April 2021

Spilforbruget falder i 1.
kvartal 2021
sammenlignet med 2020
Spillemyndighedens seneste kvartalsstatistik viser, at bruttospilleindtægten (BSI) for væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaserede kasinoer i 1. kvartal 2021 faldt med
15,3 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2020, jf. figur 1.
Figur 1. BSI for spilmarkedet 1. kvartal 2021 og procentvis ændring fra 1. kvartal 2020

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen

Landbaseret spil er stadig påvirket af corona-nedlukning
I december 2020 lukkede restauranter, spillehaller og landbaserede kasinoer for at forhindre spredningen af coronavirus. Disse har ligeledes været lukket hele 1. kvartal. 2021, hvorfor den samlede BSI for spilleautomaterne og de landbaserede kasinoer er tæt på nul.
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Største BSI for onlinekasino på et kvartal nogensinde
Markederne for onlinekasino oplevede igen vækst i 1. kvartal 2021. Onlinekasino slog rekord,
da kvartalet med sine 717 mio. kr. i BSI blev det kvartal med den største BSI i Danmark nogensinde. Det var en stigning på 28,7 pct. sammenlignet med 1. kvartal 2020. Stigningen
kommer ovenpå en lang årrække, hvor onlinekasino har oplevet vækst hver år siden liberaliseringen i 2012. Hvorvidt stigningen kan tilskrives corona-nedlukningen er usikkert, men det
skal bemærkes, at stigningen ikke modsvarer faldet for det landbaserede marked i samme
periode.
Det samlede spilmarked 2020 faldt sammenlignet med 2019
I Spillemyndighedens seneste kvartalsstatistik er tal for lotterierne blevet inkluderet for
2020, hvormed hele markedet for 2020 kan gøres op til 9.173 mio. kr. Samlet er hele markedet faldet med ca. 600 mio. kr. sammenlignet med 2019, hvilket svarer til et fald på 6,1 pct.
Lotterierne havde i 2020 en BSI på 3.205 mio. kr., jf. figur 2. Dette er en stigning på 17 mio. kr.
sammenlignet med 2019, hvilket svarer til 0,5 pct.
Figur 2. BSI og fordeling af spilmarkedet 2020

Kilde: Afgiftsdata indberettet af tilladelsesindehavere til Skattestyrelsen

Se flere statistikker på Spillemyndigheden.dk
På Spillemyndighedens hjemmeside kan man se flere tal for spilmarkedet i kvartalsstatistikken. Den udgives som en Power BI-rapport, hvor statistikkerne præsenteres på interaktive
dashboards. På denne måde, har man som bruger mulighed for at filtrere på kryds og tværs
efter blandt andet tidsperiode og spilområder.
Spillemyndigheden følger nøje udviklingen på spilmarkedet i Danmark. Det er en forudsætning for, at Spillemyndigheden kan føre et effektivt tilsyn med spiludbyderne, der sikrer at
spil om penge i Danmark foregår fair og ansvarligt.
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