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Til: 

Dansk Galop – Foreningen til den ædle hesteavls fremme 

Dansk Hestevæddeløbssport 

Dansk Trav og Galop Union 

Dansk Travsports Centralforbund 

Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond 

4. december 2017 

Herved sendes udkast til bekendtgørelse om støtte til hestevæddeløbssporten i høring.  

 

Bekendtgørelsen fastsættes med hjemmel i § 17, stk. 5, i forslag til lov om udlodning af 

overskud og udbytte fra lotteri, der forventes vedtaget af folketinget den 7. december 

2017. I bekendtgørelsen faslægges adressaten for støtten til hestevæddeløbssporten. 

 

Det foreslås i bekendtgørelsen, at støtten til hestevæddeløbssporten skal fordeles til 

Dansk Trav og Galop Union (DTGU), der anvender midlerne indenfor formålet i 

foreningens vedtægter. Det fastlægges endvidere, at DTGU kan anvende en del af 

midlerne til drift. 

 

Det bemærkes, at DTGU som modtager af driftstilskud fra Kulturministeriet, vil blive 

omfattet af driftstilskudsloven (lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og 

administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med senere 

ændringer) og den dertilhørende driftstilskudsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1701 

af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af 

driftstilskud fra Kulturministeriet). 

 

I det vedlagte udkast til bekendtgørelse foreslås det, at bekendtgørelsen skal træde i 

kraft den 1. januar 2018.  

 

Det er dog en forudsætning for, at bekendtgørelsen kan udstedes, at § 17 den 

kommende lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri er trådt i kraft. 

Bestemmelsen i § 17 vil først kunne sættes i kraft på det tidspunkt, hvor der foreligger 

en godkendelse fra Europa-Kommissionen af støtte til hestevæddeløbssporten.  

 

Måtte ikrafttrædelsen af § 17 i den kommende lov om udlodning af overskud og udbytte 

fra lotteri blive udskudt, vil ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen om støtte til 

hestevæddeløbssporten ligeledes blive udskudt.  

 



 

 

Side 2 

Bemærkninger bedes være Kulturministeriet i hænde senest den 14. december 2017, 

kl. 12.00. 

 

Eventuelle bemærkninger bedes sendt til kum@kum.dk med kopi til mgl@kum.dk.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Merete Grane Larsen 

Fuldmægtig 
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