Gyldig fra april 2019

Spilleplan
I henhold til bevilling af 26. marts 1907 og senere bevillinger udtrækkes lotteriet efter
nedenstående af Justitsministeriet godkendte plan.
1. Landbrugslotteriet har 210.000 lodsedler, som er påtrykt
nummer 1 til 210.000 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 164.700 gevinster
med en samlet gevinstsum på 39.035.300 kr. inkl.
gevinstafgift.
Gevinstfordelingen er den samme i alle 6 trækninger, som
det fremgår af omstående oversigt.
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:
300 kr. for en hel lodseddel og
150 kr. for en halv lodseddel.
Prisen for en lodseddel til hver enkelt trækning er:
50 kr for en hel lodseddel og
25 kr for en halv lodseddel
Lodsedlerne kan købes for alle 6 trækninger
(gennemgående) eller de resterende trækninger i en serie
imod at fornyelsesprisen forudbetales for samtlige
trækninger, hvortil lodsedlen gælder. Hos lotteriets
forhandlere kan endvidere sælges lodsedler månedsvis.
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 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
Landbrugslotteriet til den, som har lodsedlen i hænde.

for

Gevinster under 4.000 kr. udbetales hos forhandleren.
Udbetaling kan ske fra den dag en trækning offentliggøres.
Gevinster på 4.000 kr. og derover udbetales fra
Landbrugslotteriets hovedkontor den 1. hverdag efter en
træknings offentliggørelse. Lotteriet kan udsætte udlevering
af gevinster indtil udløbet af gyldighedsfristen
Gevinster, der ikke er afhentet inden 6 måneder efter en
series udløb, tilfalder lotteriet og ethvert krav på gevinsterne
er tabt, medmindre lodsedlen er meldt bortkommet.
7. Hvis lodsedler handles on-line og betales gennem
BetalingsService (BS), administreret af Landbrugslotteriets
hovedkontor, er betalingsoversigten på BS-meddelelsen
dokumentation for deltagelse i spillet - under forudsætning af,
at beløbet bliver godskrevet Landbrugslotteriet.
Gevinster vundet på hele lodseddelnummeret i en given
trækning indsættes den 1. eller den følgende hverdag i den
efterfølgende måned på den af spilleren oplyste konto og
fremgår af BS-meddelelsen. Endetalsgevinster kan
akkumuleres i løbet af serien og udbetales samlet efter
seriens udløb.
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.
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Gevinstfordeling
Gevinstfordelingen er ens i alle trækninger
1.– 6. trækning
Antal
Gevinststørrelse Gevinstsum
gevinster
1
2.000.000
2.000.000
1
100.000
100.000
10
10.000
100.000
28
5.000
140.000
50
2.000
100.000
60
1.000
60.000
8.400
200
1.680.000
18.900
100
1.890.000
27.450
6.070.000
De anførte gevinstbeløb er efter fradrag af gevinstafgiften
og er fritaget for indkomstskat

Seriens
gevinstfordeling
Antal gevinster Gevinststørrelse Gevinstsum Gevinstafgift
ialt
6
2.000.000
12.000.000
2.117.440
6
100.000
600.000
105.671
60
10.000
600.000
103.765
168
5.000
840.000
142.306
300
2.000
600.000
95.294
360
1.000
360.000
50.824
50.400
200
10.080.000
113.400
100
11.340.000
164.700
36.420.000
2.615.300
Gevinstafgiften beregnes således: (gevinstbeløb+gevinstafgift-200 kr) x15 %
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Bevilling
1.april 2019 til 31. marts 2029

Bevilling af 1.april 2019
Justitsministeriet meddeler herved for et tidsrum af 10 år fra den 1.
april 2019 tilladelse til Landbrugslotteriets drift.
Landbrugslotteriet skal drives på følgende betingelser:
§1
Justitsministeriet udnævner Landbrugslotteriets bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
1 repræsentant for Justitsministeriet
1 repræsentant for, Miljø- og Fødevareministeriet
3 repræsentanter for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion og
2 repræsentanter for Landbrug & Fødevarers landboforeningsvalgte.
Stk. 2. Repræsentanterne for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion og repræsentanterne for Landbrug & Fødevarers
landboforeningsvalgte udnævnes efter indstilling af den pågældende
institution.
Stk. 3. Justitsministeriet udpeger bestyrelsens formand blandt repræsentanterne for Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion
efter indstilling fra Landbrugslotteriets bestyrelse. Formanden udpeges for et tidsrum af 4 år ad gangen.
Bestyrelsen vælger for et tidsrum af 4 år ad gangen en næstformand
blandt repræsentanterne for Landbrug og Fødevarers landboforeningsvalgte.
Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen ved udgangen af
den serie, hvori de fylder 70 år.
Stk. 4. Tilsynet med Landbrugslotteriets virksomhed føres af et
forretningsudvalg bestående af bestyrelsens formand, bestyrelsens
næstformand og Justitsministeriets repræsentant. Bestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget.
Stk. 5. Honorar til bestyrelsens medlemmer godkendes 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
Justitsministeriet godkender efter indstilling fra Landbrugslotteriets
bestyrelse spille- og gevinstplanen. I planen fastsættes prisen på
Landbrugslotteriets lodsedler, gevinsternes antal og størrelse og
dermed indskudssummen.
Stk. 2. Af indskudssummen skal ca. 62 procent anvendes til udbetaling af gevinster. Gevinsterne udbetales i penge eller værdibeviser.
Stk. 3. Til administration og markedsføring, herunder annoncer og
andre salgsfremmende aktiviteter, må anvendes indtil 15 pct. af indskudssummen, dog maksimalt 8 pct. af indskudssummen til administration.
Stk. 4. Justitsministeriet kan fastsætte nærmere regler for Landbrugslotteriets drift.
§5
Landbrugslotteriet kan med Justitsministeriets tilladelse udbyde andre spilprodukter som supplement til lotteriets hovedaktivitet.
§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
Landbrugslotteriets overskud skal uddeles.
Stk. 2. Landbrugslotteriet kan dog anvende indtil 25 pct. af overskuddet til henlæggelse i overensstemmelse med reglerne i § 6.
Henlæggelse af mere end 25 pct. af overskuddet kan alene ske med
Justitsministeriets godkendelse.
Stk. 3. Landbrugslotteriets uddeling af overskud fordeles således:
10 pct. til Justitsministeriet
25 pct. til Miljø- og Fødevareministeriet
65 pct. til Landbrug & Fødevarers primærbestyrelse heraf de 40 pct.
til Familielandbrugssektionen.
Stk. 4. Justitsministeriet og Miljø- og Fødevarevareministeriet anvender den modtagne del af overskuddet til almennyttige formål.
Justitsministeriets andel anvendes primært til fordel for:
Fonden til værn for Enligt Stillede Kvinder
Kvindehjemmet i København
Frelsens Hær
Møltrup Optagelseshjem
KFUK’s Sociale Arbejde
Kirkens Korshær
Livsværk
Dansk Forsorgsselskab
Københavns Retshjælp

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Miljø- og Fødevareministeriets andel kan anvendes til fordel for:
•
•
•

Organisationen 4H – tilskud til Madskoler / Havebrug
Organisationen Dyrenes beskyttelse til Dyrenes Vagtcentral
Organisationen Landdistrikternes Fællesråd

Stk. 5. Landbrug & Fødevarers andel fordeles af organisationens
Familielandbrugssektion og primærbestyrelse til følgende formål:
•

At formidle viden om det konventionelle og økologiske landbrug
herunder gøre denne viden tilgængelig for almenheden

•
•
•

Familielandbrugssektionens arbejde til fordel for de mindre landbrug og familieudvalgsarbejde
Understøttelse af unge landbrugeres landbrugspraktik og udenlands udvekslingsophold via Travel to Farm
Andre initiativer til støtte for livet i landdistrikterne.

§8
Landbrugslotteriets 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 afgørelser truffet af ministeriet.
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
Justitsministeren kan efter indstilling fra Landbrugslotteriets bestyrelse bestemme at Landbrugslotteriets drift bringes til ophør. Bestyrelsens indstilling om ophør forudsætter bestyrelsens enstemmige beslutning herom. I tilfælde af ophør fordeles Landbrugslotteriets aktuelle nettoformue i henhold til fordelingsbestemmelsen i bevillingens §
7 stk. 3.
§ 11
Bevillingen, der erstatter bevilling af 24. marts 1994 med tilhørende tillæg, træder i kraft den 1. april 2019, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, der udtræder af bestyrelsen ved
udgangen af den serie, hvor de fylder 70 år, jf. § 1, stk. 3, udtræder
uden genudpegning af nyt medlem fra Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion, henholdsvis Landbrug & Fødevarers Landboforeningsvalgte, indtil andelen af repræsentanter for Familielandbrugssektionen er nedbragt til tre og antallet af repræsentanter for landbo-

foreningsvalgte er nedbragt til to. Tilsvarende reduceres forretningsudvalget fra fire til tre medlemmer, når repræsentanten fra Familielandbrugssektionen udtræder af forretningsudvalget jf. § 1, stk. 3
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