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Oslo, 1. november 2021 

Til Kulturdepartementet   
 
 
 
DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill uten tillatelse – 
høringsuttalelse 
 

Vi viser til høringsbrev av 21. september 2021 angående høring av forslag til bestemmelse om 
DNS-blokkering av nettsider som tilbyr pengespill som ikke har tillatelse i Norge, (deres ref. 
21/3773).  
 
Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 
sammen nærmere 1 million medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 
hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 
friluftslivets vilkår i Norge, herunder å sikre våre medlemsorganisasjoner gode rammebetingelser 
for sine aktiviteter. 
 
Den norske modellen for pengespill har vært og er viktig for kulturlivet, idretten og friluftslivet. 
Så lenge mye av finansieringen av aktivitetstiltak i Norge er knyttet opp mot inntekter fra 
pengespill, mener Norsk Friluftsliv at disse inntektene må sikres for framtida. 
 
Spillavhengighet er imidlertid et reelt problem, både for enkeltmennesker og for samfunnet. 
Bruken av pengespill for å finansiere aktiviteter blant barn og unge har opplagte etiske 
dilemmaer, som må tas på alvor. For Norsk Friluftsliv er det derfor svært viktig at pengespill i så 
liten grad som mulig skaper problemer for enkeltpersoner og for samfunnet. Dette er også viktig 
for omdømmet til pengespill og bruk av disse til finansiering av aktivitet. 
 
Så lenge så mye av aktivitetene innen kultur, idrett og friluftsliv er finansiert av spillemidler, 
mener Norsk Friluftsliv at den norske modellen er den som best ivaretar dette. Vi støtter derfor 
tiltak som begrenser tilgangen til nye pengespill og spillavhengighet. 
 
På den bakgrunn støtter Norsk Friluftsliv forslaget til ny bestemmelse i pengespilloven som gir 
Lotteritilsynet hjemmel til å pålegge internettilbydere å gjennomføre DNS-blokkering av nettsider 
som uten tillatelse tilbyr pengespill rettet mot det norske markedet. 
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