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Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om indsamling mv. 

(Undtagelse af belønningsbaseret crowdfunding mv.), sagsnr. 2022-709-0351 

 

Dansk Journalistforbunds skal hermed fremkomme med sit høringssvar til det ovennævnte 

udkast til lovforslag. 

 

Det skal fremhæves, at DJ’s høringssvar udelukkende vedrører den del af lovforslaget,  

der omhandler implementering af medieaftalen for 2022-2025, det vil sige lovforslagets  

afsnit 2.1. om undtagelse af belønningsbaseret crowdfunding. 

 

DJ kan til fulde tilslutte sig denne del af medieaftalen, der tilsiger, at det skal være lettere  

for nye medieiværksættere og startups at benytte sig af belønningsbaseret crowdfunding. 

 

Mange af DJ’s medlemmer er allerede medieiværksættere eller ønsker at starte en 

virksomhed inden for eksempelvis podcast, blogger/influenter, digitale nyhedsbreve mm. 

Her vil crowdfunding i mange tilfælde kunne være en gunstig adgang til at finansiere 

opstarten af virksomheden eller til udviklingen af konkrete projekter. 

 

DJ kan tilslutte sig den implementering af medieaftalen, der lægges op til  

i lovforslaget: At belønningsbaseret crowdfunding med et erhvervsmæssigt formål 

undtages fra indsamlingslovens anvendelsesområde.  

Dermed vil iværksætteren undgå en administrativ og økonomisk byrde med at skulle opfylde 

indsamlingslovens krav om ansøgning, særskilt regnskabsaflæggelse mm. 

 

I forbindelse med den belønningsbaserede crowdfunding vil bidragyderen være garanten og 

kontrollanten af, om modydelsen – belønningen – er tilfredsstillende og står i forhold til det, 

der blev lovet. 

 

DJ kan endelig tilslutte sig, at donationsbaseret crowdfunding – hvor bidragyderen ikke får 

noget igen for sin donation – fortsat er omfattet af indsamlingslovens anvendelsesområde. 

DJ er enig i Justitsministeriets betragtninger om, at der ellers vil mangle den fornødne 

kontrol med, at de donerede penge rent faktisk bruges på det oplyste projekt. 

 

Hvis dette høringssvar giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, hører vi dem gerne. 

 

 

Venlig hilsen 

Hans Jørgen Dybro, politisk konsulent 

   

 

København den 18. august 2022 

 

Til Justitsministeriet 

 

sendt pr. mail til jm@jm.dk      

og  laha@jm.dk  
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