Bevilling
1. april 1994 til 31. marts 2019

Bevilling af 24. marts 1994 med de i Justitsministeriets brev af 30.
oktober 1995, 2. april 1997, 23. juni 2000, 12. marts 2003, 25. juni
2007 og 28. marts 2012 meddelte ændringer.

Justitsministeriet meddeler herved for et tidsrum af 25 år fra den 1. april 1994 tilladelse til Landbrugslotteriets drift.
Landbrugslotteriet skal drives på følgende betingelser:
§ 1.
Justitsministeriet udnævner Landbrugslotteriets bestyrelse. Bestyrelsen består af 10
medlemmer:
1 repræsentant for Justitsministeriet,
1 repræsentant for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
5 repræsentanter for Dansk Landbrugs Familielandbrugssektion og
3 repræsentanter for Dansk Landbrug.
Stk. 2. Repræsentanterne for Dansk Landbrugs Familielandbrugssektion og repræsentanterne for Dansk Landbrug udnævnes efter indstilling af den pågældende
institution.
Stk. 3. Bestyrelsens formand udnævnes af Justitsministeriet blandt repræsentanterne for Dansk Landbrugs Familielandbrugssektion. Bestyrelsen vælger for et tidsrum af 4 år ad gangen en næstformand blandt repræsentanterne for Dansk Landbrug. Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen ved udgangen af den serie,
hvori de fylder 70 år, jf. dog § 10, stk. 2.
Stk. 4. Tilsynet med Landbrugslotteriets virksomhed føres af et forretningsudvalg
bestående af bestyrelsens formand, bestyrelsens næstformand, Justitsministeriets
repræsentant og ét af bestyrelsen valgt medlem blandt repræsentanterne for Dansk
Landbrugs Familielandbrugssektion. Bestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget.
Stk. 5. Honorar til bestyrelsens medlemmer fastsættes af Justitsministeriet. Merudgifter, som Landbrugslotteriets medarbejdere påføres i forbindelse med tjenesterejser, afholdes af Landbrugslotteriet som en administrationsudgift i overensstemmelse med statens regler herom. Udgifter i forbindelse med anskaffelse og benyttelse af tjenestemotorkøretøjer afholdes tillige i overensstemmelse med statens regler
herom.
Stk. 6. Gaver til bestyrelsesmedlemmer, bortset fra sædvanlige gaver, skal godkendes af Justitsministeriet.

§ 2.
Til ledelse af den daglige virksomhed, under tilsyn af forretningsudvalget, antages
af bestyrelsen en direktør, hvis ansættelse godkendes af Justitsministeriet, og hvis
lønningsvilkår m.v. bestemmes af bestyrelsen med Justitsministeriets godkendelse.
Stk. 2. Direktøren antager med forretningsudvalgets tilslutning den fornødne medhjælp.
§ 3.
Salget af lodsedler sker gennem Landbrugslotteriet eller gennem forhandlere, som
er autoriseret af Landbrugslotteriet. Forhandlernes forhold bestemmes nærmere af
forretningsudvalget og skal godkendes af Justitsministeriet.
§ 4.
Af indskudssummen skal ca. 61 pct. anvendes til udbetaling af gevinster med angivelse af disses antal og størrelse.
Stk. 2. Til administration og markedsføring, herunder udgifter til annoncer og andre
salgsfremmende aktiviteter, må anvendes indtil 12 pct. af indskudssummen.
Stk. 3. Justitsministeriet kan fastsætte nærmere regler for Landbrugslotteriets drift,
herunder om fremgangsmåden ved udtrækning af gevinster og om prisen på Landbrugslotteriets lodsedler fordelt på indskudssum og stempelafgift.
§ 5.
Gevinsterne udbetales i penge.
§ 6.
Til sikkerhed for Landbrugslotteriets forpligtelser skal der til enhver tid være en
bundet reservefond på mindst 10 millioner kr. For anbringelse af midler i reservefonden gælder reglerne om anbringelse af fondes midler - dog således - at der ikke gælder noget krav om anbringelse af midlerne i en forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut.
Stk. 2. Den øvrige del af Landbrugslotteriets formue kan anbringes som indestående i pengeinstitutter, i fast ejendom samt efter reglerne om anbringelse af fondes
midler, dog således at der ikke gælder noget krav om anbringelse af midler i en forvaltningsafdeling knyttet til et pengeinstitut.
Stk. 3. Dele af Landbrugslotteriets formue - herunder reservefonden - kan dog med
Justitsministeriets tilladelse anbringes på anden måde.
§ 7.
Lotteriets overskud skal uddeles.
Stk. 2. Lotteriet kan dog anvende indtil 25 pct. af overskuddet til henlæggelse i
overensstemmelse med reglerne i § 6, stk. 2. Henlæggelse af mere end 25 pct. af
overskuddet kan alene ske med Justitsministeriets godkendelse.

Stk. 3. Lotteriets uddeling af overskud fordeles således:
10 pct. til Justitsministeriet,
25 pct. til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,
40 pct. til Dansk Landbrugs Familielandbrugssektion,
25 pct. til Dansk Landbrug.
Stk. 4. Justitsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri anvender den modtagne del af overskuddet til almennyttige formål.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justitsministeriets andel fordeles til:
Foreningen til Værn for Enligt Stillede Kvinder.
Kvindehjemmet i København.
Frelsens Hærs Nationale Hovedkvarter.
Møldrup Optagelseshjem.
Kristlig Forening for Unge Kvinder
Kirkens Korshær.
Kristlig Forening til Bistand for Børn og Unge.
Københavns Retshjælp
Dansk Forsorgsselskab.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri’s andel betegnes "Landlegatet" og uddeles efter ansøgning til følgende formål:
• Samfundsnyttige foreningsaktiviteter og lignende, der kan bidrage til forbedrede
eksistensmuligheder i landområder.
• Kulturelle og sociale formål, der kan bidrage til trivsel på landet.
• Dansk landbrugsforskning i bred forstand - specielt studierejser - der i øvrigt ikke
nyder offentlig støtte.
§ 8.
Lotteriets regnskaber skal revideres af en statsautoriseret revisor. Forretningsudvalget udarbejder regler for revisorens virksomhed. Reglerne skal godkendes af Justitsministeriet.
Stk. 2. Revisoren vælges af bestyrelsen. Valget skal godkendes af Justitsministeriet.
Stk. 3. Revisorens honorar, der er en del af Landbrugslotteriets administrative udgifter, skal godkendes af Justitsministeriet.
§ 9.
Ethvert spørgsmål om fortolkning af denne bevillings indhold afgøres med bindende virkning for Landbrugslotteriet af Justitsministeriet.
Stk. 2. Justitsministeriet er til enhver tid berettiget til at tilbagekalde bevillingen,
såfremt bestyrelsen ikke efterkommer de af ministeriet trufne afgørelser.
Stk. 3. Såfremt Justitsministeriet finder det fornødent, kan Justitsministeriet foretage ændringer i de ved bevillingen fastsatte betingelser, herunder ændringer med
hensyn til fordelingen af Landbrugslotteriets overskud.
§ 10.

Bevillingen, der erstatter bevilling af 26. april 1971 samt tillæg af 16. marts 1992,
træder i kraft den 1. april 1994, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget før den 1 april 1994, skal udtræde
af bestyrelsen ved udgangen af den serie, hvori de fylder 75 år. Bestyrelsesmedlemmer, der den 1. april 1994 er fyldt 75 år, skal udtræde af bestyrelsen senest 1.
april 1997.
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