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Surrogatmoderskab i udlandet 

 

 

På Familiestyrelsens hjemmeside finder man følgende tekstafsnit1: 

 

Særligt om surrogatmoderskab med tilknytning til udlandet 

Familiestyrelsen anerkender heller ikke surrogatmoderskab, der er etableret i 
udlandet, og hvor et dansk par f.eks. er anført som barnets forældre på 
barnets fødselsattest.  

 

Dette synes at betyde, at dansk jurisdiktion udstrækkes til at gælde i udlandet, nemlig 
såfremt det danske absolutte forbud bringes i anvendelse i en situation, hvor der er 
benyttet surrogatmoderskab i et land, hvor dette er tilladt. 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, er 
bekendt med justitsministerens svar til Folketingets Retsudvalg af 9. oktober 20082. Det 
nævnes heri, at spørgsmålet om eksterritorialitet ikke er afklaret. I det ovenfor citerede 
tekstafsnit, siges det derimod eksplicit, at det danske absolutte forbud også gælder for 
forhold i udlandet. 
                                            
1	  http://www.familiestyrelsen.dk/boern/adoption/surrogatmoderskab/	  
2	  www.ft.dk/samling/20081/almdel/reu/spm/9/svar/582538/613379.pdf	  
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Landsforeningen ønsker derfor at få belyst følgende i forhold til hjemmesidens tekstafsnit: 

1. Er det korrekt, at altruistisk surrogatmoderskab, som er gennemført i Danmark uden 
formidling og betaling ikke er omfattet af forbuddet? 

2. Er det korrekt, at et tilsvarende altruistisk surrogatmoderskab, gennemført udenfor 
Danmark uden formidling og betaling, ikke er omfattet af forbuddet? 

3. Hvori består den danske stats hjemmel til at afvise et i udlandet anerkendt 
surrogatmoderskab, hvor danske forældre i udlandet er anerkendt som barnets 
juridiske forældre? 

4. Hvori består den danske stats hjemmel til at gøre et barn, som i udlandet er juridisk 
anerkendt som barn af danske forældre, forældreløst? 

 

 

 

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

Søren Laursen 
Retspolitisk talsperson 

 

 

 

 

 


