
 

 

LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 
NGO in special consultative status with the economic and social council of the United Nations 

NYGADE 7 • POSTBOKS 1023 • 1007 KØBENHAVN K • TLF. 33 13 19 48 
LGBT@LGBT.DK •  WWW.LGBT.DK 

 

 

 

 

Social- og integrationsministeriet 

Att.: Neel Pryds Winkel, npr@sm.dk 

 

 

Høring over forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love 
(Medmoderskab mv.). 

 

 

24. februar 2013 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, skal 
indledningsvis takke for at have fået lovforslaget om ændring af børneloven mv. i høring. 

Forslagets hovedelementer 
LGBT Danmark finder det meget tilfredsstillende, at regeringen anerkender 
mangfoldigheden i den måde, borgerne stifter familie. De foreslåede ændringer vil gavne 
et stort antal børnefamilier, som i dag står med en ringere retlig beskyttelse end andre 
børnefamilier, alene på grund af forældrenes køn.  

Det er tre familietyer, som er omfattet af lovforslaget  

• Et lesbisk par, der får barn ved kunstig befrugtning med anonym sæddonation. 
• Et lesbisk par, der får barn ved kunstig befrugtning med sæd fra en kendt donor. 
• En mand, der får et barn med en kvinde i et lesbisk parforhold. 

Alle tre typer er almindeligt forekommende. Den første er i dag omfattet af særlovgivning 
(adoptionslovens § 8a). De andre to typer, hvor der er tre parter (ud over barnet) 
involveret, er ikke i dag håndteret i lovgivningen. 
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LGBT Danmark deler regeringens opfattelse af, at det er nødvendigt at loven kan rumme 
disse familietyper og er enig både i implementeringen og begrundelserne.    

 

Lovforslagets afgrænsninger 
LGBT Danmark skal bemærke, at der er familietyper, der ikke er omfattet af lovforslaget, 
nemlig de, hvor der er mere end to forældre. I mange familier er er både de biologiske 
forældre og deres partnere i praksis forældre til barnet. Fra barnets synspunkt er der tale 
om flere forældre, og det er Landsforeningens opfattelse, at staten ikke skal skabe 
hierarkier blandt forældrene, men at flere forældre skal kunne anerkendes1.  

Nærværende lovforslag holder sig til situationer, hvor der er to retlige forældre, og indenfor 
denne ramme er forslaget tilfredsstillende. 

 

Hjemmeinsemination 
Lovforslaget vedrører alene situationer, hvor befrugtning sker under en sundhedspersons 
medvirken, hvilket landsforeningen tolker som kunstig befrugtning på klinik. 

Mange familier vælger at klare tingene selv ved en hjemmeinsemination. Disse er ikke 
omfattet af lovforslaget, men håndteres under de eksisterende bestemmelser. 
Landsforeningen finder det ikke tilfredsstillende, at de, der vælger ikke at bruge 
sundhedsvæsenets ressourcer, skal straffes ved ikke at få adgang til de forbedrede 
forhold. De argumenter regeringen anfører for at indføre de foreslåede tiltag, er lige valide 
for familier, der anvender hjemmeinsemination. Men regeringen har ikke ønsket at 
inkludere disse. 

En del af disse familier er lesbiske par, der benytter en kendt sæddonor. Disse familier 
lider i dag under 2½-årsreglen, den administrative regel, der siger, at forælder, adoptant 
og barn skal leve sammen i 2½ år, før stedbarnsadoption kan finde sted.  

Efter i en periode af have frafaldet anvendelse af samlivskravet i de familier, hvor et 
lesbisk får barn med en bekendt, er Ankestyrelsens Familieretsafdeling begyndt igen at 
håndhæve kravet. LGBT Danmark har været involveret i flere klagesager, men styrelsen 
fastholder, at der med indførelsen af adoptionslovens § 8a, som vedrører en anden type 
familier, er gjort op med den praksis at frafalde kravet2.  

Om samlivskravet står i Adoptionsvejledningen3: 

Ved vurderingen af, om adoptionen kan antages at være til gavn for barnet, lægges 
der vægt på, om familien har opnået den fornødne stabilitet, før adoptionsbevillingen 

                                            
1	  Se	  fx.	  ”En	  inkluderende	  familieret”	  fra	  Folketingets	  Sundhedsudvalgs	  høring,	  september	  2012	  
(http://panbloggen.wordpress.com/2012/09/18/en-‐inkluderende-‐familieret/)	  
2	  http://panbloggen.wordpress.com/2012/08/23/familiestyrelsens-‐aendrede-‐praksis-‐vedr-‐25-‐arsreglen/	  
3 VEJ	  nr	  57	  af	  04/07/2012,	  sektion	  4.2.1 
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udstedes, således at ønsket om adoption er en velovervejet beslutning baseret på 
erfaring fra flere års samliv som familie. 

Der stilles derfor som udgangspunkt krav om, at ansøgeren på 
ansøgningstidspunktet har levet sammen med ægtefællen og barnet i mindst 2½ år. 

Med denne begrundelse for samlivskravet synes styrelsens afgørelse helt uden 
sammenhæng med intentionen bag reglen. De familier, der er tale om her er dem, hvor 
mandens rolle er at være sæddonor, ikke at være far (de familier, hvor manden skal være 
far, falder under børnelovens almindelige bestemmelser). Den administrative regel 
betyder, at han skal være juridisk far i 2½ år før medmoderen kan stedbarnsadoptere. 
Eller med andre ord: Man fastholder familien i en ustabil situation i 2½ år inden man 
tillader, at etablere den retlige stilling, som alle hele tiden har været enige om. Man sikrer 
fx. ret til barselsorlov til en sæddonor men ikke til en medmor, som tager sig af barnet. 
Man underminerer familien. 

Regeringen har med lovforslaget taget positiv stilling til, at folk skaber familier med to 
kvindelige forældre og en kendt donor. Regeringen har ønsket, at adgangen til børneloven 
skal være betinget af en sundhedspersons medvirken, men LGBT Danmark tager det for 
givet, at anerkendelsen af familietypen i det mindste må føre til en forkastelse af 
samlivskravet i forbindelse med hjemmeinsemination. Da der er tale om en praksis, som 
ikke er lovhjemlet, må et sådant frafald fremgå på anden vis. En opretholdelse af 2½-
årsreglen vil være i klar modstrid med lovens ånd.  

 

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 
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