GUIDE TIL REGELINFO
HVAD FINDER DU I REGELINFO?
I Regelinfo har SEGES samlet de love, bekendtgørelser osv., du som landbrugskonsulent eller landmand typisk
har brug for i dit arbejde.
Ud over landbrugsjura om miljø, landbrugsejendomme, husdyr, EU-tilskud osv. finder du også regler om ansættelse, uddannelse, forsikring, regnskab, persondata og meget andet.
I Regelinfo finder du desuden artikler fra Landbrug & Fødevarer skrevet af SEGES-medarbejdere, som handler
om forståelsen af specifikke love, paragraffer, domme eller andre emner, der har med love og regler at gøre.

KONTAKT
Har du spørgsmål til Regelinfo,
eller synes du, der mangler en
lov, en bekendtgørelse eller
andet, er du velkommen til
at kontakte konsulent Joan
Fuglsig Andresen på mail
jfa@seges.dk.

SÅDAN FINDER DU LOVEN
I venstre side af skærmbilledet finder du lovindgangen. Den består af en række hovedemner som f.eks. Ansættelse, Krydsoverensstemmelse, Miljøbeskyttelse og Regnskab:

Klikker du på f.eks. Ansættelse, kommer du ind på en ny side, hvor du i venstre side finder underemner inden
for emnet Ansættelse, som f.eks. Ansættelsesbevisloven.

Ved siden af
underemnerne
vises de første
10 dokumenter, der hører
til underemnet
Ansættelsesbevisloven.
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Er der flere end 10 dokumenter, bladrer du frem og tilbage mellem søgeresultaterne ved at trykke på piletasterne eller tallene nederst til højre:

Den mørkegrønne bjælke
øverst til venstre fortæller
dig hele tiden, hvor i
Regelinfo du er. Klikker du
på ”Ansættelse”, kommer
du tilbage til Ansættelse.
Klikker du på ”Lovindgang”, kommer du tilbage
til forsiden.

Har du som her klikket dig videre til Ansættelsesbevisloven, skal du klikke på dokumentet i midten af skærmbilledet for at hente selve loven frem. Det gælder, uanset
om du er inde på et hoved- eller underemne, og uanset
hvilken type dokument du skal bruge.

Øverst i højre side, lige over
listen med dokumenter, står
der med sort, fed skrift,
hvor mange dokumenter,
der hører til under emnet.

SÅDAN BRUGER DU SØGEFELT OG SØGEFILTRE
Du kan indsnævre antallet af de love, bekendtgørelser osv., som vises, ved at bruge søgefeltet og/eller ved at
indstille et eller flere af de 3 søgefiltre: ”Søg i”, ”Dokumenttype” og ”Sorter efter”.

SØGEFELTET
Du kan søge på lovnavn (det officielle
navn eller et kaldenavn), en del af et
lovnavn, lovens nummer eller en forkortelse for loven i søgefeltet.
Eksempel
Du skal bruge ”Lov om arbejdsgiverens
pligt til at underrette lønmodtageren
om vilkårene for ansættelsesforholdet”. Du kan vælge at skrive lovens
fulde navn i søgefeltet, men kan også
nøjes med at skrive ”arbejdsgiverens
pligt”, lovens nummer ”392”, eller
”ansættelsesbevisloven”, som er lovens
kaldenavn.

DE 3 SØGEFILTRE
Du indstiller filtrene ved at klikke på pilen til højre i hvert felt og vælge i drop downmenuen.
”Søg i” er automatisk
indstillet til at søge i
”Alle sider”. Du kan i
stedet vælge kun at
søge i opdaterede
eller arkiverede sider.

”Dokumenttype” er
automatisk indstillet
til at søge i ”Alle
typer”, men du kan
indsnævre søgningen til en bestemt
type dokumenter,
herunder love og
EU-direktiver.

”Sorter efter” er automatisk indstillet til at sortere efter dokumenttype
(lov, bekendtgørelse osv.). Du kan
i stedet vælge at få dokumenterne
sorteret efter ”dato”, som viser de
nyeste dokumenter først, eller efter
”relevans”, som viser de dokumenter først, der indeholder flest af de
søgeord, du skriver i søgefeltet.
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SÅDAN ER DOKUMENTERNE OPBYGGET
De ændringslove, der vedtages til en oprindelig lov (hovedloven), er indarbejdet i den oprindelige lov i RegelInfo. Du undgår dermed at skulle sammenholde den oprindelige lov med de efterfølgende ændringslove for at
finde ud af, om en paragraf stadig gælder. Henvisningerne øverst i loven fortæller dig, hvilke ændringer der er
sket siden den oprindelige lov.
Eksempel – Ansættelsesbevisloven

Nr. og dato for den version af loven,
der oprindeligt er lagt ind i Regelinfo
(hovedloven).

Er der sket ændringer siden seneste lovbekendtgørelse, fører et link: ”Ændringer siden seneste lovbekendtgørelse” til en oversigt over de ændringslove, der
er indarbejdet i den nyeste version af loven.

Nr. og dato for den nyeste lovbekendtgørelse, dvs. den seneste sammenskrivning af den oprindelige hovedlov og de
efterfølgende ændringslove.

ARKIVEREDE DOKUMENTER
Hvis en lov, en bekendtgørelse eller et andet dokument i Regelinfo er ophævet, arkiveres dokumentet og
markeres med en rød bjælke øverst på siden. Øverst i det arkiverede dokument finder du et link til den lov,
bekendtgørelse eller andet, som har ophævet dokumentet.
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