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Indledning 
 
Børnelovsændringen 
Børneloven står anført i årets lovkatalog under Udvikling af den offentlige service og 
valgmuligheder. Arbejdet sorterer under Justitsministeriet. Et lovforslag er endnu ikke 
fremsat. 
 
Folketinget retsudvalg 
Retsudvalget har i dag følgende sammensætning. 
1 Dorte Bennedsen (S)  2 Lissa Mathiasen (S)  3 Per Kaalund (S)  4 Else Marie Mortensen 
(S)  5 Jan Petersen (S)  6 Anne Baastrup (SF)  7 Sonja Albrink (CD)  8 Elisabeth Arnold 
(RV)  9 Søren Søndergaard (EL)  10 Birthe Rønn Hornbech (V)  11 Inge Dahl-Sørensen 
(V)  12 Karen Rønde (V)  13 Tom Behnke (FRI)  14 Helge Adam Møller (KF)  15 Jens 
Heimburger (KF)  16 Peter Skaarup (DF)  17 Jann Sjursen (KRF)  
Stedfortrædere:  1-5 Lotte Bundsgaard (S)  Sandy Brinck (S)  6 Knud Erik Hansen (SF)  7 
Aage Frandsen (SF)  8 Henrik Svane (RV)  9 Frank Aaen (EL) 10-13 Eva Kjer Hansen (V) 
Karsten Nonbo (V) 14-15 Gitte Seeberg (KF)  16 Carsten Aagaard (DF)  17 Brian Mikkelsen 
(KF)  
 
Formand: Lissa Mathiasen (S)  
Næstformand: Anne Baastrup (SF)  
  
Børnelovsudvalget 
Som led i det lovforberedende arbejde er udarbejdet Betænkning om Børns retsstilling, 
delbetænkning udgivet af Justitsministeriets Børnelovsudvalg, København 1997 
(Betænkning nr. 1350). 
 
Børnelovsudvalget blev nedsat af Justitsministeriet 13. november 1992 med den opgave 
at komme med forslag til revision af børneloven. Udvalgets sammensætning var: 
 
Prof., dr.jur. Finn Taksøe-Jensen (fmd.)  
Prof., dr.jur. Linda Nielsen (næstfmd.), medl. siden 1995, udpeget til næstfmd. i 1996. 
Sekretær for udvalget 1992-95. 
Kontorchef Anders Bille, Vejle Statsamt 
Dommer Hanne Ekstrand, Retten i Lyngby 
Advokat Birgitte Thorning Hansen 
Stiftamtsmand Lauritz Hvidt, Storstrøms Statsamt (afløste Bodil Panild i 1993) 



Afdelingsleder, dr.med. Niels Morling, Københavns Universitet, Retsgenetisk Afdeling 
Kontorchef Henrik Estrup Nielsen, Justitsministeriet (afløste Morten Kjærgaard Møller i 
1996, som afløste Hanne Schmidt i 1995, som afløste Niels Boesen i 1993) 
Fuldmægtig Elisabeth Pilegaard, Socialministeriet (afløste Kirsten á Rogvi i 1996, som 
afløste Eva Pedersen i 1993) 
Fuldmægtig Iben Rostock-Jensen, Sundhedsministeriet (afløste Berit Faber Andersen i 
1996, som afløste Iben Rostock-Jensen i 1995, som afløste Ulrich Horst Petersen i 1994) 
Kontorchef Jonna Waage, Civilretsdirektoratet (som afløste Claus Rosholm i 1996) 
 
Det bemærkes, at Linda Nielsen også er formand for Det Etiske Råd og i denne egenskab 
har været præsenteret for Landsforeningens arbejde på børneområdet i forbindelse med 
det lovforberedende arbejde om lov om kunstig befrugtning. 
 
 
Børnelovsbetænkningen 
 
Der er visse problemstillinger, som fylder meget i udvalgets overvejelser: 
 
at fjerne forskelsbehandling af børn født i og udenfor ægteskab, 
at fjerne forskelsbehandling af fædre i og udenfor ægteskab. 
 
Der er altså tale om at slække på ægteskabets særstatus og i stedet give samlivsfamilier 
retsforhold, som i videst muligt omfang svarer til ægteskabets. 
 
De kræfter, som trækker i retning af disse ændringer er, 
 
i dag fødes ca. 40% af alle børn udenfor ægteskabet, 
den meste lovgivning er ændret, så der ikke er retlig forskel på ægtebørn og uægte børn, 
den almindelig opfattelse i samfundet skelner ikke mellem ægtebørn og uægte børn, 
fremkomsten af samlivsfamilier (fra ca. ʻ70) har ført til nye retlige problemstillinger, såsom 
ugifte fædres ret til søgsmål i faderskabssager, 
nye former for kunstig befrugtning skaber nye retlige spørgsmål. 
 
Af væsentlige punkter i udvalgets forslag kan nævnes: 
 
Ugiftes adgang til en enkel anerkendelsesprocedure i form af en blanket i forbindelse med 
fødselsanmeldelsen. 
Pater est reglen afløses af en konstateringsregel, som består i, at ægtemanden i 
fødselspapirerne konstateres at være faderen. Der opretholdes således en automatisk 
anerkendelse af faderskabet indenfor ægteskabet. 
Søgsmålsret for samlevere, altså at ugifte mænd får adgang til at rejse faderskabssag. 
 
Når det kommer til spørgsmål om lesbiskes og bøssers børnefamilier er udvalget 
overordentligt konservativt indstillet og levner slet ingen åbninger overfor denne 
familieform. 
 



 
Gennemgang af visse af udvalgets betragtninger 
 
Om pater est-reglens ægteskabsstabiliserende funktion, i de tilfælde enten den ene eller 
begge ægtefæller formoder eller ved, ægtemanden ikke er barnets genetiske far, mener 
udvalget: 
'Det sociale og det retlige faderskab falder derefter sammen, hvilket vil kunne være til 
barnets fordel' (p. 29). 
  Her vurderer udvalget altså klart, at anerkendelsen af samlivsfamilien, af hensyn til 
barnet, går forud for fastsættelse af genetisk faderskab. Det hedder videre ʻReglen 
bevirker tillige, at ægtefællerne ikke er forpligtede til at give oplysninger til en myndighed 
om deres rent private og intime forhold. Herved respekteres familiens privatlivʼ (p. 29). 
  Denne anerkendelse af familien sættes i fokus i betænkningen: 
 
'[Udvalget har] lagt væsentlig vægt på følgende synspunkter: [...] Kravet om, at der positivt 
skal finde en anerkendelse sted i stedet for en automatisk konstatering, kan opfattes som 
en nedsættende vurdering af eller ligefrem en slags officiel sætten spørgsmålstegn ved 
karakteren af parternes forhold' (p. 35). 
  Udvalget finder det muligt 'at foretage en tilpas skarp afgrænsning af, hvad der skal 
anses for at være et samlivsforhold. [...] Dette kan gøres ved at lade bedømmelsen af, om 
der foreligger et samlivsforhold, være fremadrettet med vægten på parternes ønsker om i 
fællesskab at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, i stedet for at være bagudrettet 
med en prøvelse af, hvorledes, hvordan, hvor længe og med hvilke afbrydelser parterne 
har levet eller boet sammen' (p. 36). 
  'En sådan positiv og fremadrettet erklæring sigtende til parternes relationer til barnet vil 
efter udkastet endog kunne afgives, uden at parterne har nået at flytte sammen. Dybest 
set ved parterne bedst selv, om de lever sammen, og dette vil i faderskabsmæssig 
henseende netop være tilfældet, hvis de i fællesskab ønsker at varetage omsorgen og 
ansvaret for barnet' (p. 36). 
 
 
Barnets ret til en far og en mor 
I betænkningen indgår et afsnit om barnets ret til to forældre: 
ʻDet er udvalgets opfattelse, at ethvert barn har ret til 2 forældre - en mor og en far - og at 
vore regler bør søges indrettet således, at et barn så vidt muligt får 2 retlige forældreʼ (p. 
42). 
ʻUdvalget har fulgt debatten om et barns ret til at have 2 forældre og er som nævnt nået til 
den opfattelse, at et barn har ret til så vidt muligt at have en mor og en far. I dette 
standpunkt ligger der ikke nogen uvilje mod eller afstandtagen fra andre eksistens- eller 
samlivsformer end heteroseksuelle parforhold. 
  Det er imidlertid naturens orden, at der skal en mand og en kvinde til at skabe et barn. 
Barnet har derefter såvel et mødrende ophav som et fædrende ophav, og har arveanlæg 
efter begge. Det er derfor et ikke uvæsentligt led i vor eksistens og for vor opfattelse af vor 
egen baggrund og vore egne rødder, at vi har adgang til at kende, forstå og forholde os til 
vort ophav på begge sider. Praktiske erfaringer fra adoptionssager har vist, at dette behov 
undertiden kan træde kraftigt frem, idet adoptivbarnet i voksenalderen kan få alvorlige 



personlige behov for at finde sine genetiske forældre og forstå baggrunden for sin egen 
identitet. 
  Udvalget finder endvidere, at der ved vurderingen af betydningen af et barns mulighed for 
at have en mor og få en far må tages hensyn til, at det enkelte menneske i sin hverdag har 
kontaktflader til både mænd og kvinder. Efter udvalgets opfattelse har betydning for et 
barn, om det i sin opvækst har nære relationer til både en “mor” og en “far”, som hver har 
sin personlighed, sine værdinormer og sin rolle i forhold til barnet, og som kan udgøre hver 
sin identifikationsmodel for barnet. Det vil derfor alt andet lige være et positivt element i et 
barns udvikling, at det allerede tidligt kan forholde sig til og forstå sig selv i forhold til såvel 
en moderskikkelse som en faderskikkelse. Dette gælder uanset, om forældrene bor 
sammen eller lever adskiltʼ (p. 44). 
   ʻDet kan tilføjes, at udvalgets holdninger om disse spørgsmål stemmer overens med 
holdningerne hos Folketingets flertal ved afstemningen om §3 i loven om kunstig 
befrugtning den 27. maj 1997' (p. 45). 
 
Det kan overraske at udvalget inddrager naturens orden i sine overvejelser, og det bør 
bringes i erindring at loven ikke sigter mod en regulering af biologiske men af familieretlige 
forhold. Det kan også undre, at udvalget ikke refererer til Det Etiske Råds redegørelse om 
kunstig befrugtning, som drøfter dette spørgsmål mere indgående end Folketinget og som 
kom frem til en anden konklusion. Dette er ikke mindst overraskende i betragtning taget, at 
Børnelovsudvalgets næstformand og Etisk Råds formand er samme person, Linda Nielsen, 
som i parentes bemærket i Etisk Råd stemte imod indførelsen af restriktioner for enlige og 
lesbiske. 
  Udvalgets diskussion af dette punkt er - ligesom Folketingets debat om loven om kunstig 
befrugtning - præget af sammenblanding af problemstillinger: En ret til at kende sit 
genetiske ophav, en ret til at vokse op i en heteroseksuel kernefamilie, en ret til at omgås 
både mænd og kvinder under opvæksten, en ret til at blive konfronteret med bestemte 
rollemønstre. Som i de tidligere debatter kan konstateres, at disse ʻrettighederʼ ikke er 
beskyttet for nogen børn overhovedet, og at de dertil er uregulerbare. Spørgsmålet om 
retten til kendskab til det genetiske ophav er regulerbart, men er en generel problemstilling, 
som ikke har særskilt betydning for børn af bøsser og lesbiske. Desuden har Folketinget 
taget stilling til dette spørgsmål under loven om kunstig befrugtning og besluttet, at der 
ikke skal gives en sådan adgang. Udvalget benytter således en sammenblandet 
stillingtagen i Folketinget på det sundhedspolitiske område til at legitimere en 
sammenblandet stillingtagen på det familieretlige område. 
 
I en diskussion om socialt contra genetisk faderskab, som handler om, hvorvidt man skal 
anerkende at en ægtemand får faderskabet til et barn, som både han og hustruen ved, har 
en anden far, anfører udvalget: 
ʻDet sociale faderskab må i almindelighed antages at fungere bedst, hvis der er mulighed 
for, at den sociale far faktisk også er den genetiske far, og dårligst, når han har vished for 
ikke at være detʼ (p. 57). 
  Udvalget foretager her en generaliseret værdisætning af forældreskaber. 
 
Af særlig interesse er også udvalgets forslag vedr. faderskab ved kunstig befrugtning: 
 ʻUdvalget foreslår videre ved udkastets §27, stk. 2, at der ved inseminationer m, som 



måtte blive udført uden, at det sker under en læges medvirken eller ansvar, ikke skal være 
anonymitetfdor donor. En donor eller en partner skal derfor kunne dømmes som far, også 
fordi der ikke kan opstilles nogen retsteknisk brugbar grænse mellem seksuelt forhold og 
insemination uden en læges medvirkenʼ (p. 71). 
  Paragraffen er affattet således: "Er sæden ikke blevet doneret som nævnt i stk. 1 [dvs. til 
kunstig befrugtning i lægeligt regi], er sæddonor barnets far, medmindre sæden er anvendt 
uden hans viden eller efter hans død." 
 
 
 
Forslag til elementer af børnelov 
 
Hvad er en forælder? 
Hele børnelovsbetænkningen er præget af, at udvalget tænker på familien som den 
heteroseksuelle kernefamilie med far, mor og børn, hvor der ikke reflekteres over, hvad en 
far og en mor er. Man kunne have ønsket, at man under et udvalgsarbejde i 90'erne havde 
anerkendt de forskellige typer af forældreskaber - biologiske og sociale - som 
selvstændige begreber, men i stedet fokuserer man entydigt på det udifferentierede 
begreb ʻfarʼ. Resultatet er nemlig, at udvalget ender i alenlange udredninger af hvordan det 
i visse situationer er den genetiske far, i andre tilfælde den sociale far, der kan betragtes 
som ʻfarʼ (de fleste diskussioner handler om fædre), hvorfor det snart er den ene, snart den 
anden, der skal have et retligt forælderskab. 
 
En anden fremgangsmåde kunne være at anerkende, at der er forskellige former for 
forælderskaber, og at det derfor ikke er nødvendigt at få disse til at konvergere til en 
traditionel ʻfar, mor og børnʼ-ideologi. Blandt de ting, der taler for dette, kan nævnes: 
 
En stor procentdel af danske børn vokser op med kun én social forælder. 
En stor procentdel af danske børn har forældre, som tydeligvis ikke er deres genetiske 

forældre, f.eks. fordi de ikke har samme hudfarve. Et andet indicium er naturligvis, 
når forældrene har samme køn. 

Flere og flere børn undfanges ved kunstig befrugtning. 
Lesbiske og bøsser får børn. 
 
Derfor bør man i samfundet respektere, at der er forskellige forældretyper, hvilket i høj 
grad vil være til børnenes bedste: Dermed værdisættes den enkelte børnefamilie ikke i 
forhold til den familie, der har bollet sig selv til verden i et parforhold indenfor et hjems fire 
vægge, ligesom det er relativt let at forstå denne forældre-diversitet, mens det vil være 
stort set umuligt, selv for store børn, at følge Børnelovsudvalgets knudrede forsøg på at 
redegøre for hvem, der er hvad. 
 
Faktiske problemstillinger 
Man kan således vælge at anerkende, at et barn har både genetiske og sociale forældre, 
som for nogle børns vedkommende er de samme, for andre børn er de samme under en 
del af opvæksten (bl.a. skilsmissebørn), og hos atter andre børn aldrig er de samme(bl.a. 
adoptivbørn og børn af kunstig befrugtning). Har man taget dette skridt, må man i stedet 



betragte, hvad det er for problemstillinger, som kræver overvejelser om retlig regulering: 
 
Samfundet har et ønske om at barnet skal have to forsørgere. Dette er vel nok en 

konvention, der udspringer af kernefamilien, men idet samfundet yder større 
økonomisk bidrag til enlige forsørgere, er dette ønske legitimt. Også ud fra en 
betragtning om at en forsørger kan gå bort, hvorfor der er en betydelig sikkerhed i 
at have to. 

En kvinde skal have mulighed for at fastholde en mands faderskab og pligt til bidrag til 
barnets forsørgelse. Dette har tidligere været en altoverskyggende problemstilling, 
men med fri abort, og nye seksual- og familievaner, er denne nu blot en blandt flere. 

Barnets ret til at kende sit genetiske ophav. Dette er en tilbagevendende debat uden 
megen bevægelse. Der bør imidlertid rejses en ny problemstilling: 

Barnets ret til at kende sin undfangelse. Hermed menes, at barnet, i stedet for at få ret til 
viden om genetiske forældre, kunne få ret til viden om at være undfanget f.eks. ved 
kunstig befrugtning. 

Mandens ret til at kende sine genetiske børn. Altså mandens adgang til at få prøvet sit 
genetiske faderskab ved formodning om sådant. 

Tildeling af forældremyndighed. Hvem bestemmer over barnets forhold? 
Samværsret. Et problemfelt, som for en stor dels vedkommende har handlet om 

skilsmisse-spørgsmål.  
Arveretlig status mellem barnet og dets sociale og genetiske forældre. 
Barnets indfødsret. Skal barnet have indfødsret efter de genetiske eller de sociale 

forældre?  
 
Forslag 
I modsætning til Børnelovsudvalget bør man frit operere med retsvirkninger for de enkelte 
forældre-typer som sådan. Det er her vigtigt af forstå, at der ikke kan opereres med et 
enkelt retligt forælderskab, men at man må tillægge de genetiske og sociale 
forælderskaber hver sine retsvirkninger. Dette er holdningsmæssigt omvendt af, hvordan 
udvalget ser situationen og hvordan lovgivningen er i dag, hvor det er således, at man har 
et sæt af retsvirkninger, som sammenfattende udgør det retlige forælderskab, og hvori 
man søger at indpasse de forældretyper og -konstellationer, der efterhånden er opstået. 
 
I det følgende gennemgås de ovenfor anførte retlige problemstillinger idet de sættes i 
relation til homoforhold. 
 
Barnets forsørgelse 
I de tilfælde, der findes en registreret, genetisk far, har denne i dag forsørgerpligt Denne 
situation forekommer ofte blandt bøsser og lesbiske, således bøsser betaler børnebidrag 
til børn, som bor vokser op hos et lesbisk par. 
  I de tilfælde faderens identitet er ukendt af myndighederne, enten fordi hans identitet er 
hemmeligholdt eller fordi der er brugt anonym donorsæd, betragtes moderen kun alene, 
dersom hun vitterligt bor alene. Staten har længe anerkende en samboende kvinde som 
forsørger - således fremgår af f.eks. Socialministeriets vejledning nr. 42 af 30. januar 
1996: En person, der ikke er gift anses "kun for enlig, hvis pågældende ikke lever i 
ægteskabslignende forhold med en anden af forældrene eller med en anden person. Der 



foreligger et ægteskabslignende forhold, når parterne gennem kontante bidrag, arbejde i 
hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse, og der er tale om 
samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret." 
En lignende ordlyd findes flere andre steder.  
  Forslag: En mulighed var at sige, at de sociale forældre - defineret f.eks. som her - har 
forsørgerpligten for et barn. Den genetiske far har forsørgerpligt, med mindre der er tale 
om et donorforhold. De genetiske forældre kan ved en erklæring i statsamtet fraskrive den 
genetiske far forsørgerpligt.  
  Herved opnås, at de personer, som forestår barnets opvækst også har forsørgerpligten. 
Samtidig har den biologiske far forsørgerpligt, da han har været med til at sætte barnet i 
verden. Endelig har sidste del af forslaget til formål at give mulighed for, at en kendt 
genetisk far ikke får forsørgerpligt. Dermed opnås, at denne far kan registreres som det 
han er, og at barnets undfangelse ikke af praktisk-økonomiske forhold skal holdes skjult på 
mere eller mindre bedragerisk vis.  
 
Moderens søgsmålsret 
Ingen særskilte forslag. 
 
Barnets ret til at kende sit genetiske ophav 
Ingen særskilte forslag.  
 
Barnets ret til at kende sin undfangelse 
Der sker i dag ingen registrering af kunstig befrugtning. Indførelse af en sådan kan tjene 
flere formål. Dels er den et alternativ til fuldstændig fjernelse af donoranonymitet. En vigtig 
følge er, at man ved at anerkende denne befrugtning kan undgå efter fødslen at skulle 
kriminalisere moderen med henblik på at finde en far, sådan som det sker i dag. Dette ville 
have betydning for lesbiske, som vælger kunstig befrugtning med anonym donorsæd. 
  Forslag: Statsamtet registrerer undfangelse ved kunstig befrugtning samt adoption. 
Samtykke-erklæring fra behandling med kunstig befrugtning indsendes til statsamtet, og 
registreres i forbindelse med registrering af fødslen. Statsamtet registrerer adoption. 
  De to personer, som underskriver damtykke-erklæringen skal naturligvis kunne være af 
samme køn.Det kan overvejes, om formularen skal være behandlingsorienteret, dvs. fås i 
klinikken, eller socialt orienteret, hvorved forstås, at den kan afhentes i statsamtet og 
benyttes f.eks i forbindelse med hjemmeinsemination.  
 
Faderens ret til at kende sine genetiske børn 
Også i bøsse-lesbiske forhold vil det være af betydning, at manden får søgsmålsret, idet 
en donorfar her typisk ikke er gift med moderen. 
  Ingen særskilte forslag. 
 
Forældremyndighed 
Forslag: Både sociale og genetiske forældre kan opnå forældremyndighed.  
  De vanskelige spørgsmål er naturligvis for tvist-situationer. Disse spørgsmål adskiller sig 
ikke fra dem, der løses i dag. Med forslaget sikres, at tre personer kan have forældre-
myndighed, hvilket kan have betydning i mange homofamilier. 
  Et særskilt spørgsmål er bedsteforældres status ved forældrenes død, hvilket må 



overvejes. 
 
Samværsret 
Ingen særskilte forslag. 
 
Arveretlig status 
Indholdet i dette punkt er en forhandling om arveafgift. Det er væsentligt af friholde denne 
diskussion fra følelser om slægtskab.  
 
 
Indfødsret 
Forslag: Barnet har ret til indfødsret efter sociale forældre. 
 
 
	  

	  

Dette er et ufuldstændigt forsøg på at løse nogle af de problemer, som er opstået som 
følge af udviklingen i samlivsformer, og som f.eks. findes i lesbiskes og bøssers 
børnefamilier. 


