
Tillatte hjelpemidler på eksamen i juridiske emner ved NMBU - H-2019/V-2020 

 

 Lovdata Pro tilkoblet i eksamensmodus. Dette gir tilgang til alle norske lover og forskrifter. 
Studentens egne henvisningsmerknader i Lovdata Pro er tilgjengelig under eksamen og lovlig 
i den grad de følger reglementet gjengitt nedenfor her. Utskrifter fra Lovdata kan ikke 
brukes ved eksamen. 

 Samlingen Norges lover og særtrykk av lover er tillatt, men ikke anbefalt. (Lovsamlingen 
trykkes ikke lenger, men tidligere utgaver er H-2019 og V-2020 lovlig å ha med på eksamen. 
Studentene bærer selv ansvar for at lovteksten er ny nok i forhold til kravene for hvert 
emne.) 

 Fremmedspråklige studenter har anledning til å ha med ordbok, fra morsmål til norsk og 
norsk til morsmål. Ordboka skal være fri for notater.  

 Vanlige skrivesaker (ikke skrivepapir og kalkulator).  

  

Tillatte innarbeidelser i hjelpemidler til eksamen  

Følgende regler gjelder for all lovtekst (Lovdata Pro, Norges lover og særtrykk): 

 Det kan brukes utheving, understrekning og vertikale streker av enhver art og farge. 
 Det kan skrives inn merknader som henviser til rettskilder. Godkjente henvisninger til andre 

rettskilder enn lov og forskrift blir synlige på eksamen, men linken kan da ikke følges videre. 
 Ved henvisninger til rettsavgjørelser kan det ikke brukes annen tekst enn avgjørelsens 

publiseringsnummer. De som benytter seg av papirbasert lovtekst og i henvisning og har 
skrevet inn kallenavn på dommer kan i skoleåret 2019/2020 beholde disse lovlig. Dette er en 
tidsbegrenset overgangsordning. NMBU tar sikte på at papirbaserte lovtekster ikke skal 
brukes neste skoleår. 

 Henvisninger kan bare innledes med bestemte ordforkortelser, som betyr jamfør, se, 
sammenlign, opphevet, endret, konferer eller kontra. I Lovdata Pro skjer sjekk av korrekte 
forkortelser automatisk.  

 
• cf. 
• cfr 
• cfr. 
• contra 
• contra. 
• endr 
• endr. 
• endra 
• endret 
• jamfør 
• jevnfør 
• jf 
• jf. 
• jfr 
• jfr. 
• kfr 

• kfr. 
• konferer 
• kontra 
• kontra. 
• opph 
• opph. 
• oppheva 
• opphevet 
• samanlikn 
• sammenlign 
• se 
• sjå 
• sml 
• sml. 


