
 

 

Kasinoer, spillehaller med spilleautomater m.m. har siden mid-

ten af marts 2020 været lukket for at forhindre spredningen af 

Covid-19. De nyeste tal fra Spillemyndigheden viser dog, at ned-

lukningen ikke har medført en mærkbar stigning på onlinespil.  

Regeringens tiltag for at forhindre spredningen af Covid-19 har haft en betydelig effekt på det 

danske spilmarked. Der er lukket for at spille på spilleautomater og landbaserede kasinoer. Sam-

tidig er udbuddet af væddemål faldet drastisk, fordi mange sportsgrene er lukket ned eller sat på 

pause.  

 

Væddemålsmarkedet er naturligt ramt af tiltagene. Mange af de sportsgrene og turneringer, der 

traditionelt bliver spillet på, afvikles på nuværende tidspunkt ikke, og der er derfor langt færre 

kampe og sportsresultater at spille på end før den delvise nedlukning af Danmark den 11. marts 

2020. 

  

Ved en sammenligning af væddemål i perioden fra uge 11 til 18 i 2020 med samme periode i 

2019 ses et fald på 60 pct. i indskud, jf. figur 1 og boks 1. Faldet forventes at fortsætte, indtil der 

igen bliver åbnet for sportsgrene og turneringer.  

Figur 1. Akkumuleret udvikling i væddemål og onlinekasino uge 11 til 18 2020 sammenlignet 

med samme periode i 2019 
 

 

Kilde: Spillemyndighedens spilkontrolsystem. 
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Trods faldet i væddemål og lukningen af spillehaller med spilleautomater m.m. er der i perioden 

alene registreret en mindre stigning i onlinekasinomarkedet. Sammenlignes perioden fra uge 11 

til 18 i 2020 med samme periode i 2019 er stigningen i indskud 2 pct., jf. figur 1. 

 

Markedet for onlinekasino steg i alt 8 pct. fra 2018 til 2019 målt i bruttospilleindtægt, jf. boks 1. 

Det kan derfor ikke konkluderes, at den seneste stigning skyldes Covid-19. Det ser således ikke 

på nuværende tidspunkt umiddelbart ud til, at danskerne flytter deres spil fra et spilområde til et 

andet under Covid-19.  

Boks 1. Sådan defineres begrebet bruttospilleindtægt (BSI)  

Begrebet bruttospilleindtægt bruges til at måle spilmarkedets størrelse og er beregnet ud fra spillernes 

indskud (inklusive bonusser) fratrukket gevinster, plus den kommission som spillerne betaler for delta-

gelse i spil. 

 

Det danske spilmarked 2019 

I 2019 var danskernes spil fordelt på fem spilområder, og den samlede bruttospilleindtægt på 

tværs af spilområderne udgjorde ca. 9,8 milliarder. Heraf udgjorde væddemål 26 pct. og online-

kasino 24 pct., jf. figur 2. 

Figur 2. Danske spilområder i 2019 fordelt på andel af bruttospilleindtægt 

 
 

 

 
Ikke flere registrerede i ROFUS  

Spillere og bekymrede pårørende har under Covid-19 fortsat kunne kontakte Spillemyndighe-

dens hjælpelinje om spilafhængighed, StopSpillet, og registrere sig i Spillemyndighedens Regi-

ster Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). 

 

ROFUS har under nedlukningen ikke oplevet store udsving i antallet af registrerede spillere. Der 

er pr. 1. maj 2020 ca. 23.000 registrerede i ROFUS. Samtidig har StopSpillet haft færre henven-

delser i marts og april 2020 sammenlignet med samme periode i 2019, der var StopSpillets før-

ste år.  
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