
  

KOM GODT I GANG MED 
RETSINFORMATION 

Gratis dansk lovdatabase – et godt sted at starte 
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1. Adgang 

 https://www.retsinformation.dk/ (fri adgang) 

 via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek,  Søgning - Databaser, via 

Samfundsfag – Jura  

 via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek,  alfabetisk under R. 

 via hjemmesiden http://www.sdu.dk/Bibliotek,   Fag – Jura – Databaser 

 

 

 

2. Indhold 

Retsinformation består foruden Lovtidende.dk  https://www.lovtidende.dk/  og 
Ministerialtidende.dk  https://www.ministerialtidende.dk/   (begge fra 2008-) af 5 
databaser:  
 
Regler: 
Gældende love og regler samt historiske love og regler (love og regler der var 
gældende da Retsinformation.dk blev etableret i perioden 1985-1989). 

Afgørelser: 

Principielle administrative afgørelser truffet af ministerier, styrelser og nævn m.v. af 
principiel karakter, men ikke domme. 

Skatteministeriets store vejledninger 

Basen omfatter bl.a. ligningsvejledningen og andre omfangsrige vejledninger fra 
SKAT. 

Folketingets dokumenter  

Folketingets dokumenter (lov- og beslutningsforslag, betænkninger m.v.) fra 

folketingsåret 1985-86 og fremefter, men ikke dokumenter fra Folketingets forhandlinger 

og §20-spørgsmål 

Folketingets Ombudsmands beretninger (1988-) 

Beretningerne indeholder bl.a. de af Ombudsmandens udtalelser, som er af 
almindelig interesse. Det er sagerne fra Ombudsmandens årlige beretning, der er 
indlagt i Retsinformation.dk i fuld tekst. 
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3. Søgning 

 
Ved hjælp af søgebokse: 
 
Fra startsiden kan man i den grønne søgeboks vælge  
a. Simpel søgning (der søges i alle dokumenter)  

b. Feltsøgning, hvor default er Regler. 

c. Udvidet feltsøgning. Her kan man i drop-down menuen til venstre vælge andre af 

de 5 dataser, hvis ikke man vil søge i Regler. I den avancerede søgeformular får 

man bl.a.  mulighed for at søge i feltet Forskriftens fulde tekst.  

 
Browse: 
Fra forsiden under den grønne søgeboks, kan man browse i: 
 
Danske love – love og lovbekendtgørelser samt populærtitler. Listerne kan sorteres 
ved at klikke på kolonneoverskrifterne. 
 
Ministerieindgang - Her findes en fortegnelse over samtlige ministeriers regler og de 

lovforslag, der er fremsat på ministeriets område i den aktuelle folketingssamling. 

 

Folketingets Ombudsmand - Her kan man søge i Folketingets Ombudsmands 
dokumenter enten ved hjælp af oversigter over Myndigheder, via et lovregister eller 
ved hjælp af Udvidet feltsøgning. 
 

4. Visning af dokumenter 

 
Ved visning af et dokument, f.eks. en lov, er der yderst til højre links til yderligere 
dokumenter. F. eks. indarbejdede forskrifter, links til EU-direktiver, afgørelser, 
lovforslag m.v. 

Vil du vide mere om Retsinformation 

https://www.retsinformation.dk/Forms/Help.aspx?pageid=1&linkid=3#_3   

https://www.retsinformation.dk/Forms/Help.aspx?pageid=3&linkid=6#_6   

 
Har du brug for hjælp, så kontakt os: 
Tlf. 6550 2622 
E-mail: infosal@bib.sdu.dk 
Eller 
Line Laursen, tlf. 65509206, linel@bib.sdu.dk 
Bente Krogh Hansen, tlf 6550 2646, bkh@bib.sdu.dk 
Astrid Jacobsen, tlf. 6550 2633, astridj@bib.sdu.dk  
 
Åbningstider: 
Læs om åbningstider her http://sdu.dk/Bibliotek/Praktisk+information/Aabningstider 
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