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Spørsmål til skriftlig besvarelse – nr. 2260 

 
Til landbruks- og matministeren Olaug V. Bollestad 
Fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås  
 
Vedlagt oversendes et spørsmål som er stilt til skriftlig besvarelse i henhold til § 70 i Stortingets 
forretningsorden.  
 
Fristen for å besvare spørsmålet, eventuelt meddele skriftlig hvorfor spørsmålet ikke vil bli besvart 
innen fristen, er seks hverdager.  
 
Fristen beregnes slik at et spørsmål oversendt på en mandag, skal besvares neste mandag, osv.  
 
Nummeret på spørsmålet bes opplyst i svaret. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Tone Wilhelmsen Trøen 
Stortingets president 
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Spørsmål til skriftlig besvarelse – nr. 2260 

Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til landbruks- og matministeren 

 

På hvilken måte vil statsråden bidra til å gi hestenæringen i Norge bedre rammevilkår og vil 

statsråden ta i bruk de midler som er nødvendig for å beskytte norske spillselskap og 

enerettsmodellen ved å for eksempel geoblokke utenlandske spillselskap som til byr spill i Norge i 

strid med norsk lov,og hvilke andre midler vil statsråden ta i bruk dersom geoblokking ansees 

uegnet? 

 

Begrunnelse: 

Norsk Rikstoto melder om alvorlige bekymringer for hestesporten og hestenæringen i Norge når det 

nå foreslås spillgrenser i størrelsesorden 20.000 kr pr 30 dager.Det er tidligere blitt gjort tydelig fra 

hestenæringen at det er store utfordringer blant annet ved at færre velger å eie hest.Dette gjelder 

ikke bare trav og galopphester men også norske raser som Lyngshest som er i fare for å 

forsvinne.For at vi skal holde hestenæringen og hestesporten oppe må det også i denne nærinegn 

være rammevilkår som gjør det mulig å ikke bare beholde dagens nivå på næringen men det ligger 

også betydlige muligheter for å utvikle næringen utover de 16.000 arbeidsplassene som er i 

næringen idag. Arbeidsplasser som er svært viktige ikke minst i distriktene. Norsk Rikstoto har fulgt 

opp spillmeldingen og laget systemer for registrering osv for spillere og har ellers støttet 

enerettsmodellen som Stortinget har vedtatt.Omsetningen for Norsk Rikstoto går ned og det er to 

viktige faktorer som bidrar til dette,delvis er det kravet om registrering og delvis er det utenlandske 

ulisensierte spillselskap som tilbyr spill på hest i Norge. Tilsammen vil disse faktorene sammen med 

avgiften som Norsk Rikstoto må betale til staten gi store utfordringer for næringen og sette 

arbeidsplasser og utviklingen i næringen i fare. Dette har en samlet næring gitt klart uttrykk for 

gjentatte ganger. 
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Stein Erik Lauvås 

 


