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PRESSEMELDING 25. FEBRUAR 2014
Lokalavisene fortsatt sterke.
Dag og Tid, Søgne og Songdalen Budstikke og Kyst og fjord er opplagsvinnere
Folk flest leser lokalavisene! Rett nok går også lokalavisene sitt samlede opplag noe ned, men
lokalavisene står meget sterkt i befolkningen.
Av over 100 medlemsaviser i Landslaget for lokalaviser (LLA) kan rundt 1/3 av avisene fortsatt feire at
opplaget til papiravisene øker i 2013. Samlet sett går opplaget til lokalavisene våre ned med o,8 prosent.
Generalsekretær Rune Hetland i LLA kommenterer opplagsutviklingen slik:
– Vi gleder oss over at lokalavisene fremdeles står sterkt på papir, samtidig som de også satser på
digitale plattformer. Vi skulle jo gjerne sett at gjennomsnittlig opplag økte, men en tilbakegang på
under en prosent er vel nærmest oppsiktsvekkende sammenlignet med mange andre i avisbransjen.
Dette viser at lokalavisene byr leserne på god og relevant journalistikk og at folk er opptatt av det som
skjer i nærmiljøet sitt, sier Hetland.
Dag og Tid er årets opplagsvinner blant LLA sine medlemsaviser. Den nynorske ukeavisen for kultur og
politikk øker opplaget med hele 450 eksemplarer (4,9 prosent). Dag og Tid har nå et godkjent opplag på
9582 eksemplarer hver uke.
– Dette er gledelige opplagstal for oss. Klarer vi å lage ei god avis også i år vil opplaget halde fram med å
stige. Vi er i siget, sier redaktør Svein Gjerdåker i Dag og Tid.
Blant LLAs klassiske lokalaviser er Søgne og Songdalen Budstikke opplagsvinner. Avisa i Vest-Agder
øker opplaget med 234 eksemplarer (7,6 prosent) og er dermed den typiske lokalavisen i LLA-familien
som har fått flest nye abonnenter det siste året.
– Det ligger hardt arbeid bak fremgangen, både fra de som arbeider med opplag og i redaksjonen, sier
redaktør Roar Vigeland Osmundsen i Søgne og Songdalen Budstikke. Han kan vise til en jevn
opplagsfremgang omtrent hvert eneste år siden etableringen for femten år siden.
Med en fremgang på hele 17,1 prosent er Kyst og Fjord den av LLA-avisene som har størst prosentvis
fremgang. Avisa med hovedkontor i Kjøllefjord i Finnmark har gått fram med 224 eksemplarer.
– Alle har gjort en kjempeinnsats siden oppstarten av avisa. Kyst og fjord er et godt eksempel på at god
journalistikk fortsatt selger, sier redaktør Øystein Ingilæ.
Også Eikerbladet (+ 175 eks) og Steinkjer-Avisa (+ 172 eks) er blant opplagsvinnerne i LLA.
For m er inform asjon:
Geir K. Hus, markeds- og informasjonssjef i Landslaget for lokalaviser, mobil 452 89 333, geir@lla.no
Svein Gjerdåker, redaktør i Dag og Tid, mobil 916 02 741, svein@dagogtid.no
Roar V. Osmundsen, redaktør i Søgne og Songdalen Budstikke, 412 44 323, roar@budstikka.com
Øystein Ingilæ, redaktør i Kyst og Fjord, mobil 975 81 812, oystein@kystogfjord.no
Vedlagt fylkesvise opplagstall, samt bilde av Svein Gjerdåker i Dag og Tid, redaksjonen i Søgne og
Songdalen Budstikke og i Kyst og fjord. Se også www.lla.no for mer informasjon.
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