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Vedr. J.nr.: 2012-620-00287   -   Stedbarnsadoption 
 
 
 
LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, er 
blevet bekendt med afgørelsen af ovennævnte stedbarnsadoption, hvor styrelsen har 
stadfæstet statsforvaltningens afgørelse.  
 

Familiestyrelsens afgørelse af 26. juni 2009 (J.nr.: 2009-620-00093)1 
 
[…] 

Vi er ikke enige med statsforvaltningen i, at der på det foreliggende grundlag 
bør gives afslag på adoption. 

 Begrundelsen for vores afgørelse er, at vi mener, at der efter en konkret 
vurdering om omstændighederne i sagen kan ses bort fra det almindelige krav 
til samliv mellem dig og [barn]. 

Efter adoptionsloven må en adoption kun bevilges, når den kan antages at 
være til gavn for den, som ønskes adopteret, og denne ønskes opfostret hos 
adoptanten eller har været opfostret hos denne, eller der foreligger en særlig 
grund til adoptionen (§2). 

I sager om stedbarnsadoption i registrerede partnerskaber ses der i praksis 
bort fra samlivskravet mellem ansøger og barnet, hvis det er godtgjort, at 
barnet er planlagt i familien og har et behov for to juridiske forældre (vejl. pkt. 
4.2.1). Det forhold, at [barn] allerede har to juridiske forældre, ændrer ikke 
vores afgørelse. [Barn]s biologiske far har anerkendt faderskabet og er 

                                            
1	  Forældrene	  har	  leveret	  sagens	  akter	  og	  tilladt	  anvendelse	  i	  anonymiseret	  form.	  
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indstillet på at opbygge en relation til [barn], men der er enighed om, at [barn] 
skal vokse op hos [partner] og dig. 

Du har desuden oplyst, at [barn]s biologiske far ikke er interesseret i mere 
samvær med [barn] end det på forhånd aftalte (hver 2. weekend og ferie) og 
at han derfor hele tiden har været indforstået med, at medvirke til 
stedbarnsadoption. 

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på, at du og [partner]har haft fælles adresse 
siden [dato] og at I indgik registreret partnerskab  den [dato]. Vi har også lagt 
vægt på, at det, efter det oplyste, hele tiden har været hensigten, at [barn] 
biologiske far skulle have en mere perifer rolle i forhold til [barn]. 

Vi har derfor i dag bedt statsforvaltningen om at genoptage sagen  

[…] 

Som det fremgår er afgørelsen helt ’ren’, der er ingen særlige omstændigheder andre end 
at de tre forældre på forhånd har aftalt på forhånd, hvad deres respektive roller skal være. 
Foreningen har efterfølgende ofte henvist til denne sag og har kendskab til andre 
tilsvarende sager, hvor der er bevilget adoption. 

 

Det er værd at se på udviklingen af praksis og lovgivning de seneste år. 

VEJ nr 10282 af 14/12/2007 

I sager om stedbarnsadoption i registrerede partnerskaber er der desuden i 
praksis set bort fra samlivskravet mellem ansøgeren og barnet, hvis det er 
godtgjort, at barnet er planlagt i familien og har et behov for to juridiske 
forældre. Kravet til samlivet mellem ansøgeren og barnets biologiske forælder 
er i disse sager fastholdt. 

Det fremgår af teksten, at dette vedrører lesbiske par, der har benyttet anonym donorsæd, 
idet det alene er i disse tilfælde barnet kun har én kendt biologisk forælder, og hvor det 
giver mening at diskutere behovet for to juridiske forældre, idet barnet i udgangspunktet 
kun har én. 

Kort efter udsendelsen af vejledningen ændrede Familiestyrelsen praksis igen, hvilket 
fremgår af justitsministerens svar til Folketingets Retsudvalg vedr. L 67: 

Justitsministeriet kan i den forbindelse oplyse, at Familiestyrelsen i 
begyndelsen af 2008 har ændret praksis i forbindelse med den administrative 
behandling af sager om stedbarnsadoption. Som Landsforeningen anfører, er 
det ifølge praksis ved stedbarnsadoption et udgangspunkt, at man først kan 
stedbarnsadoptere sin ægtefælles eller partners barn, når man har levet 
sammen i 2 ½ år. Denne praksis har Familiestyrelsen imidlertid valgt at fravige 
i forhold til lesbiske par i forbindelse med kunstig befrugtning. Familiestyrelsen 
lægger nu i stedet vægt på, om parterne var samlevende på tidspunktet for 
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den kunstige befrugtning, idet der i så fald er en formodning for, at graviditeten 
er planlagt i fællesskab, og at den anvendte donorsæd er anonym. 

2007-08 2. samling L 67, svar på spm. 1  

Dette er et supplement til til gavns vurderingen. Også dette vedrører kunstig befrugtning 
under anvendelse af anonym donorsæd. Men den citerede afgørelse gør præcis op med 
dette, og udvider undtagelsen fra 2.5-årsreglen til sager med kendt donor. Denne 
afgørelse falder ikke ind under denne praksis, men ligger i forlængelse af den. 

Siden revideredes adoptionsloven (2008-09 L105) således det lovhjemledes at lesbiske 
par, der har anvendt anonym donorsæd, kan stedbarnsadoptere fra fødslen (§ 8a). 
Dermed  løftede man niveauet for anerkendelsen af disse familier og deres behov for 
straksadoption. Samtidig faldt den nævnte praksis bort, da den var blevet lov. Det skal her 
erindres, at den ovenfor citerede afgørelse ikke faldt under denne praksis.  

Efter valget i 2011 kom der punkter på dette område ind i regeringsgrundlaget: 

• Regeringen vil give alle medlemmer af den danske folkekirke mulighed for at blive 
gift i kirken – uanset deres seksuelle orientering. Regeringen vil derfor fjerne 
forbuddet mod vielser af homoseksuelle i folkekirken og i øvrigt undersøge 
yderligere tiltag i retningen af en kønsneutral ægteskabslovgivning. 

• Regeringen vil sikre at medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning 
omfattes af børneloven på lige fod med fædre. 

Ægteskabsloven blev ændret for nylig (2011-12 L106), idet retsvirkningsloven m.fl. først 
bliver gjort til genstand for lovarbejdet i den kommende samling, idet kompleksiteten af 
retsvirkningsdelen, særligt i forhold til børnefamilier, har krævet mere forberedelse. 
Landsforeningen er bekendt med, at Familieretsafdelingen p.t. arbejder med disse punkter 
i regeringsprogrammet. 

Endelig er der også i indeværende samling gennemført ændringer i børneloven (2011-12 
L138), således at et heteroseksuelt par kan få en bekendt til at være biologisk far, idet de 
tre herefter via samtykkeerklæringer kan beslutte, hvem af de to mænd, der skal være 
juridisk far. Denne konstruktion svarer i høj grad til situationen for de familier, den citerede 
og den nærværende afgørelse vedrører. Årsagen til, par af samme køn ikke blev omfattet 
af loven, er det pågående arbejde i medfør af regeringsprogrammet. 

 

Alle disse ændringer peger i samme retning: En bredere anerkendelse af regnbuefamilier, 
og en anerkendelse forældrenes intentioner, når de planlægger familien. 

Familieafdelingen har overfor Landsforeningen argumenteret, at opretholdelsen af 2.5-
årsreglen i tilfælde som det nærværende er vigtig, idet der ellers ikke ville være nogen 2.5-
årsregel, idet alle kunne argumentere tilsvarende. Landsforeningen deler ikke denne 
opfattelse. Der må skelnes mellem 1) situationer med nyfødte børn i planlagte familier med 
enige forældre og 2) familier med større børn eller hvor der er uenighed om forældreroller. 
For de sidstnævnte er problemstillinger og vilkår ens for alle uanset forældrenes køn. For 
de førstnævnte er der imidlertid forskel: Her gælder 2.5-årsreglen alene for par af samme 
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køn, idet par af modsat køn med ændringerne i børneloven helt er sluppet af med 
stedbarnsadoptionen. At fortsætte at træffe afgørelser i som i den citerede sag er derfor 
ikke et udtryk for at tilsidesætte 2.5-årsreglen generelt. 

 

I betragtning taget, 

at den citerede sag blot er én blandt flere sager, hvor der er bevilget adoption 

at den citerede sag ikke er afgjort på basis af en praksis, der er faldet bort 

at både Folketinget og regeringen arbejder i retning af mere inkluderende 
familiefortolkninger 

at en omgørelse af nærværende sag ikke vil vare en de facto ophævelse af 
2.5-årsreglen 

at 2.5-årsreglen i forhold til nyfødte børn af enige forældre i praksis kun 
omfatter par af samme køn  

savner Landsforeningen en begrundelse for at ændre den kutyme (for at undgå ordet 
praksis), der har været i forhold til regnbuefamilier med kendt sæddonor.  

 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det ikke tjener barnets bedste ikke at anerkende 
forældrene. At bringe 2.5-åsreglen i anvendelse betyder at fastholde barnet i en uønsket 
position, og det er det modsatte af at skabe trygge rammer og stabile familieforhold. En 
konsekvens er fx. at den ene primære forælder ikke kan få del i barselsorloven og dermed 
få lejlighed til at engagere sig i omsorgen og opbygningen af forælder-barn forholdet. 

På den baggrund skal Landsforeningen anbefale, at statsforvaltningens afgørelse 
omgøres. 

 

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

 

Søren Laursen 
Retspolitisk talsperson 

 

 

 
 


