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Spilforbruget stiger i 1.
kvartal 2022 sammenlignet med 2021
Tal fra Spillemyndighedens kvartalsstatistik viser, at den samlede bruttospilleindtægt (BSI)
for væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaseret kasino i 1. kvartal 2022 udgjorde 1.574 mio. kr. Det er en stigning på 266 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2021,
hvilket svarer til 20,3 pct.
Figur 1. BSI for spilmarkedet i 1. kvartal 2022 og procentvis ændring fra 1. kvartal 2021

Lukkede kasinoer og spillehaller i 2021 giver stigning i 2022
For at forhindre spredningen af covid-19 var både landbaserede kasinoer, spillehaller og restaurationer lukkede i 1. kvartal 2021, så det ikke var muligt at spille på kasinoer eller spilleautomater i denne periode. I 1. kvartal 2022 var landbaserede kasinoer og spillehaller kun
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lukkede i januar. Det giver ikke overraskende en stigning i den samlede BSI for spilmarkedet
i 1. kvartal 2022 sammenlignet med 1. kvartal 2021.
Fald i forbrug på både væddemål og onlinekasino
Væddemål og onlinekasino er de to spilområder, der er vokset mest i Danmark siden 2012,
hvor spilmarkedet blev delvist liberaliseret. I 1. kvartal 2022 faldt BSI´en dog for begge spilområder sammenlignet med 1. kvartal 2021. BSI’en faldt henholdsvis med 22 og 18 mio. kr.
for væddemål og onlinekasino, svarende til 3,7 og 2,5 pct, jf. figur 1.
Danskerne brugte 9,6 mia. kr. på spil i 2021
I 2021 var den samlede BSI for det danske spilmarked 9,6 mia. kr. Det største spilområde var
lotterier med en BSI på 3,4 mia. kr., svarende til godt en tredjedel af det samlede spilmarked,
jf. figur 2. Det mindste spilområde var de landbaserede kasinoer, som med 220 mio. kr. i BSI
udgjorde 2 pct. af det samlede spilmarked i Danmark.
Figur 2. BSI og markedsandele for spilområderne i 2021

Se flere statistikker på Spillemyndigheden.dk
På Spillemyndighedens hjemmeside kan man finde flere statistikker for alle spilområderne i
kvartalsstatistikken. Det er en kerneopgave for Spillemyndigheden at følge udviklingen på
spilmarkedet. Det er med til at sikre et effektivt tilsyn med spiludbyderne, der sikrer at spil
om penge i Danmark foregår fair og ansvarligt.
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