011-2014 er: 

 

• Over 2 mia. kr. til film over de næste fire år. 

Den økonomiske ramme for filmstøtten fastholdes, og der overføres yderligere 100 mio. 

kr. til Det Danske Filminstitut fra licensmidlerne. Derved bliver den samlede filmstøtte 

i alt godt og vel 2,1 mia. kr. i aftaleperioden. 

 

• En større fleksibilitet i støttesystemet 

Efter ønske fra en samlet filmbranche indføres en ny fleksibilitet mellem støtteordnin-

gerne, der vil gøre det muligt for Filminstituttet at støtte nye initiativer i takt med 

f.eks. den digitale udvikling og markedsudviklingen. Den såkaldte 60/40-ordning erstat-

tes af en markedsordning til film med et betydeligt publikumspotentiale.  

 

• Større tilgængelighed for dokumentarfilm 

Det Danske Filminstitut skal arbejde for større tilgængelighed for dokumentarfilm og 

støtte udvikling og produktion af dokumentarfilm for et bredere og yngre publikum. 

 

• Støtte til digitalisering af alle landets biografer 

De mindre biografer og art cinemas vil kunne modtage engangsstøtte på 200.000 kr. pr. 

biograf eller modtage en digital distributionsstøtte ved fremvisning af danske film, som 

alle øvrige biografer vil kunne modtage.  



 

Side 2 

 

• Flere penge til udvikling af computerspil 

Kulturministeriets støtte til udvikling af computerspil til børn og unge løftes fra 12 mio. 

kr. til 20 mio. kr. Kulturministeriet vil i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsmini-

steriet og Udenrigsministeriet undersøge, hvordan man kan tiltrække mere kapital til 

og optimere afsætningsmulighederne for spilproduktion. 

 

Se filmaftalen 2011-2014 her:  

 

 

Yderligere oplysninger 

Afdelingschef Steen Kyed, Kulturministeriet, tlf.: 33 92 98 21  

Kommunikationschef Michael Jannerup, Kulturministeriet, tlf.: 24 69 64 21 

 

Eyvind Wesselbo, filmordfører for Venstre tlf. 3337 4555 

Rasmus Jarlov, kulturordfører for Det Konservative Folkeparti, tlf.:  3337 4218 

Karin Nødgaard, kulturordfører for Dansk Folkeparti, tlf.: 33 37 51 25 

Mogens Jensen, kulturordfører for Socialdemokraterne, tlf.: 33 37 40 61 

 

Pernille Frahm, kulturordfører Socialistisk Folkeparti, tlf.: 33 37 44 15 

Simon Emil Ammitzbøll, kulturordfører for Liberal Alliance, tlf.: 33 37 49 03 

Johs. Poulsen, kulturordfører, Det Radikale Venstre, tlf.: 33 37 47 13 

 

Per Clausen, kulturordfører for Enhedslisten, tlf: 3337 5008 

 

Per Ørum Jørgensen, ordfører, Kristendemokraterne 3337 4211 
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