
 
 

Gyldig fra oktober 2021     

Spilleplan 
 

I henhold til bevilling af 26. marts 1907 og senere bevillinger udtrækkes lotteriet efter  
nedenstående af Justitsministeriet godkendte plan.    

1. Landbrugslotteriet har 220.000 lodsedler, som er påtrykt 
nummer 1 til 220.000 og de udstedes som hele eller halve. 
De halve lodsedler er foruden lodseddelnummeret tilføjet et 
A eller B. Gevinster på halve lodsedler er halvdelen af den 
udtrukne gevinst. 

 
2. Landbrugslotteriets gevinster trækkes af Notarius Publicus i 

halvårlige serier fra 1. april til 30. september og fra 1. oktober 
til 31. marts og hver serie består af 6 månedlige trækninger. 

 
I hver af de halvårlige serier udtrækkes 200.002 gevinster 
med en samlet gevinstsum på 49.091.702 kr. inkl. 
gevinstafgift. 
 
Gevinstfordelingen er den samme i 4 ud af 6 trækninger og 
har en ekstra-pulje i 2 ud af 6 trækninger, som det fremgår af 
nedenstående oversigt. Der er garanti for at ekstra-puljen 
bliver udtrukket 2 ud af 6 trækninger i hver serie opdelt 
således af de første 3 trækninger i serien vil en trækning 
være med ekstra-pulje og de sidste 3 trækninger i serien vil 
en trækning være med ekstra-pulje. Det vil være vilkårligt om 
ekstra-puljen bliver udtrukket i 1., 2. eller 3. trækning og igen 
i 4., 5., og 6. trækning.  

 
3. Landbrugslotteriets trækningsliste bliver offentliggjort på 

www.landbrugslotteriet.dk, i dagspressen og lægges 
desuden på forhandlerterminalerne efter hver trækning. 

 
Gevinster på 200 kr. bliver udtrukket på lodsedlens 2 endetal 
– det store endetal. 
Gevinster på 100 kr. udtrækkes ligeledes på lodsedlens 2 
endetal – det lille endetal. 
Alle andre gevinster bliver udtrukket på hele 
lodseddelnummeret. 

 
4. Prisen for en lodseddel gældende for alle 6 trækninger i en 

serie er: 
    360 kr. for en hel lodseddel og 
    180 kr. for en halv lodseddel.  
 

Prisen for en lodseddel til hver enkelt trækning er: 
60 kr for en hel lodseddel og 
30 kr for en halv lodseddel 
 
Lodsedlerne kan købes for alle 6 trækninger i en serie imod 
at fornyelsesprisen forudbetales for samtlige trækninger, 
hvortil lodsedlen gælder. Lodsedlerne kan ligeledes købes 
månedsvis eller rullende op til 6 trækninger frem således at 
lodsedlen kan gælde fra 1-6 trækninger ind i næstkommende 
serie. Den/de betalte lodsedler udleveres straks til spilleren. 

 
5. Køb af Landbrugslotteriets lodsedler kan ske hos lotteriets 

forhandlere eller på www.landbrugslotteriet.dk. 
 
 

 Ved fornyelse af en lodseddel, skal lodsedlen fra den 
foregående trækning medbringes. Spilleren er forpligtet til at 
kontrollere, at det er den rigtige lodseddel (nummer, trækning 
og serie) der udleveres. 
 
Er en fysisk lodseddel bortkommet meddeles det til 
Landbrugslotteriet. Hvis der ikke er gjort retmæssigt krav fra 
anden side, kan gevinster udbetales efter gyldighedsfristens 
udløb, tre måneder efter en series afslutning.  
 
Forsendelse af lodsedler sker for spillerens regning og risiko. 

 
6. Gevinsterne udleveres med frigørende virkning for 

Landbrugslotteriet til den, som har lodsedlen i hænde. 
 
Gevinster op til og med 4.000 kr. udbetales hos forhandleren. 
Udbetaling kan ske fra den dag en trækning offentliggøres. 
 
Gevinster på over 4.000 kr. udbetales fra Landbrugslotteriets 
hovedkontor som en bankkontooverførsel. Lotteriet kan 
udsætte udlevering af gevinster indtil udløbet af 
gyldighedsfristen. 
 
Gevinster, på fysiske lodsedler købt hos en forhandler, der 
ikke er afhentet inden 6 måneder efter en series udløb, 
tilfalder lotteriet og ethvert krav på gevinsterne er tabt. 
 

7. Hvis lodsedler handles online via landbrugslotteriet.dk eller 
gennem BetalingsService (BS) administreret af 
Landbrugslotteriets hovedkontor, modtager spilleren ingen 
fysisk lodseddel. Ordrebekræftelsen på købet eller 
betalingsoversigten på BS-meddelelsen er dokumentation 
for deltagelse i spillet - under forudsætning af, at beløbet 
bliver godskrevet Landbrugslotteriet.  

 
Gevinster der er vundet i en given trækning indsættes den 1. 
eller den følgende hverdag i den efterfølgende måned. 
Gevinsten fremgår enten på den af spilleren oplyste nem-
konto, på spillerens spilkonto eller fremgår af spillerens BS-
meddelelse.  
Gevinster, det ikke har været muligt at udbetale, forældes 
efter tre år. 
 

8. Af gevinster på over 200 kr. skal der i henhold til lov nr. 337 
af 7. april 2016 om afgifter af spil betales en afgift på 15 % af 
den del af gevinsten, som overstiger 200 kr., hvorefter 
gevinsterne er fritaget for indkomstskat. 

 
I trækningslisten er gevinsterne opført med beløbet efter 
fradrag af gevinstafgift. 

 
  

 
Bestyrelsen for Landbrugslotteriet 

 
Husmand Sven Aage Steenholdt 

Farris, Vamdrup 
Gårdejer Niels Jørgen Pedersen 

Snedsted 
Afd. Chef. Lennart Houmann 

Justitsministeriet 
Kontorchef Mogens Kjørup 
Miljø- og Fødevareministeriet 

Head of branding Lisbeth Olsgaard 
Landbrug & Fødevarer 

Gårdejer John Nielsen 
Nr. Ørslev, Nykøbing F 

Husmand Henrik Bertelsen 
Vejen 

 

Administrerende direktør:   
Gitte Tvilling 

 

http://www.landbrugslotteriet.dk/


 

 
Gevinstfordeling 
 
Seriens 
gevinstfordeling 

   

Antal gevinster Gevinststørrelse Gevinstsum 
ialt 

Gevinstafgift 

 20  100.000  2.000.000   352.236  
 200  10.000  2.000.000   345.883  

 6  2.000.000  12.000.000   2.117.440  
 6  100.000  600.000   105.671  

 12  50.000  600.000   105.459  
 60  10.000  600.000   103.765  

 168  5.000  840.000   142.306  
 300  2.000  600.000   95.294  

 1.230  1.000  1.230.000   173.647  
 52.800  200  10.560.000  - 

 145.200  100  14.520.000  - 
200.202   45.550.000         3.541.702  

Gevinstafgiften beregnes således: (gevinstbeløb+gevinstafgift-200 kr) x 15 % 
 
Gevinstfordelingen er ens i 4 ud af 6 trækninger  

4 ud af 6 trækninger uden ekstra pulje 
Antal gevinster Gevinststørrelse Gevinstsum 

 1  2.000.000  2.000.000  
 1  100.000  100.000  
 2  50.000  100.000  

 10  10.000  100.000  
 28  5.000  140.000  
 50  2.000  100.000  

 205  1.000  205.000  
 8.800  200  1.760.000  

 24.200  100  2.420.000  
 33.297    6.925.000  

 
Gevinstfordelingen er ens i 2 ud af 6 trækninger 

2 ud af 6 trækninger med ekstra pulje 
Antal gevinster Gevinststørrelse Gevinstsum 

 10           100.000   1.000.000  
 100              10.000   1.000.000  

 1        2.000.000   2.000.000  
 1           100.000   100.000  
 2              50.000   100.000  

 10              10.000   100.000  
 28             5.000   140.000  
 50             2.000   100.000  

 205             1.000   205.000  
 8.800                200   1.760.000  

 24.200                   100   2.420.000  
 33.407    8.925.000  
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