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Den 3. september 2020 

 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 72 (LIU alm. del) stillet 17. 

august efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 72 

”I august 2019 blev der udtrykt bred politisk opbakning til forslaget om at sænke aldersgrænsen 

for juridisk kønsskifte. Ministeren bedes oplyse, hvornår man forventer at indkalde 

til forhandlinger om muligheden for juridisk kønsskifte for børn?” 

Svar 

Regeringen offentliggjorde lørdag den 22. august udspillet ”Frihed til forskelligehed - styrkede 

rettigheder og muligheder for LGBTI-personer”, som indeholder ti lovgivningsmæssige initiativer på 
området. Udspillet er blevet til på baggrund af den lovgennemgang på tværs af ressortområder, som er 

iværksat som led i Handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-

personer 2018-2021.  

 

Muligheden for ændring af juridisk køn for personer under 18 år er et af de ti initiativer. Regeringen 

lægger op til, at børn og unge får mulighed for ændring af juridisk køn efter samme ordning som 

voksne ved at indgive en erklæring om, at barnet eller den unge ønsker ændring af juridisk køn, fordi 

barnet eller den unge oplever at tilhøre det andet køn. For børn under 15 år vil der være krav om 

samtykke fra forældremyndighedsindehaverne. Der fastsættes ikke en nedre aldersgrænse, da der ikke 

er en aldersgrænse i forhold til henvisning og behandling i sygehusvæsenet. Der tilknyttes et krav om, 

at barnet eller den unge forud for ændring af juridisk køn modtager alderssvarende juridisk 

rådgivning, så barnet eller den unge inddrages, og beslutningen træffes på et oplyst grundlag. 

 

Forberedelse, herunder evt. forhandlinger samt fremsættelse af de enkelte forslag vil ske i de 

ressortansvarlige ministerier. 

 

Forslaget om ændring af juridisk køn for børn og unge vil skulle gennemføres ved en ændring af CPR-

loven, som hører under Social- og Indenrigsministeriet.  
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