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Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 

 

Ægdonation til partner 

6. september 2016 

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, har 
længe plæderet for ophævelse af forbuddet mod donation af et æg til en partner. Det skete 
således ifm. 2011-12 L 138. Foreningens indsigelser førte på et andet område til revision af 
lovforslaget, men høringsnotatet er tavst ift. spørgsmålet om partnerdonation.  

Forbuddet kan føres tilbage til lov om et videnskabsetisk komitesystem og behandling af 
biomedicinske forskningsprojekter (LOV nr 503 af 24/06/1992):  

§ 14, stk. 5: Donation af befrugtede menneskelige æg er ikke tilladt.  

Af bemærkningerne til forslaget fremgår: 

I § [14], stk. 5, forbydes donation af befrugtede menneskelige æg. Det er regeringens 
opfattelse, at der er vægtige grunde, som taler for at forbyde donation af befrugtede 
menneskelige æg. Donation af befrugtede menneskelige æg er ligeledes forbudt i Norge 
og Sverige. Forbud[d]et vil kun begrænse muligheden for at afhjælpe ufrivillig barnløshed 
hos det meget begrænsede antal par, hvor såvel kvinden som manden er infertile. 

Ergo, forbuddet er ikke fra starten møntet på et par bestående af to kvinder, men handler 
grundlæggende om dobbeltdonation. 

Via BEK nr 650 af 22/07/1992 og VEJ nr 15120 af 22/12/1993 fandt forbuddet vej til lov om 
kunstig befrugtning (LOV nr 460 af 10/06/1997): 

§ 5. Der må ikke etableres kunstig befrugtning, medmindre ægcellen stammer fra den 
kvinde, der skal føde barnet, eller sæden stammer fra hendes partner. 

Af bemærkningerne til lovforslaget (1996-97 L 5) fremgår: 

Bestemmelsen i [§ 5] medfører, at kunstig befrugtning ikke kan ske med et doneret 
befrugtet menneskeligt æg, hvor både æg og sæd er "fremmede" i forhold til den kvinde 
eller det par, der skal føde og beholde barnet. 
     En kunstig befrugtning hvor der anvendes både doneret æg og doneret sæd, 
indebærer, at barnet ikke vil være direkte beslægtet med nogen af sine kommende 
forældre. 
     Det betyder, at det vil være ulovligt, at en kvinde, der ikke er i stand til selv at levere et 
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befrugtningsdygtigt æg, får doneret et ubefrugtet æg, som derefter bliver insemineret med 
donorsæd. I et sådant tilfælde vil ingen af de kommende forældre være genetisk 
beslægtede med barnet. Denne fremgangsmåde vil derfor være i strid med 
bestemmelsen. 

Begrundelsen for bestemmelsen er indlysende ugyldig i forhold til par af samme køn. Hvis en 
kvinde donerer et æg til sin kvindelige partner vil barnet netop være genetisk beslægtet med 
den ene af sine kommende forældre. Under andenbehandlingen af lovforslaget vedtoges et 
ændringsforslag, som indsatte et forbud mod behandling af lesbiske og enlige (ny § 3). Men 
da dette forbud ophævedes 1. januar 2007 blev bestemmelsen igen relevant. 

Henset til,  

• at lovgiver begrundede lovbestemmelsen med en argumentation, som er ugyldig i 
forhold til par af samme køn,  

• at lovgiver aldrig konkret har argumenteret for, at et par bestående af to kvinder, skulle 
være udelukket,  

• at forbuddet stiller par af samme køn ringere end par af modsat køn,  

finder Landsforeningen, at forbuddet mod donation af æg til en partner er en utilsigtet effekt af 
lovteksten, og at bestemmelsen må revideres, fx. til 

§ 5. Der må ikke etableres kunstig befrugtning, medmindre ægcellen eller sædcellen  
stammer fra en af de kommende forældre. 

Formuleringen ændrer ikke ved tanken om, at forældrene er genetisk involveret i barnet, og 
tager samtidig højde for, at forældrene ikke nødvendigvis er partnere. Således inkluderes 
familiedannelser, der anerkendt i børneloven, fx. at en kvinde med en kvindelig partner kan få 
et barn med en mand, hvor kvinden og manden bliver de juridiske forældre (børnelovens § 
27a, stk. 1). I et sådant tilfælde ville der kunne anvendes et æg fra en ægdonor, der ikke er 
kvindens partner. 

LGBT Danmark kender til mange kvinder, der ønsker at gøre brug af partnerdonation af æg. 
Der vedhæftes en skrivelse fra et sådant par, Anna Louise Hjorth Andersen og hendes 
partner, Sabina, hvori de beskriver deres ulykkelige situation. Et par, der rammes af uforklarlig 
infertilitet, er lige berørt uanset partnernes køn. Men loven som den ser ud i dag tillader kun, at 
hjælpe par af modsat køn, ikke par af samme køn. 

 

Med venlig hilsen 

LGBT Danmark 
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner 

 

Søren Laursen 
Forperson 

 


