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Bogbranchen og COVID19 

Forlag og forfattere er ligesom mange andre brancher berørt af COVID19-situationen. Alle led af bo-

gens værdikæde er berørt af en opbremsning i salget, som især skyldes, at forlagenes vigtigste salgs-

kanal, den fysiske boghandel, har måtte lukke mange butikker. Men også aflyste messer og forfatter-

arrangementer, som normalt er med til at skabe synlighed og opmærksomhed omkring bogen, påvir-

ker bogsalget. 

Ift. regeringens brede hjælpepakker har vi følgende opmærksomhedspunkter: 

 Skoler og uddannelsesinstitutioners indkøb 

35 % af de danske forlags salg går til uddannelsesinstitutioner og biblioteker. Allerede nu mel-

der vores medlemmer om en nedgang i salget. Vi har med tilfredshed noteret, at det er inten-

tionen, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne kommer 

godt igennem krisen. Ift. bogbranchen vil vi kraftigt opfordre til specifik opmærksomhed på 

dette punkt på uddannelsesinstitutioner og biblioteker 

 Kompensation til forfattere og oversættere 

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige og freelancere har stor betydning 

for forfatterne og oversætterne. I 2016 udarbejdede Kulturministeriets uafhængige Bogpanel 

en rapport om forfattere og oversætteres indtægtsforhold. Rapporten viste, at blandt forfat-

tere og oversættere på under 60 år er der 27 %, som har en samlet årsindkomst på under 

100.000 kr. Det er nogle af dem, der har mest brug for hjælp. Vi vil derfor opfordre til, at be-

løbsgrænsen på 180.000 kr. bliver sænket til 100.000 kr. Samtidig vil vi kraftigt opfordre til, at 

biblioteksafgift samt legater fra Statens Kunstfond og diverse rettighedsbaserede indtægter 

kan indgå i indkomstgrundlaget. Det er ikke mindst afgørende, at man kan pulje både A-ind-

komst, B-honorerer og ofte meget små virksomhedsoverskud i et samlet beregningsgrundlag. 

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående. 
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