
Konflikten mellem youSee og Discovery Networks 
 
Det er vel de færreste af vores medlemmer, som ikke har bemærket, at Discovery og youSee endnu 
ikke er blevet enige om en aftale for 2020. På den baggrund er youSee forpligtet til at opsige de Bland 
Selv produkter hos vores medlemmer, hvor netop Discovery Networks s kanaler indgår. 
 
Vi håber, at I som medlemmer har forståelse for, at det er yderst vanskeligt at komme med konkrete 
udtalelser, når der fortsat forhandles. Det kan vi kun beklage. 
 
Brovst Antenneforening er involveret i konflikten, idet vi har en kontrakt med youSee om levering af tv-
kanaler til vores medlemmer. 
 
Vores opgave i bestyrelsen er at sikre, at vores medlemmer får følgende: 
 

• bedst mulige priser 

• størst mulig valgfrihed for den enkelte husstand 

• størst mulighed udvalg af tv-kanaler 
 
Det er netop de 3 parametre, som konflikten handler om. 
 
Vi kan desværre ikke komme med en konkret udmelding om hvornår der kommer en løsning, og heller 
ikke, hvordan en mulig løsning bliver. Selvom youSee har opsagt Discoverys kanaler pr. 1. januar 2020 
overfor vores Bland Selv medlemmer, så forhandles der stadigvæk de 2 parter imellem. Vi tror fortsat 
på, at der kommer en løsning, da begge parter er afhængige af hinanden. Det er dog sandsynligt, at 
der i det taktiske spil vil opstå en "afbrudt periode", inden de 2 kamphaner finder hinanden, men 
hvornår det sker - ved ingen. 

Vedr. de kommende kanalændringer så flyttes Tv2 Charlie til Grundpakken, hvilket vi helt klart opfatter 
som en forbedring. 

I den faste Mellempakke vil der i 2020 være med masser af sport og underholdning: 
Tv3 Sport, Tv3 MAX, Tv2 Sport og Tv2 Fri kommer alle i den faste mellempakke, og det dækker langt 
hovedparten af den sport, der sendes. Samtidig har vores medlemmer Xee i Grundpakken med 
Premier League. 

Disse ændringer vil ske uanset om der kommer en aftale mellem youSee og Discovery Networks  

De sportsinteresserede kan på linket finde en oversigt over de sportsrettigheder, som i 2020 vil være 
tilgængelig for vores medlemmer. 

I Bland Selv universet tilføres TV2 Play, så vores medlemmer har mulighed for hele 12 
streamingtjenester, som Bland Selv tjenester, der kan kombineres med TV kanaler efter husstandens 
behov. Det er en streamingtjeneste, som har været efterspurgt af rigtig mange af vores medlemmer, og 
som efter vores opfattelse vil gøre Bland Selv pakkerne endnu mere relevante og attraktive for vores 
medlemmer. 

Bestyrelsen arbejder i samarbejde med youSee på et informationsmøde ultimo november. Mere 
information herom følger senere. 

 

 

 

http://foreningsweb.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=83710


Baggrunden for konflikten mellem youSee og Discovery Networks 

Årsagen udspringer af, at Discovery Networks endnu engang har varslet en prisstigning for deres tv-
udbud. Det er ikke første gang Discovery Networks er i priskonflikt. Senest i 2016, hvor Canal Digital 
lukkede for signalet 1. februar, men allerede 11. februar var der indgået en ny aftalte. 

Konkret forholder det sig således, at de 11 Discovery Networks kanaler hver især har en relativ lav 
seerandel. Samlet ligger andelen på ca. 10%, men omkostningerne ville i givet fald komme til at udgøre 
ca. 25% af selve programprisen. 

I dette link kan man se seertallene for Top 10 programmerne på ugebasis for de forskellige kanaler. 

Vi tror ikke på, at alle kanalerne vil blive fjernet fra vores udbud. Det skyldes, at Discovery Networks vil 
miste omkring halvdelen af sine indtægter på programsalg, hvortil skal lægges reklameindtægter, som 
naturligvis også halveres. 

Vi har også bemærket prisudmeldingerne fra f.eks. STOFA, der fra 2020 hæver deres Mellempakkes 
pris med 480 kr. årligt, bl.a. som følge af Discovery Networks prisstigninger. 

Der har gennem en årrække været en tendens til, at den ene sportskanal kommer til efter den anden, 
hvorefter sportsrettigheder spredes på de forskellige kanaler, men prisen reduceres ikke tilsvarende.  

Målet for kanaludbyderne har naturligvis været, at forbrugerne skulle gøres afhængige af en del af 
indholdet i de enkelte kanaler. 

http://tvm.tns-gallup.dk/tvm/pm/2019/pm1943_LiveVosdal.htm

