
Deputation 

22. September 2014



Agenda

• Konsekvenser af L23 

• Dansk hestesport i dag

• Forslag til at redde branchen



Konsekvenser af L23 

• Med en besparelse som foreslået i L23 vil flere af de 
eksisterende 9 hestebaner med sikkerhed skulle lukke

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

• Besparelsen vil koste minimum et trecifret antal 
arbejdspladser rundt om i Danmark



- Besparelserne vil koste 

banelukninger

- Nuværende lovforslag vil koste 

varige job tab

- Løsningen ligger hos Jelved –

ikke hos sporten selv!

- L23 baseret på fejlskøn 

Den store myte
Realiteten

- Besparelserne i 

lovforslaget medfører 

ikke banelukninger

- Hestesporten sidder 

selv med løsningen 

Den store myte = at der kan bespares 

uden banelukninger



Dansk hestesport i dag

Der er 4.500 udøvere af hestesport i Danmark. Mere end 3.000 af disse bor i de 
såkaldte yderområder. 

Der er årligt mellem 350.000-400.000 gæster på Danmarks 9 trav- og galopbaner

Knap 1000 mennesker er fuldtidsbeskæftigede inden for hestevæddeløb. Dertil 
kommer ca. 800 avlere og opdrættere. Disse tal er eksklusiv turisme-
arbejdspladser og deltidsstillinger. Videncenter for Landbrug vurderer, at op til 
850 arbejdspladser vil forsvinde hvis lovforslaget vedtages i sin nuværende form. 

Videncentret For Landbrug og Aarhus Universitet har fastslået, at 10 ekstra 
væddeløbsheste skaber 1 fuldtidsstilling. Der er i dag ca. 18.000 væddeløbsheste i 
Danmark

Videncentret For Landbrug samt Aarhus Universitet har fastslået, at hver gang der 
tjenes en krone i hestesporten, skabes der er en samfundsøkonomisk effekt på 
3,6 kr. I samfundets øvrige erhverv er den gennemsnitlige effekt 2,1 kr. 



Dansk hestevæddeløb i forhold til 
vores skandinaviske naboer



Vær med til at redde dansk hestesport

Såfremt stemmeaftalen ikke trækkes tilbage, kan følgende forslag samlet set redde 
sporten:

• Gør besparelsen mindre 

• Lad indfasningen af en eventuel besparelse sker over en længere periode end 
2015-2018

• Skriv ind i lovteksten, at der skal findes en alternativ finansieringsmodel i næste 
folketingssamling. Herunder et fælles nordisk spilleselskab for hestevæddeløb. 
Samt en løsrivelse fra det danske Tipsnøgle-system og Danske Spil

• Gør det muligt for os at få del i indtægterne fra de hestevæddeløbsspil der foregå 
på nettet. 

• Lad Hestesporten modtage en fast årlig tildeling, og ikke er en del af den variable 
tildeling.

• Lad ikke Hestesporten blive belastet yderligere ved at vi bidrage til 
omstillingsbidraget.


