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Ikrafttrædelse af lovændringer af lov om dansk indfødsret på Færøerne 

 

Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse 

af dansk indfødsret ved fødslen) blev der første gang indsat en territorialbestem-

melse i en lovændring af indfødsretsloven i forbindelse med indførelse af regler om 

automatisk erhvervelse af statsborgerskab fra en medmor. Territorialbestemmel-

sen indebærer, at den konkrete lovændring ikke gælder direkte for Færøerne (og 

Grønland), men kan sættes i kraft ved kongelig anordning. Territorialbestemmelsen 

blev indsat, fordi der fra færøsk side var ønske om, at reglerne om medmoderskab 

ikke skulle gælde for Færøerne.   

 

Ved samtlige ændringer af indfødsretsloven efter 2014 er der blevet indsat tilsva-

rende territorialbestemmelser, selv om der ikke synes at være særlige færøske for-

hold, der gør sig gældende. Dette indebærer, at der på nuværende tidspunkt gæl-

der forskellige indfødsretslove i riget.  

 

Ingen af lovændringerne siden 2014 er blevet sat i kraft for Færøerne.  

 

Det retlige grundlag for meddelelse af dansk indfødsret er grundlovens § 44, hvor-

efter ingen udlænding kan få dansk indfødsret uden ved lov. Denne bestemmelse 

indebærer, at alene Folketinget og regeringen i forening har kompetence til at med-

dele dansk indfødsret.  

 

Reglerne om statsborgerskab bør af principielle og retlige grunde være de samme i 

hele riget. Det fremgår således bl.a. af de almindelige bemærkninger til forslag til 

lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder (L 169 af 11. 

maj 2004), at besiddelse af dansk indfødsret har en række retsvirkninger, der gæl-

der over alt i riget, herunder f.eks. valgret til Folketinget.  

 

En ajourføring af lov om dansk indfødsret bør derfor prioriteres, således at reglerne 

for meddelelse af dansk indfødsret bliver ens i hele riget. Det er samtidig også vig-

tigt, at det er samtlige lovændringer til lov om dansk indfødsret bliver sat i kraft for 

Færøerne, og at fremtidige ændringer af lov om dansk indfødsret bliver direkte gæl-

dende for Færøerne og Grønland. 
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Nedenfor følger en nærmere gennemgang af de mest betydningsfulde ændringer 

af lov om dansk indfødsret, der er blevet vedtaget siden 2014, men som endnu ikke 

er sat i kraft for Færøerne. 

 

1. Medmoderskab 

 

Medmoderskab blev indført i Danmark ved lov nr. 652 af 12. juni 2013 om ændring 

af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love (Medmo-

derskab m.v.). Loven indebærer, at en kvinde retligt kan anses som medmor til et 

barn med den virkning, at hun har de samme rettigheder og pligter over for barnet 

som en retlig far og at barnet erhverver rettigheder efter medmoren, herunder ret-

ten til dansk indfødsret.   

 

Det følger af reglerne om medmoderskab, at når en kvinde, der bor i Danmark, er 

behandlet med assisteret reproduktion (kunstig befrugtning) af en sundhedsperson 

eller under en sundhedspersons ansvar, anses hendes kvindelige ægtefælle, regi-

strerede partner eller partner som barnets medmor, hvis denne har givet samtykke 

til behandlingen, og barnet må antages at være blevet til ved denne behandling.  

 

Medmoderskab fastslås efter fødslen ved, at Statsforvaltningen registrerer med-

moderskabet, hvis medmoren er gift eller registreret partner med moren, eller hvis 

moren og medmoren skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og 

ansvaret for barnet. 

 

Medmoderskab kan også fastslås ved, at medmoren før eller efter fødslen anerken-

der medmoderskabet over for Statsforvaltningen. 

 

Loven om medmoderskab gælder ikke for Færøerne. Loven kan sættes i kraft for 

Færøerne ved kongelig anordning. Dette er imidlertid ikke sket. Den 29. juli 2018 

overtager de færøske myndigheder sagsområdet person-, familie- og arveret, hvil-

ket bl.a. omfatter kompetence vedrørende faderskab, herunder medmoderskab. 

Det vil herefter være de færøske myndigheder, der beslutter, om der skal indføres 

regler om medmoderskab på Færøerne.   

 

Som nævnt ovenfor blev det efter vedtagelsen af lov nr. 729 af 25. juni 2014 om 

ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved fødslen) 

muligt for børn født af en dansk far, mor eller medmor at erhverve dansk indfødsret 

ved fødslen. 

 

Barnets muligheder for at erhverve dansk indfødsret efter sin medmor forudsætter, 

at medmoderskabet er fastslået i forbindelse med fødslen. 

 

1.1. Dansk indfødsret erhvervet efter en dansk medmoder  

Er en person meddelt dansk indfødsret i Danmark i medfør af lov om dansk indføds-

ret, har dette retsvirkninger over alt i riget, også på Færøerne. Dette gælder også i 

de tilfælde, hvor indfødsretten er erhvervet i medfør af et retsinstitut, der ikke ken-

des i færøsk ret, f.eks. medmoderskab. 
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Eksempel til illustration: 

 

 En dansk og en udenlandsk kvinde er gift med hinanden og bor sammen i Dan-

mark. De beslutter sig for at gennemgå behandling med assisteret reproduk-

tion, og efter endt behandling er den udenlandske kvinde blevet gravid. Stats-

forvaltningen fastslår i forbindelse med fødslen, at den danske kvinde er bar-

nets medmor. Når barnet bliver født, erhverver barnet derfor dansk indfødsret 

efter den danske medmor. Familien vælger derefter at flytte til Færøerne. Bar-

nets erhvervede danske indfødsret gælder også på Færøerne.  

 
Det forhold, at dansk indfødsret i sådanne situationer gælder på Færøerne, betyder 
ikke, at det underliggende medmoderskab anerkendes på Færøerne.     
 
I eksemplet vil medmoren ikke under henvisning til, at barnet har erhvervet dansk 
statsborgerskab gennem hendes danske statsborgerskab, kunne kræve, at færøske 
myndigheder anerkender, at hun er forælder (medmor) til barnet og dermed har 
ret til de ydelser m.v. til barnet, som forældre har ret til, f.eks. til barselsorlov. 

 

1.2. Behandling af sager om medmoderskab 
Børne- og Socialministeriet har oplyst, at der behandles omkring 250 sager om 
medmoderskab i Danmark om året. Det skønnes, at kun en mindre del af disse sager 
vedrører medmoderskab, hvor moren er udenlandsk statsborger, og medmoren er 
dansk statsborger. 
 

En sag om medmoderskab kan alene behandles i Danmark, hvis barn, mor eller 

medmor har bopæl i Danmark. Dette gælder også, selvom behandlingen med assi-

steret reproduktion er gennemført i Danmark, og familien derefter, men inden bar-

nets fødsel, flytter til Færøerne. 

 
Et barn, der er født på Færøerne som følge af behandling i Danmark med assisteret 
reproduktion, af en udenlandsk mor og en dansk kvinde, erhverver således ikke 
dansk indfødsret, da en sag om medmoderskab alene kan behandles i Danmark, 
hvis en af parterne har bopæl i Danmark. 
 
Der vil således kunne opstå konkrete tilfælde, hvor et barn mister muligheden for 
at kunne erhverve dansk indfødsret automatisk ved fødslen, fordi parterne er flyt-
tet til Færøerne inden barnet bliver født. Barnet vil i en sådan situation alene er-
hverve statsborgerskab fra sin udenlandske mor, hvilket vil kunne få konsekvenser 
for barnets fremtidige muligheder for ophold i riget. Barnet vil endvidere alene 
kunne erhverve dansk indfødsret enten som biperson til sin udenlandske mor, eller 
efter det fyldte 18. år.  
 

For at tilgodese det enkelte barns rettigheder, herunder sikre at barnet ikke mister 

muligheden for at erhverve dansk indfødsret fra sin danske medmor i de tilfælde, 

hvor parterne er flyttet til Færøerne inden barnets fødsel, har Børne- og Socialmi-

nisteriet foreslået en ændring af de nugældende regler for Statsforvaltningens 

kompetence. 
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Det foreslås således, at sager om medmoderskab, kan behandles af Statsforvaltnin-
gen, hvis behandlingen med assisteret reproduktion er foregået i Danmark, og bar-
net må antages at være blevet til ved denne behandling. Det vil herefter være uden 
betydning, om parterne efter behandlingen, men inden barnets fødsel, flytter til 
Færøerne. Det bemærkes i den forbindelse, at der allerede eksisterer lignende mu-
ligheder på andre familieretlige området. De danske myndigheder kan således efter 
de gældende regler meddele skilsmisse til et ægtepar, der bor på Færøerne, hvis 
ægteparret inden flytning fra Danmark til Færøerne var blevet separeret i Danmark. 
 
Hvis de færøske myndigheder er indforstået med en sådan ændring af reglerne om 
Statsforvaltningens kompetence til at behandle sager om medmoderskab, vil 
Børne- og Socialministeriet foretage de nødvendige ændringer af de relevante ad-
ministrative forskrifter.    
 

2. Ligestilling af børn født i og uden for ægteskab.  

 

Det har tidligere været en betingelse for erhvervelse af dansk indfødsret, at børn, 

født uden for ægteskab, af en udenlandsk mor og en dansk far, blev født i Danmark. 

 

Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Erhvervelse 

af dansk indfødsret ved fødslen) blev denne regel ophævet. Det fremgår herefter 

af § 1, stk. 1, i lov om dansk indfødsret, at et barn erhverver dansk indfødsret ved 

fødslen, hvis faren, moren eller medmoren er dansk. Det er således uden betydning, 

om barnet er født uden for ægteskab eller i udlandet.   

 

Lovændringen blev indført for at ligestille børn født i og uden for ægteskab fuldt 

ud.  

 

Lovændringen blev foreslået i forlængelse af Den Europæiske Menneskerettigheds-

domstols dom af 11. oktober 2011 i sagen Genovese mod Malta (53124/09), hvor 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol tog stilling til de maltesiske regler om 

statsborgerskab, hvorefter børn født uden for Malta og uden for ægteskab kun 

kunne opnå maltesisk statsborgerskab, hvis moren var malteser. Menneskeret-

tighedsdomstolen kom i den forbindelse frem til, at forskelsbehandling ved adgan-

gen til at opnå statsborgerskab, som alene beror på, om den pågældende er født 

inden for eller uden for ægteskab, vil være i strid med EMRK artikel 14 (om forbud 

mod diskrimination) i sammenhæng med artikel 8 (om retten til familieliv). 

 

Lovændringen har betydning særligt for de børn, der bliver født i udlandet af mænd 

med dansk indfødsret, der samlever med udenlandske kvinder.  

 

Som nævnt ovenfor er lov nr. 729 af 25. juni 2014 ikke sat i kraft for Færøerne. 

Dette betyder, at børn født i udlandet, uden for ægteskab, af en udenlandsk mor 

og en far med dansk indfødsret, ikke erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis 

barnet har domicil på Færøerne. Dette vil kunne få konsekvenser for det pågæl-

dende barns opholdsgrundlag på Færøerne.  
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3. Accept af dobbelt statsborgerskab 

 

Ved lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Ac-

cept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), 

blev det muligt at have dobbelt statsborgerskab.  

 

Lovændringen betyder, at danske statsborgere, der ønsker at erhverve et fremmed 

statsborgerskab, kan gøre dette uden at fortabe deres danske statsborgerskab. De 

skal i den anledning ikke foretage sig noget i forhold til de danske myndigheder. Det 

vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende ønsker at erhverve 

statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om der eventuelt 

stilles krav om løsning fra det danske statsborgerskab. Danske statsborgere kan ef-

ter anmodning fortsat blive løst fra deres danske statsborgerskab. 

 

Lovændringen betyder endvidere, at udenlandske statsborgere, der ønsker at er-

hverve dansk statsborgerskab, ikke længere vil blive stillet over for et dansk krav 

om løsning. Det vil dog afhænge af lovgivningen i det land, hvor vedkommende i 

forvejen har statsborgerskab, om dobbelt statsborgerskab accepteres, eller om 

vedkommende vil fortabe sit statsborgerskab i det pågældende land ved erhvervel-

sen af dansk statsborgerskab. 

 

Lovændringen er ikke sat i kraft for Færøerne. Som konsekvens heraf stilles der bl.a. 

fortsat krav om løsning fra fremmed statsborgerskab ved ansøgning om dansk ind-

fødsret for personer med domicil på Færøerne.  

 

Herudover fortabes dansk indfødsret fortsat ved erhvervelse af fremmed statsbor-

gerskab efter ansøgning eller ved udtrykkeligt samtykke, jf. § 7 i lovbekendtgørelse 

nr. 422 af 8. juni 2004 om dansk indfødsret med senere ændringer, hvis vedkom-

mende har domicil på Færøerne. 

 

Såfremt lov om dobbelt statsborgerskab sættes i kraft for Færøerne, vil også danske 

statsborgere med domicil på Færøerne, der ønsker at erhverve et fremmed stats-

borgerskab, kunne gøre dette uden at fortabe deres danske statsborgerskab efter 

reglerne i indfødsretsloven. Herudover vil også udlændinge med domicil på Færø-

erne kunne erhverve dansk indfødsret uden at blive stillet over for krav om løsning 

fra deres nuværende statsborgerskab. 

 

4. Indførelse af gebyrbetaling 

 

Ved lov nr. 730 af 25. juni 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk ind-

fødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.), blev der indført regler om gebyr-

betaling på 1.100 kr. ved afgivelse af erklæring om dansk indfødsret. Disse sager 

har tidligere været behandlet gebyrfrit. 

 

Ved lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret (Ac-

cept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret), 
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blev der endvidere indført en ensartet gebyrbetaling på 1.200 kr. ved ansøgning om 

bevis for og bevarelse af dansk indfødsret og ved ansøgning om naturalisation. An-

søgninger om bevis for og bevarelse af dansk indfødsret har tidligere været behand-

let gebyrfrit, mens behandling af ansøgninger om naturalisation har været pålagt 

et gebyr på 1.000 kr. 

 

5. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har udarbejdet et udkast til anordning om 

ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret, hvori samtlige 

ændringer fra 2014 og frem sættes i kraft over for Færøerne. 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har medsendt udkast til anordning med 

henblik på eventuelle forudgående bemærkninger.  

 

Anordningen vil efterfølgende blive sendt til Rigsombudsmanden på Færøerne med 

henblik på forelæggelse for Færøernes landsstyre.  

 

 


