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Retningslinjerne omfatter udbydernes ansvar for korrekt aldersmærkning på film ved offentlig 

visning, salg, udleje, udlån og streaming, samt for film og programmer på fjernsyn. 

Retningslinjerne supplerer Filmloven og Lov om radio og fjernsynsvirksomhed med tilhørende 

bekendtgørelser om aldersmærkning af film og programmer mv. Høringsudkastet har været 

drøftet på Medierådets møde den 15. maj 2020 samt Kulturministeriet. 

 

I dette dokument fremgår retningslinjer for aldersmærkning for hhv. 

 Offentlig forevisning 

 Videogrammer 

 Tv og on demand 

 

Ved enhver annoncering af filmen og i forbindelse med billetbestilling og køb til filmen skal 

distributører og biografejere oplyse aldersgrænsen, så snart aldersvurderingen foreligger fra 

Medierådet for Børn og Unge. 

Placering af aldersgrænsen er op til den enkelte udbyder, så længe aldersgrænsen er synlig for 

forbrugeren i bestillings- og købssituationer. 

 

Der er fire valgmuligheder for hver alderskategori ved oplysning om en aldersgrænse: 

 

Alle Aldersgrænse: Alle Tilladt for alle 

 

7 år Aldersgrænse: 7 år 
Frarådes børn 

under 7 år 

 

11 år Aldersgrænse: 11 år 
Tilladt for børn 

fra 11 år 

 

15 år Aldersgrænse: 15 år 
Tilladt for børn 

fra 15 år 
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På videogrammer skal aldersgrænsen skal være synlig på enten forsiden eller bagsiden eller 

begge steder. Selve placeringen af aldersgrænsen er op til den enkelte udbyder. 

 

Der er fire valgmuligheder for hver alderskategori ved oplysning om en aldersgrænse: 

 

Alle Aldersgrænse: Alle Tilladt for alle 

 

7 år Aldersgrænse: 7 år 
Frarådes børn 

under 7 år 

 

11 år Aldersgrænse: 11 år 
Tilladt for børn 

fra 11 år 

 

15 år Aldersgrænse: 15 år 
Tilladt for børn 

fra 15 år 
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På fjernsyn skal der informeres mundtligt om aldersgrænsen før programmet starter eller ved 

tydelig mærkning af programmet med aldersgrænsen under hele sendetiden eller som minimum 

de første fem minutter af sendetiden. Aldersgrænsen skal gøres tilgængelig i egne 

programoversigter. 

På on demand audiovisuelle medietjenester skal der informeres om aldersgrænsen i 

præsentation og omtale af film eller programindhold.  

Placering af aldersmærket er op til den enkelte udbyder, så længe den er synlig for forbrugeren 

inden valget af film/program. 

 

Der er fire valgmuligheder for hver alderskategori ved oplysning om en aldersgrænse: 

 

Alle Aldersgrænse: Alle Tilladt for alle 

 

7 år Aldersgrænse: 7 år 
Frarådes børn 

under 7 år 

 

11 år Aldersgrænse: 11 år 
Tilladt for børn 

fra 11 år 

 

15 år Aldersgrænse: 15 år 
Tilladt for børn 

fra 15 år 

 

Særligt for fjernsyn gælder følgende: 

 Ved programmer der er vurderet ’For alle’, er der ikke pligt til at oplyse dette på 

fjernsyn. 

 Ved mundligt oplysning skal fjernsynsudbyderen sikre af aldersgrænsen bliver 

tydeligt kommunikeret 

 Ved brug af vandmærke kan, ud over de nævnte mulighederne, benyttes 

følgende fire forkortelser: A, 7, 11 eller 15 

 

 


