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Oversigt over Q & A’s 

 

 

Medmoderskab: 

 

Q&A nr. 1:  Gælder reglerne for medmoderskab på Færøerne? 

 

Q&A nr. 2: Hvilken betydning har begrebet medmoderskab i forhold til reglerne 

om dansk indfødsret? 

 

Q&A nr. 3: Hvis en kvinde bliver anerkendt som medmor i Danmark, er de fæ-

røske myndigheder så også forpligtet til at anerkende hende som 

medmor på Færøerne? 

 

Q&A nr. 4:  Hvis et barn erhverver dansk indfødsret efter sin medmor i Danmark, 

vil barnet så også have dansk indfødsret på Færøerne? 

 

Q&A nr. 5: Kan de danske myndigheder behandle en sag om medmoderskab, 

hvis kvinden bor på Færøerne? 

 

Q&A nr. 6: Forslag til ændring af Statsforvaltningens kompetence i behandlin-

gen af sager om medmoderskab  

 

Q&A nr. 7: Hvor mange sager om medmoderskab bliver der behandlet i Dan-

mark hvert år? 

 

Q&A nr. 8:  Hvorfor er det nødvendigt at have regler om videregivelse af dansk 

indfødsret fra danske medmødre på Færøerne, når begrebet med-

moderskab ikke eksisterer på Færøerne? 
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Q & A nr. 1: Gælder reglerne for medmoderskab på Fæ-

røerne? 

 

 

Muligt svar:  

 

 Medmoderskab blev indført i Danmark i juni 2013 ved 

ændring af børneloven.  

 

 Reglerne betyder, at barnets medmor får de samme 

rettigheder og pligter overfor barnet som en far. 

 

 Reglerne om medmoderskab gælder ikke for Færø-

erne, men kan sættes i kraft ved kongelig anordning. 

Dette er endnu ikke sket. 

 

 Den 29. juli 2018 overtager de færøske myndigheder 

sagsområdet person-, familie- og arveret, herunder 

kompetence vedr. fader- og medmoderskab.  

 

 De færøske myndigheder kan herefter selv beslutte, 

om der skal indføres lovgivning om medmoderskab på 

Færøerne. 

 

 Et dansk statsborgerskab, der følger af indfødsretslo-

ven, gælder på Færøerne, også selvom statsborger-

skabet er baseret på et retsinstitut, der ikke kendes i 

færøsk ret. Det kunne f.eks. være et medmoderskab 

fastslået i Danmark. 
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 Det forhold, at det danske statsborgerskab i sådanne 

situationer gælder på Færøerne, betyder ikke, at det 

underliggende medmoderskab anerkendes på Færø-

erne.     
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Q & A nr. 2: Hvilken betydning har begrebet medmoder-

skab i forhold til reglerne om dansk indfødsret? 

 

 

Muligt svar:  

 

 Ved lov nr. 729 af 25. juni 2014 om ændring af lov om 

dansk indfødsret (Erhvervelse af dansk indfødsret ved 

fødslen) blev det muligt for børn at erhverve dansk 

indfødsret fra fødslen, når barnet har en medmor med 

dansk indfødsret. 

 

 Lovændringen skal ses i sammenhæng med lov nr. 652 

af 12. juni 2013 om ændring af børneloven, lov om 

adoption, retsplejeloven og forskellige andre love 

(Medmoderskab m.v.) med senere ændringer, hvor-

ved bl.a. bestemmelserne i børneloven om faderskab 

fra den 1. december 2013 blev udvidet til også at om-

fatte medmoderskab. 

 

 Reglerne indebærer, at et barn født af en udenlandsk 

mor og en medmor erhverver dansk indfødsret ved 

fødslen efter sin medmor med dansk indfødsret. 

 

 Muligheden for at erhverve dansk indfødsret efter 

medmoren forudsætter, at medmoderskabet er fast-

slået i forbindelse med fødslen. 
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 Hvis et barn har erhvervet dansk indfødsret efter sin 

danske medmor i Danmark, gælder indfødsretten i 

hele riget uanset, at begrebet medmoderskab ikke 

kendes i færøsk ret.  
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Q & A nr. 3: Hvis en kvinde bliver anerkendt som medmor 

i Danmark, er de færøske myndigheder så også forpligtet 

til at anerkende hende som medmor på Færøerne? 

 

 

Muligt svar:  

 

 Medmoderskab er et begreb, der blev indført i Dan-
mark ved lov [nr. 652 af 12. juni 2013 om ændring af 
børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og for-
skellige andre love (Medmoderskab m.v.).] 

  

 Medmoderskab fastslås efter fødslen ved, at Statsfor-
valtningen registrerer medmoderskabet, hvis medmo-
ren er gift eller registreret partner med moren, eller 
hvis moren og medmoren skriftligt erklærer, at de 
sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for bar-
net. 

 

 Medmoderskab kan også fastslås ved, at medmoren 
før eller efter fødslen anerkender medmoderskabet 
over for Statsforvaltningen. 

 

 Begrebet medmoderskab kendes ikke i færøsk ret, 
idet reglerne ikke er sat i kraft for Færøerne.  

 

 Hvis en person er meddelt dansk indfødsret i medfør 
af lov om dansk indfødsret, har dette retsvirkninger 
over alt i riget, også på Færøerne. Dette gælder også i 
de tilfælde, hvor indfødsretten er erhvervet som følge 
af medmoderskab, der ikke kendes i færøsk ret. 
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 Selvom barnets danske indfødsret gælder på Færø-
erne, betyder det ikke, at det underliggende medmo-
derskab anerkendes på Færøerne.     
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Q & A nr. 4: Hvis et barn erhverver dansk indfødsret efter 

sin medmor i Danmark, vil barnet så også have dansk ind-

fødsret på Færøerne? 

 

 

Muligt svar:  

 

 Erhvervelse af dansk indfødsret gælder over alt i riget.  
 

 Hvis en person har erhvervet dansk indfødsret i Dan-
mark i medfør af lov om dansk indfødsret, gælder 
denne indfødsret også på Færøerne, uanset om ind-
fødsretten er erhvervet efter regler, der ikke gælder 
på Færøerne, f.eks. medmoderskab. 
 

 Selvom barnets danske indfødsret gælder på Færø-
erne, betyder det ikke, at det underliggende medmo-
derskab anerkendes på Færøerne.     
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Q & A nr. 5: Kan de danske myndigheder behandle en sag 

om medmoderskab, hvis parterne bor på Færøerne? 

 

 

Muligt svar:  

 

 Bekendtgørelse nr. 1861 af 23. december 2015 om 
statsforvaltningens behandling af sager om faderskab 
og medmoderskab beskriver Statsforvaltningens be-
handling af denne type af sager. 
 

 Det fremgår således af § 20 i bekendtgørelsen, at 
Statsforvaltningen kan behandle en sag om faderskab 
eller medmoderskab, hvis betingelserne herfor i rets-
plejelovens § 456 b er opfyldt. 

 

 Efter § 456 b, kan en sag om medmoderskab eller fa-
derskab indbringes for retten her i landet, hvis en af 
følgende betingelser er opfyldt: 

- Moren eller barnet har bopæl i landet, 
- En person, som er part i sagen, har bopæl eller op-
hold her eller personens dødsbo behandles eller har 
været behandlet her eller 
- Faderskabet eller medmoderskabet til barnet er 
registreret, anerkendt eller fastslået ved dom efter 
reglerne i børneloven. 
 

 En sag om medmoderskab kan således ikke behandles 
i Danmark, hvis hverken barn, mor eller medmor bor i 
Danmark, heller ikke selvom parterne indbyrdes er 
enige herom. 
 



 
Side     10/14 

 Dette gælder også uanset, om behandlingen med as-
sisteret reproduktion er blevet gennemført i Dan-
mark, og familien derefter, men inden barnets fødsel, 
er flyttet til Færøerne. 
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Q & A nr. 6: Forslag til ændring af Statsforvaltningens 

kompetence i behandlingen af sager om medmoderskab? 

 

 

Muligt svar:  

 

 En sag om medmoderskab kan som nævnt ikke be-
handles af Statsforvaltningen i Danmark, hvis barn, 
mor og medmor har bopæl på Færøerne. 

 

 Muligheden for at erhverve dansk statsborgerskab 
gennem medmorens danske statsborgerskab forud-
sætter, at medmoderskabet fastslås i forbindelse med 
fødslen. 

 

 Hvis parterne flytter til Færøerne inden barnets fød-
sel, erhverver barnet derfor ikke dansk indfødsret ef-
ter sin danske medmor. 

 

 Barnet vil alene erhverve indfødsret fra sin biologiske 
udenlandske mor. 

 

 Dette vil kunne få konsekvenser for barnets fremtidige 
muligheder for ophold i riget. 

 

 Det vil også betyde, at barnet alene vil kunne erhverve 
dansk indfødsret som biperson til sin udenlandske 
mor. Eller først efter det fyldte 18. år. 

 

 For at tilgodese barnets tarv foreslås det derfor, at 
reglerne for hvornår Statsforvaltningen har kompe-
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tence til at behandle sager om medmoderskab æn-
dres således, at en sag om medmoderskab kan be-
handles i Danmark, hvis den udenlandske mor i Dan-
mark er blevet behandlet med assisteret reproduk-
tion, og barnet må antages at være blevet til ved 
denne behandling, også selvom parterne ved fødslen 
bor på Færøerne. 
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Q & A nr. 7: Hvor mange sager om medmoderskab bliver 

der behandlet i Danmark hvert år? 

 

 

Muligt svar:  

 

 Statsforvaltningen behandler i gennemsnit ca. 250 sa-
ger om medmoderskab om året. 
 

 Det skønnes, at kun en mindre del af disse sager ved-
rører situationer, hvor den ene kvinde er udenlandsk. 
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Q & A nr. 8: Hvorfor er det nødvendigt at have regler om 

videregivelse af dansk indfødsret fra danske medmødre 

på Færøerne, når begrebet medmoderskab ikke eksiste-

rer på Færøerne? 

 

 

Muligt svar:  

 

 Erhvervelse af dansk indfødsret gælder for hele rigs-
fællesskabet. 
 

 Besiddelse af dansk indfødsret har en række retsvirk-
ninger, der gælder overalt i kongeriget, herunder 
f.eks. valgret til Folketinget. 
 

 Der bør af principielle grunde gælde de samme regler 
om indfødsret, uanset hvor man bor i riget, men sådan 
er det ikke nu, da en del ændringer af indfødsretslo-
ven ikke er sat i kraft for Færøerne, herunder reglerne 
om medmoderskab. 

 

 Det er derfor vigtigt, at lov om dansk indfødsret bliver 
ajourført således, at reglerne om indfødsret bliver ens 
i hele rigsfællesskabet. 

 

 

 

 


