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Åbne spillehaller og kasinoer påvirker 2. kvartalsstatistik i 2022
Tal fra Spillemyndighedens kvartalsstatistik viser, at den samlede bruttospilleindtægt (BSI)
for væddemål, onlinekasino, spilleautomater og landbaseret kasino i 2. kvartal 2022 udgjorde 1.688 mio. kr. Det er en stigning på 116 mio. kr. sammenlignet med 2. kvartal 2021,
hvilket svarer til 7,4 pct.
Den samlede stigning skyldes især, at fysiske kasinoer, spillehaller og restaurationer har været åbne i hele 2. kvartal 2022, men var lukkede i en periode af 2. kvartal 2021 som følge af
covid-19-restriktioner. Det giver ikke overraskende en stigning i BSI’en i 2. kvartal 2022 for
spilleautomater og landbaseret kasino på henholdsvis 156 og 60 mio. kr. sammenlignet
med 2. kvartal 2021.

Figur 1. BSI for spilmarkedet i 2. kvartal 2022 og procentvis ændring fra 2. kvartal 2021
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Fald i forbrug for væddemål og onlinekasino
Både væddemål og onlinekasino oplevede et fald i forbruget i 2. kvartal 2022. Helt præcist
faldt forbruget henholdsvis 93 og 7 mio. kr. for de to spilområder sammenlignet med 2. kvartal 2021. Det svarer til fald på 14,1 og 1,0 pct. Samlet for 1. halvår 2022 er spilforbruget for
væddemål og onlinekasino faldet henholdsvis 9,2 og 1,8 pct. sammenlignet med 1. halvår
2021.
Mere end 30.000 har udelukket sig fra spil om penge
I Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) kan danskere
udelukke sig fra onlinespil om penge og spil på fysiske kasinoer enten midlertidigt i 24 timer
eller en, tre eller seks måneder eller endeligt. Hvert år siden registrets oprettelse i 2012 har
der været en stigning i antal registrerede, jf. figur 2. Pr. 1. juli 2022 var der 33.648 registrerede i ROFUS. 25.564 af de registrerede, svarende til 76 pct., er mænd.
Figur 2. Registrerede i ROFUS efter køn, 2012-2022

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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