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Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig 
behandling, diagnostik og forskning m.v., børneloven og lov om adoption 

 

LGBT Danmark - Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner - takker for 
lejligheden til at afgive høringssvar på lovforslaget om kunstig befrugtning. 

Indledningsvis skal bemærkes, at Landsforeningen er meget tilfreds med forslagets åbnen op for 
adgang til anonym såvel som ikke-anonym donation. Landsforeningen har i mange år talt for netop 
en sådan løsning.  

Landsforeningen har dog en række bemærkninger til forslaget. 

 

Lov om kunstig befrugtning 

Lovens anvendelsesområde 

§ 1, nr. 1-3 vedrører lovens anvendelsesområde, idet den ikke længere alene skal omfatte lægers 
virke. Der udvides i to retninger: 

• Loven skal gælde for sundhedspersoner, således som disse er defineret i sundhedslovens 
§ 6. 

• Loven skal gælde for vævscentre. 

Udvidelsen omfatter således en persongruppe og en institutionsgruppe. Landsforeningen har 
forståelse for, at man ønsker loven skal omfatte alle virksomheder, der udfører kunstig befrugtning, 
således forhold vedr. slægtskab mv. kan håndteres ensartet, uanset om et barn er undfanget på fx. 
en lægeklinik eller på en jordemoderklinik.  

Det forekommer imidlertid problematisk at definere anvendelsesområdet på basis af en borgers 
uddannelse og erhverv. Det anføres specifikt, at loven ikke vil omfatte hjemmeinsemination 
foretaget af ikke-sundhedspersoner - og dermed implicit, at loven gælder for hjemmeinsemination 
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foretaget af en sundhedsperson. Det er helt korrekt, ikke at lade hjemmeinsemination omfatte af 
loven, dels fordi der ikke kan skelnes mellem hjemmeinsemination og samleje, dels fordi et forbud 
ville være umuligt at administrere. Det er også sundhedsmæssigt uproblematisk: Når det i sin tid 
kunne lade sig gøre at åbne jordemoderklinikkerne, var det netop fordi, simpel insemination kan 
foretages af enhver, uden der vil være tale om kvaksalveri.  

På den baggrund er det problematisk hvad angår lovens anvendelsesområde at skelne mellem 
sundhedsperson og ikke-sundhedsperson - der burde skelnes mellem hjemmeinsemination og 
ikke-hjemmeinsemination. Lovforslaget lægger op til, at en borgers rettigheder i forhold til en privat 
og lovlig handling afhænger af vedkommendes uddannelse. 

I stedet bør lovens anvendelsesområde defineres på basis af institutionsgrupper, ikke 
persongrupper. Man kunne tale om ’alle offentlige og private virksomheder der leverer ydelser 
indenfor kunstig befrugtning’ eller lignende. 

Ægdonation 

Lovforslaget åbner op for, at der kan benyttes kendt ægdonor. Dog opretholdes § 5, som 
bestemmer, at der ikke må etableres kunstig befrugtning, medmindre ægcellen stammer fra den 
kvinde, der skal føde barnet, eller sæden stammer fra hendes partner. Bestemmelsen er 
formuleret heteronormativt, idet der ligger en antagelse om, at den fødende kvindes partner er en 
mand. Intentionen med paragraffen er at sikre, at mindst den ene partner er genetisk forælder til 
barnet. 

Landsforeningen får jævnligt forespørgsler fra lesbiske par om, hvorvidt den ene kan donere et æg 
til den anden. Dermed ville begge forældre være ’biologisk involveret’ i familieforøgelsen. 

På den baggrund skal Landsforeningen foreslå, at lovforslaget suppleres med en revision af § 5, 
fx. således: 

Der må ikke etableres kunstig befrugtning, medmindre ægcellen stammer fra den 
kvinde, der skal føde barnet eller hendes partner, eller sæden stammer fra hendes 
partner. 

Det skal bemærkes, at en konsekvens af § 5 i sin nuværende form er, at en lesbisk (eller en enlig), 
der har behov for ægdonation for at kunne blive gravid, ikke har adgang til sådan. 

Slægtskab 

Lovforslagets § 1, nr. 4, indfører en § 5a, stk. 1, som forbyder kunstig befrugtning hvor 
kønscellerne stammer fra ’nært beslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede personer’. Dette er 
velbegrundet, når der er tale om biologisk slægtskab, nemlig for at undgå indavl. Det forekommer 
imidlertid irrelevant for sociale familierelationer. Det er således ikke usædvanligt, at et lesbisk par 
vælger en bror til medmoderen som donor, hvorved ’generne fra de to familier blandes’. Her er 
sæddonor ganske vist nært beslægtet med medmoderen, men ikke genetisk beslægtet med 
moderen. Derved falder argumentet for bestemmelsen til jorden.  

En mere rationel bestemmelse ville være:  

Der må ikke etableres kunstig befrugtning, hvor ægcellen og sæd stammer fra 
genetisk nært beslægtede eller i øvrigt nærmere beslægtede personer. 
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I øvrigt taler bemærkningerne til § 2, nr. 2 vedr. § 28 , stk. 2 om ”hvis et familiemedlem […] vælger 
at donere sæd til parret”. Dette har formodentligt baggrund i konkrete erfaringer i styrelsen, men 
der er i så fald nok sjældent tale om et fjernt familiemedlem. 

Børneloven 

Lovforslagets § 2 vedrører børnelovens bestemmelser vedr. forældreskab ved kunstig befrugtning.  

§ 2, nr. 2 om § 28, stk. 1 åbner mulighed for anvendelse af åben og ikke-anonym sæddonation. 
Dette har hidtil kun været muligt på jordemoderklinikkerne, men forslaget åbner op for muligheden 
på alle klinikker. Landsforeningen er tilfreds med, at der gøres op med de uklare retlige forhold, og 
at man i stedet anerkender borgernes forskelligartede tilgang til familiedannelse. Dette er et skridt i 
retning af en mere mangfoldig og inkluderende familieopfattelse. 

Dette kommer også til udtryk i bemærkningernes afsnit 3.2.4, hvor der står: 

Selvom intentionen bag børneloven om, at et barn så vidt muligt skal have en far, 
fortsat bør prioriteres, tilsiger udviklingen på området for sæddonation, at der i et vist 
omfang også bør tages hensyn til sæddonor og den frihed sæddonor, kvinden og 
kvindes ægtefælle eller partner har til at vælge donationsform og måder at etablere et 
familieliv på. 

Derfor er det også noget overraskende at se forslaget til § 28. I bemærkningerne står her: 

2.2.7. Forslagets § 28, stk. 2 

[…] 
Har sæddonor valgt at donere sæd til brug for behandlingen af en bestemt kvinde, vil 
han være bekendt med kvindens identitet, ligesom hun også vil være bekendt med 
hans identitet. Det vil for eksempel være tilfældet, hvor en enlig kvinde eller et lesbisk 
par har aftalt med en ven eller et homoseksuelt par, at kvinden/en af kvinderne skal 
behandles med kunstig befrugtning med sæd fra en af de medvirkende mænd. I 
disse tilfælde skal donoren anses som far til barnet. 

3.2.8. Forslagets § 28, stk. 3 

Dog vil bestemmelsen i den foreslåede § 27, stk. 1, føre til, at en donor, der er kendt, 
og som donerer sæd til en bestemt kvinde, ikke vil blive far, hvis kvinden, der 
behandles med donorens sæd, er gift eller samlevende med en mand, og ægtefællen 
eller partneren samtykker til behandlingen og i den forbindelse påtager sig 
faderskabet til barnet. Disse tilfælde vil efter den foreslåede § 28, stk. 3, ikke være 
omfattet af stk. 2 i den foreslåede bestemmelse. Det vil for eksempel være tilfældet, 
hvis et familiemedlem eller en ven vælger at donere sæd til parret. Her er donor, som 
er kendt, ikke tiltænkt en aktiv rolle i barnets liv, og barnet får en far i form af 
ægtefællen eller kvindens partner. 

Således er § 28, stk. 3 en undtagelsesbestemmelse for heteroseksuelle, eller mere præcist, par af 
modsat køn. Stk. 2 indfører en generel bestemmelse, mens stk. 3 undtager heteroseksuelle fra 
den generelle bestemmelse.  
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Forslaget er højst problematisk. Det specificeres, at et heteroseksuelt par kan anvende en kendt 
donor, og de tre kan vælge, enten at donor skal være juridisk far, eller at kvindens partner skal 
være juridisk far. 

Teknisk set handler det om samtykkeerklæringer:  

• En kvindes mandlige partner kan give samtykke til behandling og anses herefter som far. 

• Sæddonor kan give samtykke til behandling af en bestemt kvinde. Hvis ikke partner har 
givet samtykke, kan donor i så fald idømmes faderskab. Hvis både donor og partner har 
givet samtykke, er partner juridisk forælder. 

Lovforslaget giver ikke en mors kvindelige partner lov til at afgive samtykke, og dermed opnås ikke 
mulighed for at anvende kendt donor. 

Netop en sådan løsning vil være uhyre værdifuld og tiltrængt blandt regnbuefamilier. Her er der 
ofte tale om, at et lesbisk par får børn med en bekendt, og i nogle familier er han tiltænkt rollen 
som far, i andre familier er han alene tiltænkt rollen som kendt donor.  

Når lesbiske par benytter en dem bekendt donor, bliver de, hvis de ikke oplyser hans identitet til 
myndighederne, stillet for retten. Det sker uanset at alle tre parter er enige om familiestrukturen. 
Den manglende adgang til at afgive samtykke er derfor endog meget generende og 
umyndiggørende overfor mange regnbuefamilier. 

Lovforslaget udsiger udtrykkeligt, at en sådan løsning er ikke tilgængelig for et lesbisk par og en 
mand. Således gives heteroseksuelle et valg til, hvordan de vil etablere en familie under 
anvendelse af kendt donor, mens regnbuefamilien umyndiggøres. Der gives ingen - og der findes 
ingen - saglig begrundelse for en sådan forskelsbehandling.  

 

Når der nu læges op til at indføre en ny type samtykkeerklæring, donorerklæringen, så bør det ske 
på en måde, som gavner alle relevante familier. Landsforeningen er opmærksom på, at regeringen 
ønsker at udrede familieretlige forhold som konsekvens af indførelsen af et kønsneutralt 
ægteskab. Landsforeningen er derfor også indforstået med, at retsvirkninger som følge af 
ægteskabet, afventer dette udredningsforløb. Men de nærværende bestemmelser er ikke bundet 
op på ægteskabet, hvorfor der heller ikke er grund til at afvente en udredning.  

Landsforeningen skal derfor foreslå, at en moders kvindelige partner får adgang til at afgive en 
samtykkeerklæring, hvilket kunne formuleret fx. således: 

§ 28, stk. 6. Undtaget fra stk. 2 er tilfælde, hvor kvindens kvindelige partner har 
afgivet samtykke til behandling, hvorefter denne kan idømmes forældreskab. 

 

Adoptionsloven 

Det er tilfredsstillende, at det ikke længere skal være nødvendigt med personligt fremmøde til 
vejledning ved stedbarnsadoption. Landsforeningen har modtaget utallige henvendelser fra par, 
der har oplevet vejledningen ydmygende, for så vidt den har bestået i at advare den biologiske mor 
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om konsekvenserne af en stedbarnsadoption. Her har det personligefremmøde været særligt 
ubehageligt. 

Men der er et problem. Loven er anført at skulle træde i kraft 1. juli 2012. Loven om kønsneutralt 
ægteskab er i det pågældende lovforslag anført at skulle træde i kraft den 15. juni 2012. Denne lov 
ophæver partnerskabsloven.  

Det betyder, at par, der ikke den 15. juni 2012 allerede har indgået registreret partnerskab, ikke 
kan få adgang til den tidlige stedbarnsadoption. Det er derfor nødvendigt at formulere § 3, nr. 2 
således den omfatter såvel registrerede partnere som ægtefæller af samme køn, fx. 

2. § 8 a, stk. 1, affattes således: »Samtykke efter § 7 kan uanset § 8, stk. 2, 
modtages tidligere end 3 måneder efter barnets fødsel, hvis adoptanten ønsker at 
adoptere sin registrerede partners eller samkønnede ægtefælles barn, der antages at 
være blevet til ved kunstig befrugtning med donorsæd, hvis donor ikke udlægges 
som far, jf. børnelovens § 28, stk. 1, og hvis partnerne eller ægtefællerne boede 
sammen på tidspunktet for den kunstige befrugtning.« 

Igen er Landsforeningen opmærksom på, at social- og integrationsministeren vil udrede 
sammensatte familieretlige problemstillinger for regnbuefamilier. Dette vil antageligvis pege frem 
mod en oprydning i disse særbestemmelser for forældrepar af samme køn. Men indtil da, må disse 
ikke miste det det meget vigtige fremskridt det var, at få adgang til stedbarnsadoption fra fødslen. 

 

 

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

 

Vivi Jelstrup Søren Laursen 
Landsforperson Retspolitisk talsperson 

 

 

 


