
ANBEFALEDE MINIMUMSHONORARER FOR  
KUNSTNERES UDSTILLINGER PÅ MUSEER I DANMARK

Nedenstående anbefalede minimumshonorarer er ud-
arbejdet i samarbejde mellem Organisationen Danske 
Museer (ODM) og kunstnerorganisationerne (BKF, UKK og 
DBF). Aftalen anbefales af ODM og kunstnerorganisatio-
nerne, men er frivillig for museerne.

Som udgangspunkt anbefaler kunstnerorganisationerne 
og ODM, at et museum altid udarbejder en gennemarbej-
det og detaljeret kontrakt med kunstneren/kunstnerne, 
med afsæt i ”Den Ny Udstillingsaftale”.

Dernæst anbefaler Kunstnerorganisationerne og ODM, 
at et museum og kunstneren/kunstnerne altid forhandler 
det samlede honorar ud fra den konkrete udstillings ka-
rakter, omfang og varighed samt kunstnerens anciennitet.

Museets besøgstal er valgt som et enkelt og gennemsig-
tigt parameter, der afspejler organisationens størrelse.
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HONORARET DÆKKER
Kunstnerens arbejde med at forberede 
og etablere udstilling, herunder møder, 
levering af værkbeskrivelser, deltagel-
se i PR-arbejde i begrænset omfang, 
klargøring af værker til transport (ekskl. 
transportkasser ved store eller skrøbe-
lige værker), vejledning ved installering 
samt arbejde ved tilbagelevering af 
værker. Honoraret udbetales umiddel-
bart inden udstillingsåbning.

HONORARET DÆKKER IKKE
Produktion af nye værker, transport 
af værker, forsikring, rejseomkostnin-
ger, ophold, artist talks, performance, 
workshops, undervisning, kuratering 
mv.

FØLGENDE ER UNDTAGET
Udstillinger hvor hovedformålet er salg, 
kunstnernes selvarrangerede udstillin-
ger og akademiernes afgangsudstillin-
ger.

REGULERING
Minimumshonorarerne reguleres hvert 
andet år gældende fra 1/9 2020.

Minimumshonorar pr. kunstner
(museets besøgstal i tusinde årligt)
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Udstillingstype Besøgstal <10 10-25 25-50 50-100 >100

Solo* 15.000 kr 25.000 kr 40.000 kr 60.000 kr 100.000 kr

2 kunstnere 10.000 kr 15.000 kr 25.000 kr 40.000 kr 60.000 kr

3-5 kunstnere 6.000 kr 10.000 kr 15.000 kr 25.000 kr 40.000 kr

6-10 kunstnere 4.000 kr 6.000 kr 10.000 kr 15.000 kr 25.000 kr

>11 kunstnere 2.000 kr 4.000 kr 6.000 kr 10.000 kr 15.000 kr

*  En selvstændig samlet udstilling under eget navn/gruppenavn. 
OBS! Soloudstillinger i mindre rum forhandles individuelt.


