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Vejledning til referencer for dansk lovgivning 

Indledning 

Dette er en vejledende vejledning i, hvordan du skriver til reference for dansk lovgivning udgivet af 

Folketinget, på retsinformation eller i trykt form. Vejledningen følger APA standarden og henvender sig til 

studerende på DPU. 

Dansk lovgivning kan og bliver referenceret på mange forskellige måder. Der findes der også mange varianter 

af, hvordan det kan gøres afhængigt af hvilken uddannelse det er. Men der findes nogle ting i referencen, 

som skal følges, og oplysninger skal være der. 

Denne vejledning vil forsøge at samle det ind i en best practice, som biblioteket anbefaler for studerende på 

DPU, der ikke vant til at skrive referencer for lovgivning, og som vi håber vil gøre det lidt lettere at henvise til 

lovgivning. 

Oplysninger i referenceren 

Referencen består af nogle helt bestemte oplysninger, som bruges af læseren af referencen til at genfinde 

kilden med. Det vigtige ved disse oplysningerne er at de skal være præcise.  

Heldigvis er det sådan at lovgivning i Danmark er beskrevet meget præcist af lovgiverne i Folketinget, og at 

du kan finde mange af disse oplysninger på Folketingets hjemmesider. 

1. Lovens populærtitel eller kaldenavn – meget lovgivning har et kort kaldenavn eller populærtitel, 

som bruges i daglig tale. F.eks. folkeskoleloven, som i juridisk sprog hedder: ”Bekendtgørelse af lov 

om folkeskolen”. Hvis lovgivningen ikke har et kaldenavn skal der enten bruges lovgivningens fulde 

navn, eller der kan angives en kortere titel i en fodnote første gang, som derefter bruges til den 

lovgivning. 

2. Udgivelsesåret er det år, som lovgivningen er vedtaget i Folketinget. 

3. Lovnummer og vedtagelsesdato for lovgivningen. Alle lovgivning i Danmark bliver fortløbende 

nummeret i løbet af det folketingsår, som det vedtages i, og derfor får al lovgivning det år også et 

unikt nummer som identificerer det. Sammen med vedtagelsesdato og år kan man findes al 

lovgivning. 

4. Lovens fulde titel, som i nogle tilfælde kan være meget lang. 

5. Udgiver: 

a. Hvis lovgivningen er fundet i trykt form, så skrives det forlag som har udgives materialet. 

b. Hvis lovgivningen er fundet online, så skrives det udgivende ministerie.  

6. Udgivelsessted skrives kun i trykte kilder, hvis der bruges APA 6. version. Det er ikke en oplysning, 

der skal med i APA 7. version. 

7. URL: 

Indsæt eller skriv det præcise link på der, hvor du fandt kilden 
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Henvisningen: 

I selve teksten skal henvisningen skrives med lovgivningens populærtitel/kaldenavn eller fulde titel og 

udgivelsesåret. 

 

Hvis der skal henvises til en bestemt paragraf eller et afsnit i lovgivningen skrives det sådan: 

 

Eksempel: trykt kilde: 

Henvisningen for denne trykte kilde ville se sådan ud: (Lov om Blinde Børns Undervisning, 1926) – medtag 

den publikation/udgiver, som lovgivningen er trykt i/af. Husk lovnummer og vedtagelsesdato i samme 

parentes, som udgivelsesåret. 

Referencen er vist med APA 7. version: 

 

Hvis du bruger APA 6. version skal der tilføjes et udgivelsessted før udgiveren: 

 

Eksempel: online kilde: 

Referencen til online kilder ligner den trykte meget med den tilføjelse at linket også kommer med. 

Referencen er vist med APA 7. version: 

 

Hvis du bruger APA 6. version skal der tilføjes en kort tekst før linket – ”hentet fra” eller ”Retrieved from” 

og udgiveren skal undlades. 

 




