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Faktaark om Biblioteksafgift (bibliotekspenge) 
 
Initiativet 
Kulturministeren har foretaget en bekendtgørelsesændring, så Slots- og 
Kulturstyrelsen kunne udbetale bibliotekspengene til mere end 10.000 forfattere 
mv. en uge tidligere end planlagt for at give et hurtigere løft i den daglige økonomi. 
Udbetalingstidspunktet fremrykkes fra 3. april 2020 til den 27. marts 2020.  
 
Initiativet er iværksat på opfordring fra Dansk Forfatterforening og Danske 
skønlitterære Forfattere som følge af økonomisk usikkerhed under covid-19 i form 
af bl.a., aflyste optrædener og oplæg.  
 
Baggrund 
Biblioteksafgiften er en kulturstøtteordning, der hvert år uddeles til bl.a. 
forfattere, oversættere og illustratorer. Formålet er at støtte forfattere, 
oversættere, illustratorer og andre skabende kunstnere, hvis bøger er tilgængelige 
på landets folkebiblioteker, bibliotekernes digitale udlånstjenester og folkeskolens 
pædagogiske læringscentre.  
 
Bibliotekspengene udbetales en gang om året og udregnes i en fysisk og en digital 
del. I alt modtager 10.481 personer bibliotekspenge for bøger i 2020. Top 3 over 
modtagere af bibliotekspenge for bøger i 2020 består af; (1) Bjarne Reuter, (2) 
Josefine Ottesen og (3) Lene Kaaberbøl, 
 
4.908 personer, dvs. godt halvdelen af dem, der modtager bibliotekspenge, 
modtager bibliotekspenge for deres e-bøger og netlydbøger. Top 3 over modtagere af 
bibliotekspenge for e-bøger og netlydbøger i 2020 består af; (1) Maria Helleberg, (2) 
Dennis Jürgensen og (3) Leif Davidsen.  
 
Økonomi 
På finansloven for 2020 er der afsat 183,1 mio. kr. til bibliotekspenge for bøger, 
heraf går 6 % til e-bøger og netlydbøger – svarende til godt 11 millioner kroner. I 
gennemsnit får modtagerne udbetalt 17.472 kroner i bibliotekspenge for deres 
bøger, e-bøger, lydbøger og netlydbøger, og det højeste beløb udbetalt er på 732.760 
kroner.  
 
Ser man på den digitale del af bibliotekspengene udbetales der i gennemsnit 2.239 
kroner, og det største beløb udbetalt til en enkelt forfatter for e-bøger og 
netlydbøger i 2020 er 113.487 kroner. 
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