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Læsevejledning 
Det følgende beskriver ugyldige stemmer. Varianter, der er gyldige, er beskrevet med grønt og vist 
med grønt tjek-tegn. 
 
 
Regler 
 
Brevstemmesedler og stemmesedler udleveret på valgstedet bedømmes begge efter Bekendtgørelse 
om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg, nr. 996 fra 2013. Brevstemmer er beskrevet i 
kapitel 3 og stemmesedler udleveret på valgstedet er beskrevet i kapitel 2.  
 
Forskellene handler om, at man på valgdagen alene skal sætte et X, mens man i en brevstemme selv 
skal skrive Parti, Kandidat og/eller Bogstavbetegnelse. Endvidere er der ugyldighedsgrunde som kun 
vedrører de konvolutter, som brevstemmesedlerne ligger inde i. 
 
 
 
Valgbestyrelsen 
Det er valgbestyrelsen, som vurderer de afgivne stemmers gyldighed. Alle stemmer, der kan være tvivl 
om, forelægges valgbestyrelsen. Det er alle de eksempler, der er vist nedenfor, på nær godkendte 
varianter af X’er og X’er i forskellig farve, samt blanke. Også selvom det fremgår nedenfor, at 
stemmen er gyldig. 
 
Valgbestyrelsen påser de overordnede hensyn, som reglerne bygger på:  

- Stemmehemmelighed, hvorfor en stemme ikke må bære et særpræg. 
- Vælgers intention må der ikke være tvivl om. 
- Flest mulige stemmer skal vurderes som gyldige. 

 
Ved sin bedømmelse kan valgbestyrelsen i tvivlstilfælde lovligt søge at nå frem til et resultat, der 
indebærer, at en stemme er gyldig, frem for at nå frem til et resultat, der indebærer, at stemmen er 
ugyldig, med mindre ugyldigheden følger direkte af loven eller bekendtgørelsen.  
 
 
 
Stemmesedler 
 
 

          
 
 
 
 

Brevstemmeseddel:

Felt (adskilt af fed vandret streg)

Felt

Felt

Rubrik / Afkrydsningsrubrik2022
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STEMMESEDLER UDLEVERET PÅ VALGSTEDET 
 
 

En stemme er ugyldig 
når: 

Årsag nr.  
§ 

Uddybning: 

Blank Nr. 1 

§3 

    
Andet mærke end X 

 

 

Nr. 2 

§4 

Afmærkning med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har 
karakter af et kryds. KUN sat et andet mærke end kryds.  

   

 
Det er valgbestyrelsens vurdering, om et fedt, gnidret kryds, fx fra et tykt 
skriveredskab, er udtryk for, at vælgeren har ønsket at sætte et kryds. 

 

(Hvis der BÅDE er sat et kryds og et andet mærke: behandles efter 
årsag nr. 11, §14, ugyldig. Dog Fuld skravering og samtidig X behandles 
efter årsag nr. 7, §9 om udvisket kryds, dvs. gyldig hvis indenfor samme 
felt). 

 
Som kryds godkendes, jf. §1:  
 
Tegn svarende til bogstavet X 
Tegnet for plus + 
Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds. 
Tegn, der må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen 
afmærkning har villet tydeliggøre et kryds. 
 
Afkrydsning uden for afkrydsningsrubrikkerne medfører ikke i sig selv  
ugyldighed, jf. §4, stk. 3. 
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Helt eller delvis 
overstreget 

Nr.3 

§5 

Helt eller delvist overstreget stemmesedlen.  

 
Valgbestyrelsen vurderer, om en overstregning er sat uden vælgerens 
vidende fx ved foldning af stemmesedlen. 

X i flere felter Nr.4 

§6 

Kryds i flere partifelter / feltet for kandidater uden for partierne. 

 
X ind i flere felter Nr.5 

§7 

Kryds rækker ind i flere felter / feltet for kandidater uden for partierne. 

 
Dog: Hvis væsentligste del af krydset, herunder skæringspunktet, er 
placeret i ét felt: gyldig partistemme. 

           
(Hvis væsentligste del af krydset, herunder skæringspunktet, er placeret i 
feltet for kandidater uden for partierne: bedømmes efter §8).  
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X ud for ordene 
”udenfor partierne” 

Nr.6 

§8 

Kryds sat ud for ordene ”Uden for partierne”. Det kan ikke vides, hvilken 
kandidat opstillet udenfor partierne, der stemmes på.  

   
 

Kryds, der rækker ind i flere partifelter, hvor den væsentligste del af 
krydset, herunder krydsets skæringspunkt, er placeret i feltet for 
kandidater uden for partierne.  

   

Dog:  

Hvis der kun er opstillet én kandidat udenfor partierne, da er det en 
gyldig stemme på denne: 

   
 

   
 

Hvis der BÅDE er x ud for ordene ”udenfor partierne” OG x ud for en 
kandidat opstillet udenfor partierne, er det en gyldig stemme på denne 
kandidat: 
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Overstreget, udvisket 
eller halvt kryds 

 

 

Nr.7 

§9 

 

Når stemmesedlen er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt 
kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg). Enten KUN er afmærket 
med dette, jf. §9 stk. 1, jf. §4, stk. 2.  

 
Eller BÅDE er afmærket hermed og samtidig er korrekt kryds et andet 
sted, hvis der er sat kryds indenfor et andet partifelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidig sat korrekt kryds indenfor samme partifelt: gyldig stemme. 

 

Fuld skravering med samtidigt kryds     behandles efter 
princippet i denne bestemmelsei, og ikke efter nr. 11, §14: 

- samtidigt korrekt kryds inden for andet felt: ugyldig 

- samtidigt korrekt kryds inden for samme felt: gyldig 

 

I feltet ”Udenfor partierne”:  

Hvis både kryds og halvt/udvisket kryds indenfor dette felt, vurderes 
stemmen efter nr. 6, §8, hvor det halve/udviskede kryds tæller som et 
kryds.  
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X udenfor felterne Nr.8 

§ 10 

Afmærket med kryds uden for partifelterne/feltet for kandidater uden 
for partierne.  

  
Andre grunde til tvivl Nr.9 

§11 

Når det af andre grunde end de ovenfor nævnte ikke med sikkerhed 
kan afgøres, hvilket parti eller hvilken kandidat uden for partierne 
vælgeren har villet give sin stemme.  

Stemmeseddel ikke 
udleveret på valgstedet 

Nr.10 

§13 

Hvis det må antages, at stemmesedlen ikke er udleveret på valgstedet.  

Fx hjemmelavet stemmeseddel.  

Andet mærke end kryds 
foruden kryds 

Nr.11 

§14 

Foruden et kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, 
som ikke har karakter af et kryds. Dvs. at der BÅDE er et kryds og et 
bogstav, en cirkel eller et mærke, som ikke har karakter af et kryds. 

   
 

 
 

(Hvis der KUN er et bogstav, en cirkel eller et mærke, som ikke har 
karakter af et kryds: behandles efter årsag nr. 2, §4, ugyldig). 

 

(Fuld skravering med samtidigt kryds     behandles efter 
årsag nr. 7, §9, dvs ugyldig hvis samtidigt kryds indenfor andet felt, og 
gyldig hvis samtidigt kryds indenfor samme felt). 

 

2022



Side 8 af 20 

 
Anført flere end 3 kryds 

 

Inkl.   / - I 

Nr.12 

§15 

Afmærket med flere end 3 kryds.  
Et overstreget, udvisket eller halvt kryds tæller med som et kryds.   

    

 
 

2 og 3 kryds er gyldigt, forudsat de er anbragt inden for samme felt: 

    

  
(Hvis anbragt inden for flere felter: behandles efter årsag nr. 4, §6, 
ugyldig). 
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Særpræg ved:  

 Tegning 
 Påskrift 
 Påklæbning 

Nr.13 

§16 

Særpræg givet ved at der er skrevet eller tegnet noget, eller der er 
påklæbet noget.  

 

   
 

  
 

     
 

Afsmitning fra skriveredskab gør ikke stemmen ugyldig. 
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Særpræg i øvrigt 

Fx: 
 Forskellige 

farver 
 Revet itu 
 Andet 

særpræg 

Nr.14 

§17 

Stemmesedlen i øvrigt er givet et særpræg eller er behandlet på en 
sådan måde, at den har fået et særpræg, f.eks. ved iturivning, afrivning 
af et eller flere stykker, eller afmærkning med forskellige skriftfarver. 

 

 

             
Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket 
ved stemmesedlens udtagning af stemmeurnen eller senere. 

 

Afmærkning med et andet skriveredskab end det, der er fremlagt i 
stemmeboksen betragtes ikke som særpræg, hvis det er et 
skriveredskab, man kan købe i almindelig handel, og som ikke i sig selv 
udgør et særpræg: 

 
Med mindre skriftfarven eller skrifttykkelsen er helt usædvanlig 
sammenlignet med almindelige skriveredskaber.  
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Kandidat-stemme eller Parti-stemme: 
 
Folketingsvalgloven §68, stk. 2 og § 73, stk. 3 og 4. Tilsvarende gælder for brevstemmer. 
 
 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Kandidat-stemme

  Parti-stemme

Kandidat-stemme

Kandidat-stemme

Kandidat-stemme

Parti-stemme

Parti-stemme



Side 12 af 20 

BREVSTEMMER  
 
Partierne har en række uofficielle bogstavbetegnelser, dannet i praksis.  
De vurderes som sikre eller ikke sikre.  
 
De er sikre, hvis de består af flere bogstaver og der ikke hersker begrundet tvivl om, 
hvilket parti de skal angive, jf. §21, stk. 2. 
 
Følgende anses fx som sikre: 
 

Parti Officiel 
bogstav-
betegnelse 

Sikre uofficielle 
bogstavbetegnelser 

Socialdemokratiet A (ikke S*) 

Radikale Venstre B RV 

Det Konservative Folkeparti C KF 

Nye Borgerlige D NB 

SF – Socialistisk Folkeparti F SF 

Liberal Alliance I  
(ikke Y) 

LA  
(ikke NA eller NY) 

KD - Kristendemokraterne K 
 

KD 
(ikke KRF) 

Moderaterne M MOD 

Dansk Folkeparti O DF 

Frie Grønne, Danmarks Nye 
Venstrefløjsparti 

Q FG 

Venstre, Danmarks Liberale 
Parti 

V  

Enhedslisten – De Rød-Grønne Ø EL 

Danmarksdemokraterne – Inger 
Støjberg 

Æ DD 

Alternativet Å ALT 
 
*S er ikke en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for Socialdemokratiet, selvom det ofte bruges i praksis i stedet for 
A. S er reserveret til Slesvigsk Parti. Men i storkredse, hvor Slesvigsk Parti ikke stiller op, udgør det ikke modstrid at 
anføre S sammen med en kandidat fra A, se nedenfor årsag nr. 26.  
 
Partiet Grøn Alliance (G)/GA (navneskifte fra Veganerpartiet) stiller ikke op ved FT22, men har tilkendegivet at 
tilslutte sig Alternativet.  
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En brevstemme er 
ugyldig når: 

Årsag nr.  
§ 

Uddybning: 

Blank Nr.21 

§18 

    
KUN navn på ikke-
opstillet person eller parti 

 

Eller tillige usikker 
uofficiel bogstavs-
betegnelse 

Nr. 22 

§ 19 

Stemmer, hvor der hverken er angivet en opstillet kandidat, et opstillet 
partis navn eller bogstav. 

 

Alene angivet kandidat, som ikke er opstillet i storkredsen, dvs. står ikke 
på stemmesedlen: ugyldig.  

Selvom man ved hvilket parti en ikke-opstillet kandidat tilhører, og 
vedkommende er opstillet i en anden storkreds. I eksemplerne nedenfor 
stiller Mette Frederiksen ikke op i Sjællands Storkreds: 

 

 

 

 

 

 

 

Dog: 

Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg: 

Inger Støjberg stiller ikke op som kandidat i Sjællands Storkreds, men det 
gør partiet, der indeholder hendes navn. En stemme, der alene angiver 
Inger Støjberg er en gyldig parti-stemme, uanset om det står i 
kandidatfeltet eller i partifeltet. 

   
 

Alene angivet parti, som ikke er opstillet: ugyldig. 
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Ikke-opstillet kandidat OG usikker uofficiel bogstavbetegnelse: ugyldig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke-opstillet kandidat OG sikker uofficiel bogstavbetegnelse: gyldig 
partistemme, jf. stk. 3. 

   
                          

Ikke-opstillet kandidat OG officiel bogstavbetegnelse: gyldig 
partistemme 

 
KUN uofficiel på ét 
bogstav 

Nr.23 

§ 20 

Alene angivet en uofficiel bogstavbetegnelse på ét bogstav. Disse er 
ikke sikre, og derfor ugyldige.  

 
 



Side 15 af 20 

 
KUN usikker uofficiel  

på flere bogstaver 

Nr.24 

§ 21 

Usikker bogstavbetegnelse: ugyldig 

 
Sikker bogstavbetegnelse på flere bogstaver (se skema ovenfor): gyldig 

 
KUN X Nr.25 

§ 22 

 
Modstridende angivelser 

 

Bogstav 

Partinavn 

Kandidatnavn 

Nr. 26 

§ 23  

§24 

Bogstav, partinavn eller kandidatnavn er modstridende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke opstillet person: 

Der har siden FT19 været en del partiskift. En stemme, der ud over parti, 
er påført navnet på en person, der ikke er opstillet til valget i 
vedkommende storkreds, er kun ugyldig, hvis det er almindelig kendt, at 
personen ikke (længere) tilhører det pågældende parti, men fx er en 
kendt politiker fra et andet parti (modstrid). Ellers ser man bort fra 
navnet på den ikke-opstillede person. 
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o Almindeligt kendt fra et andet parti: ugyldig 

    
o Ikke almindeligt kendt fra et andet parti : gyldig  

            (ser bort fra navnet på den ikke-opstillede person)                 

 

 

 

 

 

 

Dog:  

Ikke modstrid hvis anført navn på kendt person fra Grøn Alliance + 
partiet Alternativet. Grøn Alliances tilkendegivelse om at tilslutte sig 
Alternativet indebærer, at personer, som det er almindeligt kendt, er 
tilknyttet Grøn Alliance, og som ikke er opstillet i storkredsen, ikke skal 
vurderes som modstridende med Alternativet. 

 

Hvis der er anvendt uofficielle bogstavbetegnelser: 

- S vurderes som Aii. Dvs. ikke modstrid, hvis S + kandidat fra A 
eller partinavn ”Socialdemokratiet”. I eksemplet nedenfor er 
Tanja Larsson opstillet i Sjællands Storkreds for A. 

 
Omvendt vil stemmen være ugyldig, hvis den er påført S og 
navnet på en kandidat fra et andet parti end 
Socialdemokratiet. 

- Sikre uofficielle bogstavbetegnelser bedømmes som var der 
anvendt deres officielle bogstavbetegnelse. I eksemplet stiller 
Zenia Stampe op i Sjællands storkreds. 

 

A
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Omvendt vil stemmen være ugyldig, hvis den er påført RV og 
navnet på en kandidat, der er opstillet fra et andet parti end 
Radikale Venstre. 

- En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved sidste FT var officiel 
bogstav for et af de nuværende opstillingsberettigede partier, 
bedømmes efter samme regler som det pågældende partis 
nuværende officielle bogstav. Denne bestemmelse har p.t. ikke 
betydning. 

- En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved sidste FT var officiel 
bogstav for et parti, som IKKE er opstillingsberettiget ved dette 
FT, anses som en modstridende angivelse til ethvert bogstav, 
partinavn eller kandidatnavn. Dette er aktuelt for: 

o E Borgerlisten (Klaus Riskær Pedersen) 

o P Stram Kurs 

Bogstavbetegnelserne E og P er således ved FT22 modstridende 
angivelser til ethvert Partinavn eller Kandidatnavn. 

    
- Andre usikre uofficielle bogstavbetegnelser er IKKE modstrid 

med noget bogstav, partinavn eller kandidatnavn. Man ser 
således bort fra, at vælgeren ud over et kandidatnavn og/eller 
et partinavn også har påført stemmesedlen en usikker uofficiel 
bogstavbetegnelse. Det er fx også tilfældet for: 

o NA, NY, Y (Tidligere Ny Alliance, nu Liberal Alliance) 

o KRF (Tidligere Kristeligt Folkeparti, nu KD – 
Kristendemokraterne) 

       
Ovenstående er eksempler på gyldige stemmer på hhv. 
Socialdemokratiet og Liberal Alliance.  

 

Zenia Stampe
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Andre grunde til tvivl 

 

 

Nr. 27 

§ 25 

Hvis det ud over ovenstående grunde ikke med sikkerhed kan afgøres, 
hvilket af partierne / kandidat udenfor partierne vælgeren har villet give 
sin stemme. 

 
Forkortelser og forkert stavemåde: gyldig, hvis det kan konkluderes, 
hvem der menes. Fx Ny Alliance i stedet for Liberal Alliance, eller 
Kristeligt Folkeparti i stedet for KD - Kristendemokraterne. 

                      
Udfyldt udenfor de beregnede rubrikker på forsiden: gyldig.  

   
(Hvis udfyldt på bagsiden af brevstemmesedlen: bedømmes efter § 30, 
ugyldig). 

  

En stemme kan være gyldig, selvom der alene er påført et fornavn eller 
et efternavn på en kandidat, når dette kun passer på én af de 
opstillede kandidater. Følgende eksempel forudsætter dette.                 

 
Ligeledes, hvis en stemme alene er påført hovedparten eller en 
væsentlig del af et partinavn, når det med tilstrækkelig sikkerhed 
angiver, hvilket parti vælgeren har villet give sin stemme. 
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”Ny Alliance” godkendes som en stemme på ”Liberal Alliance”. 
”Kristeligt Folkeparti” godkendes som en stemme på ”KD - 
Kristendemokraterne”. 

 

Er alene en kandidats stilling anført, er stemmen ugyldig. 

 

Grøn Alliance, G, Veganerpartiet og Alternativet:  

Grøn Alliance (tidligere Veganerpartiet) har meddelt, at de ikke stiller 
op, men tilslutter sig Alternativet.  

En stemme er således gyldig, hvis der ud over Veganerpartiet, Grøn 
Alliance eller G er anført navnet på en kandidat for Alternativet i 
storkredsen.  

Er der anført et navn på en kandidat, der ikke opstiller i storkredsen er 
stemmen ugyldig.  

Andet eller mere end én 
stemmeseddel i 
konvolutten 

Nr.28 

§ 26 

Lagt noget i inder-konvolutten.  

Stemmeseddel ikke 
tilvejebragt af ministeren 
 

Nr.29 

§ 27 

Uautoriseret brevstemmeseddel eller brevstemmesedlen er ikke  
tilvejebragt til brug ved valget.  

Brevstemmeseddel fra Europa-Parlamentsvalg, Kommunalvalg, 
Regionsvalg eller folkeafstemning er ugyldig. 

Konvolut med  

 påskrift  

 påklæbning 

Nr.30 

§ 28 

Særpræg på inder-konvolutten. 

Inderkonvolutten forsynet med påskrift eller påklæbning. Det medfører 
ikke ugyldighed, hvis konvolutten er lukket med klar tape.  

Stemmeseddel med 

 Tegning 

 Påskrift 

 Påklæbning 

 

Nr.31 

§ 29 

Særpræg i form af skrevet, tegnet eller påklæbet noget på 
stemmesedlen.  

 
Rettelser er ok. Stemmen er gyldig, selvom der er overstreget eller rettet i 
det udfyldte kandidatnavn, bogstavbetegnelse eller partinavn.   
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 Udfyldt på 

bagsiden 

 Revet itu 

 Afrevet  

 Skriftfarve 

 Andet særpræg 

Nr.32 

§ 30 

Stemmesedlen i øvrigt er givet et særpræg på anden måde end 
ovenfor nævnt, fx udfyldt på bagsiden i stedet for eller foruden på 
forsiden, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker.  

 

Udfyldt udenfor de beregnede rubrikker på forsiden: gyldig. 

 

Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket 
ved stemmesedlens udtagning af stemmeurnen eller senere. 

 

Særlig karakteristisk skrift, eller skrift, som er udgået af almindelig brug, 
gør ikke stemmen ugyldig på grund af særpræg. 

 
 
 
 
 

 
i Ifølge IM mail ved FA22 ang. §8, stk. 2 i bekendtgørelsen om bedømmelse af stemmer til 
folkeafstemninger 
ii Fordi Slesvisk Parti, som har bogstavet S, ikke er opstillet i Sjællands Storkreds 


