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Agenda

• Konsekvenser af L23 for trav- og galopsporten og 
politisk løfte afgivet (stemmeaftalen).

• Positive samfundsmæssige konsekvenser (støtte til 
bevarelse af sports- og kulturarv, fortsat støtte til 
almennyttige og kulturelle formål, samt øgede 
afgiftsindtægter).

• Løsningsmuligheder



En kulturarv forsvinder

L23 vedtaget i 2014 beskar tilskuddet til trav- og galopsporten 
voldsomt

• 3 baner lukker d. 31/12-2015, medmindre ny politisk løsning findes.

• De baner der kan undgå at blive lukket vil skulle beskære deres 
udgifter kraftigt, fyre medarbejdere og drosle ned ift. alle aktiviteter.

• Besparelsen vil på sigt koste anslået 800-900 arbejdspladser overalt i 
Danmark.

• Påvirker både banerne og industrien omkring banerne og hesteholdet.

• Dette er fortrinsvis i landdistriktsområder, at nedskæringer foretages



Politisk løfte ifm. vedtagelsen

• Af den idrætspolitiske stemmeaftale der blev 
indgået i maj 2014 fremgår det, at: 

– ”Parterne opfordrer HFF til i samarbejde med Danske 
Spil at undersøge alternative finansieringsmuligheder 
for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer. Hvis 
undersøgelserne sandsynliggør bæredygtige 
modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en 
alternativ finansieringsmodel, der muliggør 
selvstændighed”. 



Politisk løfte ifm. vedtagelsen

• Fra betænkningen vedr. L23: 

– Denne del af stemmeaftalen [slide 4] har der under 
udvalgsbehandlingen været særligt fokus på, og 
udvalget har været i dialog med repræsentanter for 
hestevæddeløbssporten i Danmark og med Danske 
Spil. På baggrund af udvalgsbehandlingen ønsker 
partierne bag stemmeaftalen at understrege, at det er 
vigtigt, at Danske Spil og Hestevæddeløbssportens 
FinansieringsFond (HFF) følger planen om hurtigst 
muligt at finde alternative finansieringsmuligheder, så 
der kan skabes udvikling og vækst for 
hestevæddeløbssporten.

Dette er leveret til jf. aftale, men der er 
ikke eksekveret



Hvor står vi nu?

• Spillet på hestevæddeløb falder forsat 

• Forsat ingen sammenhæng mellem sporten og spillet.

• Uvildige analyser viser et stort potentiale, men beslutning 
om politisk ændring mangler.

• Stor opbakning fra øvrige nordiske lande til at bevare 
trav- og galopsporten i Danmark.

• Kulturministeren ønsker model, der ”lukker hullet ” på 19 
mio. kr. (Dantoto´s overskud i 2014, som tilgår 
udlodningsmidler).



Hvad kan hjælpe sporten 
videre?

Løsningsforslag• Vi respekterer L23, men ønsker mulighed for, at trav- og 
galopsporten kan hjælpe sig selv.

• Spillet tilbage til sporten.

• Trav- og galopsporten lukker hul på 19 mio. kr. i 
udlodningsmidler (garanteret, uanset det faktiske over- 
eller underskud i spilleselskabet).

• Vi skal have tilkendegivelse i november måned, så vi kan 
komme i gang, inden det er for sent.

• Ingen tabere, men win- win for staten, sporten og 
udlodningsmodtagere

• Kulturarven kan bibeholdes



Forretningsplanen

• Udnyttelse af potentialet, markant omsætningsstigning.

• Forbedret produktionsplanlægning

• Fokus på produktet – ikke kun et niche produkt

• Opbakning fra Norden omkring realisering



Hvad vil der ske positivt

• Positive tilkendegivelser om realisering vil medføre:

• Engangstilskud til de lukningstruede baner i 2016 fra 
HFF til sikring af banernes eksistens i en 
overgangsperiode.

• Investering i sports- og kulturarven vil stige igen.

• Sporten vil have et incitament for udvikling.

• Arbejdspladser kan bibeholdes.

Men en løsning skal konkretiseres



3 forudsætninger i ny model

1. Senest pr. 1/1-2017 får trav- og galopsporten retten til at 
udbyde spil på hestevæddeløb.

2. Monopolsituation fastholdes.

3. Trav- og galopsporten bliver ejer af spilleselskabet, og 
overskuddet går til trav- og galopsporten. 

For at sikre den nødvendige incitamentsstruktur skal trav- og galopsporten selv 
eje spilleselskabet, så der altid er en stærk interesse i, at udvikle spillet til gavn 
for sporten. Dette vil ligeledes kunne finansiere trav- og galopsporten, således at 
sporten hurtigst muligt bliver selvfinansierende.



Direkte og afledte effekter 

1. Trav- og galopsporten bevares, hvilket sikrer 
fastholdelse af en sports- og kulturarv.

2. Flere aktiviteter i yderområderne og en udvikling af 
kultur- og fritidstilbud i kommunerne væk fra de større 
byer. 

3. Flere investeringer i trav- og galopsporten, flere ansatte 
og flere tilskuere/entréindtægter.

4. Øgede indtægter til staten igennem skat, moms og 
spilleafgifter til gavn for idrætten, kulturelle og 
almennyttige formål (udlodning).



Bilag 1: Økonomi 



Økonomi



Økonomi
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