
 
ENTEN 
 
 
Forslag til folketingsbeslutning om anerkendelse af forældrepar af samme køn 
 
Folketinget opfordrer regeringen til at fremsætte lovforslag, som giver et lesbisk par, der har fået 
barn ved kunstig befrugtning på en klinik, adgang til børnelovens anerkendelsesprocedure. 
 
 
 

Bemærkninger til beslutningsforslaget 
 
1. Formålet med beslutningsforslaget 
Formålet med forslaget er ligestille børnefamilier. Forældrepar, der består af en mand og en kvinde, 
har med børneloven af 2001 fået adgang til en simpel anerkendelsesprocedure, som gør det enkelt at 
anerkende forælderskab i forbindelse med fødsel.  
Når lesbiske får børn, er der ikke en tilsvarende mulighed for at anerkende forælderskabet. Her må 
moderens partner stedbarnsadoptere barnet, men denne procedure har en række uheldige 
konsekvenser, idet stedbarnsadoption ikke kan finde sted ved fødslen:  

1. Et barn af et forælderpar af samme køn nyder ikke samme beskyttelse som andre børn, idet 
dets ene forælder ikke anerkendes. Dør den biologiske mor er barnet forældreløst. 

2. Forælderpar af samme køn har ikke ret (pligt) til at være sammen og støtte hinanden i tiden 
efter fødslen. 

3. Forælderpar af samme køn har ikke samme adgang til orlovsydelser som forælderpar 
bestående af begge køn. Medmoderen har ikke mulighed for orlov ved fødslen, hvor en far 
modsat har adgang til fædreorlov. Et forælderpar af samme køn har samlet kun 50 ugers 
orlov til rådighed, mens andre har 52 uger. 

4. Bliver en mand, der er studerende, far, kan han få 6 måneders ekstra SU. Dette kan en 
medmor ikke. 

5. Dør moderen før stedbarnsadoption har fundet sted, er barnet forældreløst, idet barnet ikke 
er i familie med medmoderen. I denne situation kan medmoderen heller ikke sidde i uskiftet 
bo. 

6. Dør medmoderen før stedbarnsadoption er barnet ikke tvangsarving efter hende. 
 
Med forslaget ligestilles disse familier med andre familier, og de kan fokusere på det at være 
familie i stedet for på bekymringer over at befinde sig i et juridisk tomrum. 
 
Lesbiske kan blive gravide enten ved behandling på en klinik eller ved hjemmeinsemination. Hidtil 
har lesbiske alene kunnet blive behandlet på de såkaldte jordemoderklinikker, men i sidste 
folketingssamling gennemførtes en ligestilling, så alle kvinder uanset familieform kan behandles 
med kunstig befrugtning. Fra 1. januar 2007 kan lesbiske derfor behandles på såvel 
jordemoderklinikkerne som på de almindelige fertilitetsklinikker. 
 
Familiestyrelsen har fastslået en praksis, at når lesbiske får børn via en klinik, som opfylder visse 
krav, skal der ikke startes faderskabssag. Forslaget har til formål at give disse par adgang til 
børnelovens anerkendelsesprocedure. 
 



2. Retstilstanden 
Den eneste måde, en medmor kan opnå et juridisk forælderskab, er via stedbarnsadoption. Der er en 
række regler forbundet hermed:  

§ 3-‐måneders-‐reglen	  (adoptionsloven)	  3-måneders-reglen siger, at samtykke ikke kan 
modtages før tre måneder efter barnets fødsel, medmindre ganske særlige forhold foreligger. 
At man er et lesbisk parforhold betyder ikke, at et sådant særligt forholdforeligger – 3-
månedersreglen skal opfyldes. 

§ 2½-‐års-‐reglen	  (praksis)	  2½-års-reglen siger, at det er en forudsætning for stedbarnsadoption, 
at moderen og ansøger på ansøgningstidspunktet har samlevet i mindst 2½ år. Der behøver 
ikke have været tale om registreret partnerskab. Egentligt siger reglen, at samlivet også skal 
have omfattet barnet, men når der er tale om en planlagt familieforøgelse hos et lesbisk par, 
gøres der en undtagelse fra den del af reglen. Første del af reglen opretholdes altså. Derfor 
skal moderen og hendes partner have haft mindst 2½ års samliv, før der kan ansøges om 
stedbarnsadoption. 2½-års-reglen er ikke en lovbestemt regel, men en praksis fastslået af 
Familiestyrelsen (dengang Civilretsdirektoratet). 

§ 6-‐måneders-‐reglen	  (børneloven)	  Der vil kunne rejses faderskabssag indtil 6 måneder efter 
barnets fødsel. Denne regel betyder, at der ikke vil blive bevilget stedbarnsadoption før efter 
denne frist. 6-måneders-reglen er uden betydning, såfremt faderskabssagen er henlagt som 
uoplyst. Hvis man er blevet gravid ved insemination på en af jordemoderklinikkerne (fra 2007 
på en hvilken som helst fertilitetsklinik), kan dette ske tidligt, jfr. Faderskab ved kunstig 
befrugtning, cirkulæreskrivelse af 11/06/2003, Civilretsdirektoratet. I så fald kan adoptionen 
foretages efter de tre måneder. 

 
Sidstnævnte cirkulæreskrivelse siger, at ”sager om faderskab til et barn, som er blevet til ved 
kunstig befrugtning foretaget hos eksempelvis en jordemoder, efter direktoratets opfattelse kan 
henlægges, hvis det findes godtgjort, at befrugtningen er foretaget med sæd, der er doneret eller 
anvendt som beskrevet i børnelovens § 28, stk. 1, at sæden er købt gennem en læge og stammer fra 
samme sædbank, som hospitaler og fertilitetsklinikker benytter sig af, og at donorsæden alene er 
identificeret med et donornummer, ejakulatnummer eller lignende. Det er herudover en betingelse, 
at moderen overfor statsamtet oplyser, at hun ikke har haft seksuelt forhold til en mand i den 
periode, hvor hun blev gravid, og at der i øvrigt ikke er oplyst om forhold, som gør det betænkeligt 
at henlægge sagen.” 
 
Efter børnelovens § 14 kan en mand anerkende forælderskabet til et barn, hvis han og moderen 
erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Denne erklæring kan afgives 
før fødslen og i medfør af § 3 kan faderskabet registreres på dette grundlag i forbindelse med 
registreringen af barnets fødsel. 
 
Børnelovens § 27 bestemmer at hvis en kvinde er blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en 
læges ansvar, anses hendes ægtemand eller partner som barnets far, hvis han har givet samtykke til 
behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. 
 
Børneloven indeholder ingen bestemmelser for børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning på en 
jordemoderklinik. Således er en mand ikke forpligtet til at påtage sig faderskabet til et barn, der er 
blevet til ved kunstig befrugtning, såfremt denne er foregået på en jordemoderklinik frem for en 
fertilitetsklinik. 
 
Enkelte større virksomheder har valgt for egen regning at give ansatte, der bliver medmødre, orlov 



svarende til fædreorlov. I september 2007 er indgået den første overenskomst mellem en 
virksomhed og et fagforbund, hvori medmødre sikres en sådan orlov. 
 
I Sverige ændredes børneloven i forbindelse med ændringen af lovene om kunstig befrugtning, hvor 
det svenske forbud mod behandling af lesbiske fjernedes i 2005. Dermed anses en registreret 
partner eller samlever til en mor som forælder til barnet, såfremt hun har givet samtykke til 
behandlingen. 
 
3. Den nærmere udformning af lovforslaget 
Forslagsstillerne foreslår, at det lovforslag, som regeringen opfordres til at fremsætte, udformes 
efter følgende retningslinjer: 
1. I børneloven indsættes en bestemmelse om, at en kvinde kan anerkende forælderskabet til et 

barn på samme vis som en mand kan anerkende faderskabet til et barn.  
2. Endvidere indsættes en bestemmelse om, at hvis en kvinde er blevet gravid ved kunstig 

befrugtning, enten af en læge eller under en læges ansvar, eller ved en klinik, som opfylder krav, 
som i dag fører til frafald af faderskabssag, anses hendes partner eller registrerede partner som 
forælder, såfremt der er givet samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til 
ved denne. 

 
Nr. 1 giver adgang til anerkendelsesproceduren. Nr. 2 ligestiller par af samme køn med par af begge 
køn i forhold til kunstig befrugtning. Samtidig ligestilles jordemoderklinikker med 
fertilitetsklinikker i forhold til at forpligte medmoderen til forælderskab.  
 
Det bør overvejes at indføre en tilsvarende bestemmelse for heteroseksuelle par, for såvidt, en mand 
ikke er forpligtet til at påtage sig faderskabet til et barn, der er blevet til ved kunstig befrugtning, 
såfremt denne er foregået på en jordemoderklinik frem for en fertilitetsklinik.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ELLER 
 
Forslag til lov om ændring af børneloven 
 
 
1. § 14, stk. 1a. En kvinde kan anerkende forælderskabet til et barn, hvis hun og moderen erklærer, 
at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis moderen 
inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller forventede fødsel har været gift med en mand 
uden at være separeret. 
 
 
2. § 27. Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en læges ansvar, anses hendes 
ægtemand, registrerede partner eller partner som forælder til barnet, hvis denne har givet samtykke 
til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. 
Stk. 2. Samtykke som nævnt i stk. 1 skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, partneren 
skal være forælder til barnets. 
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis kvinden er insemineret på en klinik, hvor 
befrugtningen er foretaget med sæd, der er rekvireret gennem en læge og som opfylder samme 
betingelser som sæd, der anvendes ved kunstig befrugtning under en læges ansvar. 
 
3. Kapiteloverskriften ændres til ’Forælderskab ved kunstig befrugtning’. Underoverskrifterne 
’Faderskab’ og ’Moderskab’ slettes. 
 
 
 

Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
1. Formålet med lovforslaget 
Formålet med forslaget er ligestille børnefamilier. Forældrepar, der består af en mand og en kvinde, 
har med børneloven af 2001 fået adgang til en simpel anerkendelsesprocedure, som gør det enkelt at 
anerkende forælderskab i forbindelse med fødsel.  
Når lesbiske får børn, er der ikke en tilsvarende mulighed for at anerkende forælderskabet. Her må 
moderens partner stedbarnsadoptere barnet, men denne procedure har en række uheldige 
konsekvenser, idet stedbarnsadoption ikke kan finde sted ved fødslen:  

1. Et barn af et forælderpar af samme køn nyder ikke samme beskyttelse som andre børn, idet 
dets ene forælder ikke anerkendes. Dør den biologiske mor er barnet forældreløst. 

2. Forælderpar af samme køn har ikke ret (pligt) til at være sammen og støtte hinanden i tiden 
efter fødslen. 

3. Forælderpar af samme køn har ikke samme adgang til orlovsydelser som forælderpar 
bestående af begge køn. Medmoderen har ikke mulighed for orlov ved fødslen, hvor en far 
modsat har adgang til fædreorlov. Et forælderpar af samme køn har samlet kun 50 ugers 
orlov til rådighed, mens andre har 52 uger. 

4. Bliver en mand, der er studerende, far, kan han få 6 måneders ekstra SU. Dette kan en 
medmor ikke. 



5. Dør moderen før stedbarnsadoption har fundet sted, er barnet forældreløst, idet barnet ikke 
er i familie med medmoderen. I denne situation kan medmoderen heller ikke sidde i uskiftet 
bo. 

6. Dør medmoderen før stedbarnsadoption er barnet ikke tvangsarving efter hende. 
 
Med forslaget ligestilles disse familier med andre familier, og de kan fokusere på det at være 
familie i stedet for på bekymringer over at befinde sig i et juridisk tomrum. 
 
Lesbiske kan blive gravide enten ved behandling på en klinik eller ved hjemmeinsemination. Hidtil 
har lesbiske alene kunnet blive behandlet på de såkaldte jordemoderklinikker, men i sidste 
folketingssamling gennemførtes en ligestilling, så alle kvinder uanset familieform kan behandles 
med kunstig befrugtning. Fra 1. januar 2007 kan lesbiske derfor behandles på såvel 
jordemoderklinikkerne som på de almindelige fertilitetsklinikker. 
 
Familiestyrelsen har fastslået en praksis, at når lesbiske får børn via en klinik, som opfylder visse 
krav, skal der ikke startes faderskabssag. Forslaget har til formål at give disse par adgang til 
børnelovens anerkendelsesprocedure. 
 
2. Retstilstanden 
Den eneste måde, en medmor kan opnå et juridisk forælderskab er via stedbarnsadoption. Der er en 
række regler forbundet hermed:  

§ 3-‐måneders-‐reglen	  (adoptionsloven)	  3-måneders-reglen siger, at samtykke ikke kan 
modtages før tre måneder efter barnets fødsel, medmindre ganske særlige forhold foreligger. 
At man er et lesbisk parforhold betyder ikke, at et sådant særligt forholdforeligger – 3-
månedersreglen skal opfyldes. 

§ 2½-‐års-‐reglen	  (praksis)	  2½-års-reglen siger, at det er en forudsætning for stedbarnsadoption, 
at moderen og ansøger på ansøgningstidspunktet har samlevet i mindst 2½ år. Der behøver 
ikke have været tale om registreret partnerskab. Egentligt siger reglen, at samlivet også skal 
have omfattet barnet, men når der er tale om en planlagt familieforøgelse hos et lesbisk par, 
gøres der en undtagelse fra den del af reglen. Første del af reglen opretholdes altså. Derfor 
skal moderen og hendes partner have haft mindst 2½ års samliv, før der kan ansøges om 
stedbarnsadoption. 2½-års-reglen er ikke en lovbestemt regel, men en praksis fastslået af 
Familiestyrelsen (dengang Civilretsdirektoratet). 

§ 6-‐måneders-‐reglen	  (børneloven)	  Der vil kunne rejses faderskabssag indtil 6 måneder efter 
barnets fødsel. Denne regel betyder, at der ikke vil blive bevilget stedbarnsadoption før efter 
denne frist. 6-måneders-reglen er uden betydning, såfremt faderskabssagen er henlagt som 
uoplyst. Hvis man er blevet gravid ved insemination på en af jordemoderklinikkerne (fra 2007 
på en hvilken som helst fertilitetsklinik), kan dette ske tidligt, jfr. Faderskab ved kunstig 
befrugtning, cirkulæreskrivelse af 11/06/2003, Civilretsdirektoratet. I så fald kan adoptionen 
foretages efter de tre måneder. 

 
Sidstnævnte cirkulæreskrivelse siger, at ”sager om faderskab til et barn, som er blevet til ved 
kunstig befrugtning foretaget hos eksempelvis en jordemoder, efter direktoratets opfattelse kan 
henlægges, hvis det findes godtgjort, at befrugtningen er foretaget med sæd, der er doneret eller 
anvendt som beskrevet i børnelovens § 28, stk. 1, at sæden er købt gennem en læge og stammer fra 
samme sædbank, som hospitaler og fertilitetsklinikker benytter sig af, og at donorsæden alene er 
identificeret med et donornummer, ejakulatnummer eller lignende. Det er herudover en betingelse, 
at moderen overfor statsamtet oplyser, at hun ikke har haft seksuelt forhold til en mand i den 



periode, hvor hun blev gravid, og at der i øvrigt ikke er oplyst om forhold, som gør det betænkeligt 
at henlægge sagen.” 
 
Efter børnelovens § 14 kan en mand anerkende forælderskabet til et barn, hvis han og moderen 
erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Denne erklæring kan afgives 
før fødslen og i medfør af § 3 kan faderskabet registreres på dette grundlag i forbindelse med 
registreringen af barnets fødsel. 
Børnelovens § 27 bestemmer at hvis en kvinde er blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en 
læges ansvar, anses hendes ægtemand eller partner som barnets far, hvis han har givet samtykke til 
behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. 
 
Børneloven indeholder ingen bestemmelser for børn, der er blevet til ved kunstig befrugtning på en 
jordemoderklinik. Således er en mand ikke forpligtet til at påtage sig faderskabet til et barn, der er 
blevet til ved kunstig befrugtning, såfremt denne er foregået på en jordemoderklinik frem for en 
fertilitetsklinik. 
 
Enkelte større virksomheder har valgt for egen regning at give ansatte, der bliver medmødre, orlov 
svarende til fædreorlov. I september 2007 er indgået den første overenskomst mellem en 
virksomhed og et fagforbund, hvori medmødre sikres en sådan orlov. 
 
I Sverige ændredes børneloven i forbindelse med ændringen af lovene om kunstig befrugtning, hvor 
det svenske forbud mod behandling af lesbiske fjernedes i 2005. Dermed anses en registreret 
partner eller samlever til en mor som forælder til barnet, såfremt hun har givet samtykke til 
behandlingen. 
 
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 

 
1. § 14, stk. 1a. En kvinde kan anerkende forælderskabet til et barn, hvis hun og moderen erklærer, 
at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet. Det gælder dog ikke, hvis moderen 
inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel eller forventede fødsel har været gift med en mand 
uden at være separeret. 
 
 
2. Ny § 27. Er en kvinde blevet kunstigt befrugtet af en læge eller under en læges ansvar, anses 
hendes ægtemand, registrerede partner eller partner som forælder til barnet, hvis denne har givet 
samtykke til behandlingen og barnet må antages at være blevet til ved denne. 
Stk. 2. Samtykke som nævnt i stk. 1 skal være skriftligt og indeholde en erklæring om, partneren 
skal være forælder til barnets. 
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, hvis kvinden er insemineret på en klinik, hvor 
befrugtningen er foretaget med sæd, der er rekvireret gennem en læge og som opfylder samme 
betingelser som sæd, der anvendes ved kunstig befrugtning under en læges ansvar. 
 
3. Kapiteloverskriften ændres til ’Forælderskab ved kunstig befrugtning’. Underoverskrifterne 
’Faderskab’ og ’Moderskab’ slettes. 
 
 



Til nr. 1  
Med bestemmelsen fastslås det, at en medmor har ret til at anerkende forælderskab på lige vilkår 
med en mandlig partner. Herefter kan hun registreres som forælder til barnet i medfør af § 3. 
 
Til nr. 2  
Med denne omformulering af § 27 ligestilles par af samme køn med par af begge køn i forhold til 
kunstig befrugtning.  
Samtidig ligestilles i stk. 3 jordemoderklinikker med fertilitetsklinikker i forhold til at forpligte 
moderens partner til forælderskab. Bestemmelsen er generel og gælder for alle par uanset køn. 
Dermed forpligtes moderens partner til at påtage sig forælderskabet uanset hvilken type klinik, der 
foretager befrugtningen.  
 
 
 


