
   

International Press Centre (IPC), Skindergade 7, 1st Floor, DK-1159 Copenhagen. T: +45 33 13 16 15 E: ipc@umipc.dk 

 
 

 
 

Please see the section below for information (in Danish) re. press access to polling stations. 
Source: Indenrigs- og Boligministeriet/Retsinformation 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9292 
 
7.11. Pressens adgang til stemmelokalerne 

Det er valgstyrerne på afstemningsstedet, der som ansvarlige for afstemningen på valgdagen 
afgør, om og på hvilken måde pressen, herunder tv-reportagehold, skal have adgang til et 
stemmelokale. 

Valgstyrerne skal sikre, at pressen ikke får adgang til lokalerne på en måde, der strider mod 
stemmehemmeligheden. Pressen må under ingen omstændigheder overvære en vælgers 
stemmeafgivning i stemmerummet, hvor kun vælgeren og de, der efter loven må give vælgeren 
den nødvendige personlige bistand til stemmeafgivningen, må være til stede, se lovens § 48, stk. 1, 
og § 49. I de tilfælde, hvor en vælger får lov til at stemme uden for stemmelokalet (vognstemme), 
må pressen heller ikke overvære vælgerens stemmeafgivning. Pressen må heller ikke se, hvad en 
vælger har stemt, inden vælgeren lægger stemmesedlen i stemmekassen, da vælgeren skal folde 
stemmesedlen sammen på en sådan måde, at ingen kan se, hvordan vælgeren har stemt, se lovens 
§ 48, stk. 3. Dette gælder, uanset om vælgeren udtrykkeligt ønsker, at andre kan se, hvordan 
vælgeren har stemt. Vælgeren kan altså ikke bestemme, at andre skal se den udfyldte 
stemmeseddel, før den bliver lagt i stemmekassen. 

Valgstyrerne skal også sikre, at pressen ikke får adgang til stemmelokalerne på en måde, der 
strider mod forbuddet i lovens § 50 mod valgagitation eller anden form for holdningsmæssig 
påvirkning i valglokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil, se afsnit 7.6 og 7.10. 
Hvis pressen får adgang til stemmelokalerne, skal valgstyrerne sikre, at pressen først henvender 
sig til vælgerne, efter at disse har stemt, at vælgerne kun afbildes eller medvirker i reportagen 
efter eget ønske, og at reportagen fra stemmelokalerne ikke får karakter af valgagitation over for 
de vælgere, der er til stede i lokalet. 

Valgstyrerne skal endvidere sikre, at pressens eventuelle tilstedeværelse sker uden gene eller 
ulempe for vælgerne under hensyn til valghandlingens uforstyrrede afvikling. 

Indenrigs- og Boligministeriet skal i den forbindelse og på baggrund af valgklager ved 
folketingsvalget den 18. juni 2015 over mediernes interviews med partiledere på 
valgsteder henstille, at valgstyrerne er særligt opmærksomme på, at mediernes interviews med 
bl.a. partiledere ikke må foregå på en sådan måde, at de er til gene for andre vælgere, f.eks. ved at 
disse bliver filmet mod deres vilje, eller at adgangsvejene blokeres. 

Valgstyrerne bedes ligeledes være særligt opmærksomme på, at det vil kunne have karakter af 
valgagitation, hvis politikere interviewes i valglokalerne. 

Valgstyrernes afgørelse af, om og på hvilke betingelser det kan tillades, at pressen er til stede 
under afstemningen, skal træffes i overensstemmelse med almindelige grundsætninger om 
saglighed og lighed i forvaltningen med henblik på at sikre, at afstemningen kan foregå 
uforstyrret. 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9292

