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Editorial 
 
We hereby proudly present the second issue of Retskraft – Copenhagen Journal of 
Legal Studies. Since the first issue, which was published in the autumn of 2017, we 
have experienced an increasing attention and interest in our journal, which has led 
to a growing number of subscribers to our journal. We are now honored to count 
the Danish Supreme Court, along with other Danish courts, as subscribers to 
Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies.  
 
In relation to the growing interest in our journal, we have also experienced an 
increase in the number of articles that have been submitted to the editorial board of 
the journal and we have therefore also had a good opportunity to choose from a wide 
range of topics and to choose the articles that were the most eligible for publishing. 
We are very grateful for all the submissions. 
 
In January of 2018, we held our first official event, which focused on jurisprudential 
assignment-writing and was an attempt to provide students with methods and advice 
on how to write an assignment or article within the field of law with a more specific 
critical perspective than is otherwise taught at our Faculty of Law. The speakers of 
the event were associate professor Mikkel Jarle Christensen, who is an invaluable 
support to our journal, associate professor Anne Lise Kjær and former contributor 
Amalie Paludan. The event was well-visited and the students were appreciative of the 
event and the possibility of gaining additional information on how to write a good 
assignment or article, aside from the advice they have received on the individual 
courses.  
 
The event was a clear expression of one of the fundamental aims of Retskraft – 
Copenhagen Journal of Legal Studies, which continues to be; to spread and 
encourage a culture of academic writing on the Faculty of Law at the University of 
Copenhagen. In that regard, it is therefore important for the journal, that students 
whose articles have been chosen for publishing, are given productive criticism so that 
they are able to learn and incorporate this criticism into their articles. In that regard, 
we are most thankful for the work of our peer-reviewers who have helped make this 
issue come together by providing valuable feedback for the students and for 
providing our journal with a mark of high quality. 
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As mentioned above, the articles in this second issue of Retskraft – Copenhagen 
Journal of Legal Studies are broadly based on different fields of law. In relation to 
the ongoing climate changes and the related access to new areas of the world, Sanne 
Severinsen has written an article on the regulation of access to genetic resources 
through a comparative analysis of regulation in Denmark and Greenland. Regarding 
the growing interest for artificial intelligence, or AI, and its possible implications for 
the legal world, Thomas Julius Buocz has written an article about the introduction 
of AI-technology to the judiciary. Lea Emilie Dam has written an article about the 
legal problems of gender identity-changes in relation to obtaining legal parenthood 
as a father and the accordance between Danish national legislation and the European 
Convention on Human Rights. Christopher Ejlersen has written an article on the 
elements and points, to which the Danish courts are keen to attach great importance, 
when examining § 67 of the Danish Bankruptcy Act, in regard to the question of 
setting aside payments made to business overdraft facilities. And last, but not least, 
Line Liv Lütken and Line Lehmann Lin has written an article about the term 
“environmental information”, as it is defined in the Directive on public access to 
environmental information and as it appears in the Danish implementation hereof, 
in an effort to analyze the scope of the aforementioned term.     
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Når mænd føder børn 
En menneskeretlig analyse af de danske regler om 

registrering af retligt forældreskab for personer, som  
har skiftet juridisk køn 

Lea Emilie Dam* 

Siden 2014 har det været muligt for transpersoner at skifte juridisk køn uden 
krav om forudgående kirurgisk eller medicinsk behandling. Hvor kastration 
tidligere var en betingelse for juridisk kønsskifte, er det i dag muligt for en 
transperson at skifte juridisk køn og samtidig bevare sine reproduktive evner 
og dermed muligheden for at stifte familie, enten på egen hånd eller ved 
assisteret reproduktion. En transperson, som har skiftet juridisk køn, og som 
herefter bliver forælder til et barn, vil imidlertid ikke nødvendigvis få tildelt 
retligt forældreskab i overensstemmelse med sin kønsidentitet. Eksempelvis vil 
en transperson, som har skiftet juridisk køn fra kvinde til mand, og som 
herefter føder et barn, blive tildelt retligt forældreskab som mor, uanset at 
vedkommende juridisk set er en mand og føler sig som sådan. Artiklen 
behandler spørgsmålet, om denne praksis er i overensstemmelse med 
Danmarks menneskeretlige forpligtelser efter Den Europæiske 
Menneskerettighedskonvention som følge af statens positive forpligtelse efter 
EMRK artikel 8 til at anerkende transpersoners kønsidentitet. Artiklen 
gennemgår retsstillingen efter dansk ret for transpersoner i forhold til 
registrering af retligt forældreskab med inddragelse af den nyeste, danske 
domspraksis. Der foretages på denne baggrund en analyse og afvejning af de 
modsatrettede hensyn til individet på den ene side og til samfundet og andre 
individer på den anden side, som efter Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstols praksis skal inddrages ved vurderingen af, om 
den danske praksis for registrering af retligt forældreskab til transpersoner er i 
strid med EMRK artikel 8. Artiklen konkluderer, at de danske regler kan være 
i strid med menneskeretten.  
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1. Indledning
Siden 2014 har det i Danmark været muligt for transpersoner1 at skifte juridisk køn 
uden krav om forudgående kastration. Afskaffelsen af kastrationskravet i Danmark 
kan ses som en del af en international tendens, som i en europæisk sammenhæng 
foreløbig kulminerede i 2017 med en afgørelse fra Den Europæiske 
Menneskerettighedsdomstol (EMD), hvor domstolen fandt, at det er i strid med 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) at stille krav om 
sterilisation som betingelse for anerkendelse af juridisk kønsskifte.2 I takt med, at et 
øget antal europæiske lande afskaffer sterilisationskravet3, vil spørgsmål om 
transpersoner, familie og forældreskab blive alt mere aktuelt og give anledning til 
nye, retlige problemstillinger.  

Denne artikel beskæftiger sig med spørgsmålet om juridisk anerkendelse af 
transpersoners kønsidentitet i forhold til retligt forældreskab. Selvom en transperson 
efter dansk ret kan skifte juridisk køn i overensstemmelse med sin kønsidentitet, vil 
en transperson, som derefter stifter eller allerede har stiftet familie, ikke nødvendigvis 
få registreret forældreskab i overensstemmelse med sin kønsidentitet. Eksempelvis vil 
en person, som har skiftet juridisk køn fra kvinde til mand, og som herefter føder et 
barn, blive tildelt retligt forældreskab som mor, uanset at vedkommende juridisk set 
er en mand og føler sig som sådan. Der er altså tale om en situation, hvor den danske 
stat ikke fuldt ud anerkender transpersoners kønsidentitet.  

Fokus for min undersøgelse i denne artikel er en menneskeretlig analyse af de danske 
regler om registrering af retligt forældreskab for transpersoner. Det er således fastlagt 
i EMD’s praksis, at staten har en positiv forpligtelse til at anerkende transpersoners 
kønsidentitet efter EMRK artikel 8 om retten til privatliv. Spørgsmålet er, om 
forpligtelsen konkret omfatter juridisk anerkendelse af kønsidentitet i forhold til 
retligt forældreskab, og i så fald, om de danske regler på dette område er i 
overensstemmelse med EMRK art. 8? Der tages i analysen heraf udgangspunkt i de 
kriterier, som EMD lægger vægt på ved en sådan vurdering.  

* Jurastuderende, Københavns Universitet [lea.emilie.dam@gmail.com]
1 Se definition i afsnit 2.
2 A.P., Garçon, og Nicot mod Frankrig (2017).
3 I både Tyskland, Sverige og Italien har de nationale domstole underkendt legitimiteten af
sterilisationskravet, se Federal Constitutional Court of Germany, 1 BvR 3295/07 (11. januar
2011), Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 3201-14 (9. juli 2015) og Constitutional Court of
Italy, 221/2015 (21. oktober 2015).
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Spørgsmålet om juridisk anerkendelse af transpersoners kønsidentitet berører et 
vigtigt aspekt af transpersoners livsvilkår. Transpersoner oplever fortsat at blive udsat 
for diskrimination, vold og chikane som følge af deres kønsidentitet, og manglende 
juridisk anerkendelse spiller en rolle. Eksempelvis angav 30 % af de adspurgte 
transpersoner i et nyere, omfattende europæisk studie, at de havde oplevet 
diskrimination inden for de sidste 12 måneder som følge af fremvisning af et officielt 
dokument, som indeholdt oplysninger om køn, der ikke korresponderede med 
vedkommendes kønsidentitet.4 
 
Artiklen er opbygget i følgende dele: I afsnit 2 redegør jeg kort for centrale begreber 
i artiklen. I afsnit 3 gennemgår jeg transpersoners rettigheder efter EMRK artikel 8 
på baggrund af EMD’s praksis. I afsnit 4 undersøger jeg børnelovens regler om retligt 
forældreskab i forhold til reglerne om juridisk kønsskifte. I afsnit 5 analyserer jeg 
børnelovens regler på baggrund af Danmarks menneskeretlige forpligtelser efter 
EMRK artikel 8. Afslutningsvis konkluderer jeg i afsnit 6 på resultaterne af analysen.  
 

2. Centrale begreber: transperson og juridisk kønsskifte 
Da jeg i denne artikel beskæftiger mig med et forholdsvis komplekst, og for nogle 
læsere formentlig ukendt, retsområde, ønsker jeg indledningsvis og for klarheds skyld 
at definere nogle af de mest centrale begreber i artiklen.  
 
Jeg anvender betegnelsen transperson om personer, som oplever en 
uoverensstemmelse mellem det køn, de er blevet givet ved fødslen og det køn, de selv 
oplever at tilhøre. Der er tale om et ikke-juridisk paraplybegreb for en mangfoldig 
gruppe. En persons identifikation som transperson vedrører vedkommendes 
kønsidentitet, og handler ikke om seksualitet eller seksuelle præferencer. Transmand 
betegner i denne artikel en person, der er registreret som pige/kvinde ved sin fødsel, 
men som identificerer sig som mand, mens transkvinde betegner en person, der er 
registreret som dreng/mand ved sin fødsel, men identificerer sig som kvinde. Ikke 
alle transpersoner identificerer sig dog som værende enten mand eller kvinde, idet de 
ikke oplever sig som tilhørende et bestemt køn.  

                                                        
4 European Union Agency for Fundamental Rights, Being Trans in the European Union, 
Comparative analysis of EU LGBT survey data, 2014, 82, tilgængelig på: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-
survey-data (tilgået 23. marts 2018).  
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Juridisk kønsskifte giver visse5 transpersoner mulighed for at skabe overensstemmelse 
mellem deres kønsidentitet og deres juridiske køn. Når jeg bruger begrebet juridisk 
køn, henviser jeg til det køn, en person er registreret som og har retlig status af i 
henhold til gældende lovgivning. Definitionen af juridisk køn er historisk og 
traditionelt set formet af den dominerende opfattelse, at der findes to forskellige, 
biologiske køn.6 I Danmark registreres alle personer således som enten mand eller 
kvinde.7 
 
Når en transperson skifter juridisk køn, foregår det i Danmark ved, at vedkommende 
får tildelt et nyt CPR-nummer, som også giver adgang til udstedelse af nye, 
personlige dokumenter, såsom pas, kørekort og fødselsattest. Vedkommende vil om 
nødvendigt skulle ændre sit fornavn, så det bliver ’kønskorrekt’, jf. navnelovens § 
13, stk. 2.  
 
Betingelserne for at kunne foretage juridisk kønsskifte har varieret historisk. Med 
loven om juridisk kønsskifte8 fra 2014 ændredes de danske regler, så det blev muligt 
for personer over 18 år at få foretaget juridisk kønsskifte, alene på baggrund af 
afgivelse af skriftlig erklæring med ønske om nyt personnummer, begrundet i en 
oplevelse af at tilhøre det andet køn, og med efterfølgende bekræftelse af ansøgningen 
efter en refleksionsperiode på 6 måneder, jf. CPR-lovens § 6, stk. 3.9 Dette betegnes 
                                                        
5 Transpersoner under 18 år kan således ikke foretage juridisk kønsskifte, og endvidere er det 
ikke alle transpersoner, der oplever sig som tilhørende et af de to juridiske køn (mand og 
kvinde), som er tilgængelige på nuværende tidspunkt.  
6 Det binære kønssystem som dominerende samfundsmæssig konstruktion og udgangspunkt 
for definitionen af juridisk køn er velbeskrevet i kønsforskningen, men skal ikke behandles 
nærmere her. Se bl.a. Julie A. Greenberg, ‘Defining Male and Female: Intersexuality and the 
Collision between Law and Biology’, Arizona Law Review [1999], vol. 41, 265-328, samt 
Marjolein van den Brink, ‘The Legitimate Aim of Harmonising Body and Soul’ [2017], 
Changing Legal Gender: Family Life and Human Rights’ in Katharina Boele-Woelki & 
Angelika Fuchs (ed.), 2017, Same-Sex Relationships and Beyond. Gender Matters in the EU, 3rd 
edition, Intersentia Publishing, [van den Brink], pp. 231-248.  
7 Jf. bekendtgørelse nr. 1034 af 4. april 2017 om folkeregistrering m.v. Det er dog muligt at 
få kønsbetegnelsen X (for uspecificeret) i sit pas, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 953 af 28. august 
2014 om ændring af bekendtgørelse om pas mv.  
8 Loven hedder officielt Lov nr. 752 af 25. juni 2014 om ændring af lov om Det Centrale 
Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende 
det andet køn), men vil i denne artikel for klarheds skyld blive refereret til som loven om 
juridisk kønsskifte.  
9 Lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017 om Det Centrale Personregister.  
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’erklæringsmodellen’. Lovændringen blev igangsat af den daværende Thorning-
regering, som ønskede at undersøge mulighederne for at foretage juridisk kønsskifte 
uden krav om kirurgiske indgreb.10 Justitsministeriet vurderede i forbindelse med 
lovarbejdet, at det ikke kunne udelukkes, at Danmark ville blive dømt for 
overtrædelse af EMRK artikel 8, hvis Danmark fastholdt den daværende ordning, 
hvor kastration var en forudsætning for juridisk kønsskifte.11 Kastration indebærer, 
at kønskirtlerne fjernes (testikler eller æggestokke og livmoder), jf. sundhedslovens § 
115. Med erklæringsmodellen er det nu muligt at foretage juridisk kønsskifte uden 
forudgående kirurgisk eller medicinsk behandling, såsom kønsskifteoperation og 
hormonbehandling. En transperson, som har skiftet juridisk køn, kan derfor have 
bevaret sine reproduktive evner og dermed muligheden for at stifte familie på egen 
hånd eller ved assisteret reproduktion.  
 
I det følgende gennemgår jeg den beskyttelse, som transpersoner nyder efter EMRK 
artikel 8 om retten til privat- og familieliv i relation til juridisk anerkendelse af deres 
kønsidentitet.  
 

3. Transpersoners rettigheder efter EMRK art. 8 
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) er inkorporeret i dansk 
ret.12 Retten til privat- og familieliv er beskyttet i EMRK art. 8, stk. 1, hvorefter 
’Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin 
korrespondance.’ Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har ved flere 
lejligheder haft anledning til at overveje individets ret til at få anerkendt sin 
kønsidentitet efter EMRK art. 8, og domstolens praksis har, i overensstemmelse med 
domstolens dynamiske fortolkning af konventionen, udviklet sig med tiden. 
Spørgsmålet om staternes juridiske anerkendelse af kønsidentitet er overvejende 
blevet behandlet af domstolen efter doktrinen om statens positive forpligtelser, det 
vil sige statens pligt til aktivt at sikre individets rettigheder efter konventionen, 

                                                        
10 Regeringsgrundlag oktober 2011, tilgængelig på: 
http://www.stm.dk/multimedia/Et_Danmark_der_st_r_sammen__Regeringsgrundlag.pdf 
(tilgået 23. marts 2018).  
11 Justitsministeriet (2014), Rapport fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte, s. 77. 
[Arbejdsgruppens rapport]. 
12 Jf. Lov nr. 285 af 29. april 1992 med senere ændringer.  
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foruden den negative forpligtelse til af afstå fra unødige indgreb i individets 
rettigheder.13 
 
I det følgende gennemgår jeg overordnet udviklingen i EMD’s praksis på området 
og fremhæver hovedpointer. Dommene vil blive nærmere inddraget i analysen i 
afsnit 5.  
 

3.1 Udviklingen i EMD’s praksis fra 1977-2017  
I en række sager fra perioden 1977-199014 forholdt EMD sig for første gang til 
spørgsmålet om, hvorvidt transpersoners rettigheder var beskyttet efter EMRK art. 
8, og i så fald i hvilken udstrækning. I både Rees mod Storbritannien (1986) og 
Cossey mod Storbritannien (1990), som begge vedrørte udstedelsen af nye 
fødselsattester til transpersoner, som havde gennemgået kønsskifteoperation, 
behandlede domstolen problemet som et spørgsmål om statens positive forpligtelser 
efter EMRK art. 8 om retten til privatliv. Domstolen afviste, at staten havde en 
positiv forpligtelse til at opdatere deres historiske fødselsregister i overensstemmelse 
med klagernes nye kønsidentitet. Dette skete med henvisning til staternes 
skønsmargin, idet der ifølge domstolen på daværende tidspunkt ikke fandtes nogen 
ensartet praksis på området i medlemsstaterne, og det derfor måtte være op til den 
enkelte medlemsstat, i hvilken udstrækning den ville imødekomme transpersoners 
ønske om juridisk anerkendelse. Domstolen anerkendte dog på daværende 
tidspunkt, at juridisk anerkendelse af transpersoners kønsidentitet potentielt var 
omfattet af beskyttelsen efter EMRK art. 8, hvis udviklingen i medlemsstaterne gik 
i denne retning. 15  
 
I B mod Frankrig (1992) statuerede EMD for første gang en krænkelse af EMRK 
art. 8 i et spørgsmål om kønsidentitet, da domstolen bestemte, at transpersoner, som 
har gennemgået en kønsskifteoperation, har ret til at få deres nye køn anerkendt i 
identifikationspapirer, som har til hensigt at indeholde aktuelle og opdaterede 
oplysninger om indehaveren af dokumentet, såsom kørekort, pas m.v. Dermed 
adskilte sagen sig fra de engelske sager, som vedrørte ændringer af oplysninger i et 

                                                        
13 Jens Elo Rytter. Individets grundlæggende rettigheder (2016, 2. udgave. København: Karnov 
Group), 65-66. 
14 X mod Tyskland (1977), Van Oosterwijck mod Belgien (1980), Rees mod Storbritannien 
(1986), Cossey mod Storbritannien (1990).  
15 Rees mod Storbritannien (1986), pr. 47.  
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historisk register, som ikke var tiltænkt at skulle opdateres løbende. Domstolen lagde 
i sagen vægt på, at klageren dagligt befandt sig i situationer, hvor hun fik afsløret sit 
kønsskifte over for tredjemand.16  
 
I X, Y og Z mod Storbritannien (1997) fastslog domstolen derimod, at staten ikke 
havde pligt til at registrere transmanden X som far til et barn, som var født af en 
kvinde, som transmanden levede i et fast parforhold med, og som var blevet gravid 
ved brug af anonym donorsæd. Domstolen lagde i deres vurdering vægt på, at der 
var tale om et omdiskuteret spørgsmål, der rejste komplekse videnskabelige, retlige, 
moralske og sociale spørgsmål, og at der ikke var nogen konsensus mellem 
Europarådets medlemsstater, hvorfor medlemsstaterne har en betydelig 
skønsmargin. Domstolen lagde vægt på hensynet til samfundet, og at det ikke var 
sikkert, at en anerkendelse ville være bedst for barnet. Domstolen lagde endvidere 
vægt på, at de retlige ulemper ikke var særlig store, at den manglende anerkendelse 
ikke ville være et socialt problem, og at klagerne i praksis havde mulighed for at 
fungere som en familie, selvom barnet kun havde én juridisk forælder.17 
 
Dommen er interessant, fordi den er et eksempel på, at andres rettigheder kan have 
indflydelse på udstrækningen af statens positive forpligtelse til at anerkende 
transpersoners kønsidentitet. I B mod Frankrig (1992) afvejede domstolen alene 
hensynene til klageren over for hensynet til samfundet mere generelt, mens der i 
denne dom også er et hensyn at tage til en anden konkret rettighedshaver, nemlig 
barnet. Samtidig må det holdes for øje, at dommen er 20 år gammel, og at 
præmisserne derfor ikke nødvendigvis holder i en nutidig kontekst. 
 
Dommen Christine Goodwin mod Storbritannien (2002) indebar et brud med 
domstolens hidtidige praksis efter Rees mod Storbritannien (1986). Domstolen 
fastslog i sagen, at der i det konkrete tilfælde var sket en krænkelse af EMRK art. 8. 
Sagen vedrørte en transkvinde, som lovligt havde fået foretaget kønsskifteoperation, 
men som ikke kunne få lov til at skifte juridisk status fra mand til kvinde. EMD 
fastslog enstemmigt, at EMRK art. 8 i lyset af den stedfundne udvikling imod en 
generel anerkendelse af transpersoner, forpligter staterne til fuldt ud at anerkende 
transpersoners nye køn, også i historiske registre - altså med tilbagevirkende kraft. 
Ifølge EMD er de ulemper og besværligheder, dette medfører for samfundet, ikke så 

                                                        
16 B mod Frankrig (1992), pr. 63.  
17 Jon Fridrik Kjølbro, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention for praktikere, (2017, 4. 
udgave, København: Jurist- og økonomforbundets forlag), 821.  
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alvorlige, at de opvejer hensynet til transpersoners værdighed. EMD udtalte, at 
anerkendelse af transpersoners kønsidentitet berører et essentielt aspekt af retten til 
privatliv i form af beskyttelse af det enkelte individs autonomi, intimsfære og 
værdighed.18  
 
Dommen markerer et vigtigt skifte, således at anerkendelse af juridisk kønsskifte for 
transpersoner, som har gennemgået kirurgisk kønsskifte, som det klare 
udgangspunkt herefter falder inden for den positive forpligtelse efter EMRK art. 8. 
Domstolen fastholdt dog på daværende tidspunkt, at det fortsat var overladt til 
staternes skønsmargin, hvilke betingelser, som nærmere skulle være opfyldt efter 
national ret for at opnå det juridiske kønsskifte.19  
 
I L mod Litauen (2007) fastslog domstolen, at også transpersoner, som ikke har 
gennemgået et fuldstændigt fysisk kønsskifte, kan befinde sig i en situation, hvor 
manglende juridisk anerkendelse medfører en sådan fortvivlelse og usikkerhed for 
transpersonen, at situationen vil være omfattet af beskyttelsen i EMRK art. 8. Sagen 
vedrørte en transmand, som havde påbegyndt hormonbehandling og gennemgået 
delvis kirurgisk kønsskifte (fjernelse af brystvæv), men som på grund af manglende 
regulering på området ikke lovligt kunne fuldføre sin kønsskifteoperation, hvilket 
var en betingelse for at opnå fuld juridisk anerkendelse af sit kønsskifte. Der bestod 
således på daværende tidspunkt i Litauen en ret til juridisk kønsskifte, som 
transmanden L imidlertid ikke kunne udnytte. L havde fået ændret sit fornavn og 
fremstod fysisk for omverden som en mand, men hans personnummer indikerede 
fortsat, at han var en kvinde. Dette forhold havde blandt andet betydning for hans 
arbejds- og rejsemuligheder. Domstolen statuerede krænkelse af EMRK art. 8, idet 
de lagde vægt på, at der bestod en ret til juridisk kønsskifte efter litauisk civilret, og 
at der ikke var nogen hensyn, herunder til økonomien i det statslige sundhedsvæsen, 
som kunne retfærdiggøre, at der endnu ikke var vedtaget regulering af adgangen til 
kønsskifteoperation, når dette udgjorde en forudsætning for at kunne benytte sig af 
retten til juridisk kønsskifte.20  
 
Domstolen har senest i A.P., Garçon, og Nicot mod Frankrig (2017) fastslået, at det 
er i strid med EMRK art. 8 at stille krav om sterilisation som betingelse for opnåelse 
af juridisk kønsskifte, idet man dermed gør udøvelsen af retten til privatliv afhængig 

                                                        
18 Christine Goodwin (2002), pr. 90-93. Se også Rytter (n 13), 206.  
19 Christine Goodwin (2002), pr. 103.  
20 L mod Litauen (2007), pr. 59-60.  
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af opgivelsen af en anden rettighed, nemlig retten til fysisk integritet.21 Domstolen 
udtalte, at staten i dette spørgsmål kun nyder en meget snæver skønsmargin som 
følge af, at sterilisationskravet berører et meget grundlæggende aspekt af individets 
private identitet og fysiske integritet, at udviklingen i medlemsstaterne går mod en 
afskaffelse af sterilisationskriteriet samt at flere menneskeretlige aktører, herunder 
Europarådet og FN, eksplicit anbefaler en afskaffelse af kriteriet.22 
 
Dommen er udtryk for en vigtig praksisændring siden Christine Goodwin-dommen, 
idet der gøres op med princippet om, at fastlæggelse af betingelserne for anerkendelse 
af juridisk kønsskifte altid falder inden for staternes skønsmargin. Dommen 
understreger også, at transpersoner, som ikke har gennemgået kirurgisk kønsskifte, 
er omfattet af beskyttelsen i EMRK art. 8.23  
 
Af stor relevans for denne artikel kan afsluttende nævnes en aktuelt verserende sag, 
som netop vedrører retligt forældreskab og kønsidentitet. Sagen omhandler en 
transmand, som inden sit kirurgiske kønsskifte fra kvinde til mand fik en søn. Efter 
sit kønsskifte fik transmanden udstedt ny fødselsattest og pas i overensstemmelse 
med hans kønsidentitet som mand. Han optræder imidlertid fortsat som sin søns 
mor i sønnens fødselsattest. Transmanden har over for EMD gjort gældende, at dette 
er i strid med statens positive forpligtelser efter EMRK art. 8 til juridisk anerkendelse 
af transpersoners kønsidentitet.24 Dommen må forventes at afklare nærmere, om 
registrering af retligt forældreskab i strid med en transpersons kønsidentitet er 
uforeneligt med statens positive forpligtelser efter EMRK art. 8. 
 

3.2 Sammenfatning - staten har en positiv forpligtelse 
Det følger overordnet af den gennemgåede praksis fra EMD, at staten har en positiv 
forpligtelse efter EMRK art. 8 til at træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre 
og beskytte individets privat- og familieliv, og at kønsidentitet er omfattet af 
beskyttelsesområdet. Dette er senest bekræftet af domsstolen i A.P., Garçon, og 
Nicot mod Frankrig (2017), hvori domstolen udtalte, at ’Elements such as gender 
identity ... fall within the personal sphere protected by Article 8 of the Convention.’25 
                                                        
21 A.P., Garçon, og Nicot mod Frankrig (2017), pr. 131.  
22 A.P., Garçon, og Nicot mod Frankrig (2017), pr. 121-125.  
23 A.P., Garçon, og Nicot mod Frankrig (2017), pr. 94-95.  
24 Y.P. mod Rusland, Application no. 8650/12, communicated on 23rd February 2017, 
tilgængelig på: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172234 (tilgået 13. januar 2018). 
25 A.P., Garçon, og Nicot mod Frankrig (2017), pr. 92.  
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Rækkevidden af den positive forpligtelse på området for kønsidentitet skal efter 
domstolens praksis, af hensyn til staternes skønsmargin, bedømmes fra sag til sag 
med udgangspunkt i en afvejning af hensynet til individet på den ene side og 
hensynet til samfundet og andre individer på den anden (’fair balance’).26 Domstolen 
lægger i deres fortolkning af EMRK vægt på, at konventionen skal udgøre en effektiv 
beskyttelse af individets rettigheder, som er i overensstemmelse med de aktuelle 
samfundsforhold (’present-day conditions’).27 
 
Udviklingen i EMD’s praksis har medført en gradvis udvidelse af den 
menneskeretlige beskyttelse af individets ret til juridisk anerkendelse af sin 
kønsidentitet og en indskrænkning af staternes skønsmargin på området. Der skal 
således tungtvejende grunde til for ikke at anerkende transpersoners kønsidentitet 
fuldt ud, ikke kun for så vidt angår registrering af personoplysninger og udstedelse 
af personlige dokumenter, men også i relation til rettigheder og forpligtelser som 
følger af den øvrige lovgivning. Dette gælder i hvert fald transpersoner, som har 
gennemgået et fuldt kirurgisk kønsskifte (’post-operative transsexuals’), men kan 
også efter en konkret vurdering omfatte transpersoner, som ikke har gennemført 
fuldt kirurgisk kønsskifte (’preoperative transsexuals’), da disse også er omfattet af 
beskyttelsen i EMRK art. 8. Det vil endvidere som følge af domstolens nyeste praksis 
være i strid med EMRK art. 8 at stille krav om sterilisation som betingelse for at 
opnå juridisk kønsskifte.  
 
Det kan på denne baggrund lægges til grund, at der eksisterer en positiv forpligtelse 
efter EMRK art. 8 til anerkendelse af transpersoners juridiske kønsidentitet, og at 
spørgsmålet om anerkendelse af transpersoners kønsidentitet i forhold til retligt 
forældreskab falder umiddelbart inden for bestemmelsens beskyttelsesområde.  
 
I det følgende gennemgår jeg nærmere børnelovens regler om registrering af retligt 
forældreskab med fokus på personer, som har skiftet juridisk køn. Herefter foretager 
jeg en menneskeretlig analyse af børnelovens regler om retligt forældreskab set i lyset 
af den netop gennemgåede EMD-praksis.  
 

                                                        
26 Se fx Christine Goodwin mod Storbritannien (2002), pr. 72. 
27 Se fx Christine Goodwin mod Storbritannien (2002), pr. 74-75. 
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4. Retligt forældreskab efter børneloven og reglerne om 
juridisk kønsskifte 

Forældreskab er i retlig forstand udtryk for en retlig relation mellem forælder og 
barn. Til det retlige forældreskab knytter sig en række rettigheder og pligter, særligt 
forsørgelsespligt, forældremyndighed, samvær og arveret.28 Retligt forældreskab er 
reguleret i børneloven.29 Det overordnede formål med børnelovens regler er at 
fastlægge det retlige forældreskab til et barn. Hensynet bag børneloven er, at et barn 
så vidt muligt skal have to retlige forældre, idet dette opfattes som værende til barnets 
bedste.30 Børneloven finder anvendelse på børn, der er født efter lovens ikrafttræden 
den 1. juli 2002, jf. børnelovens § 36, stk. 2. 
 

4.1 Børnelovens forældreskaber: mor, far og medmor 
Børneloven bygger på princippet om, at den, der føder et barn, er barnets mor (mater 
semper certa est-reglen), jf. hertil formuleringen i børnelovens § 30: ’Den kvinde, 
som føder et barn, der er blevet til ved assisteret reproduktion, anses for mor til 
barnet.’ I børnelovens forstand er en person, som føder et barn, således altid en 
kvinde, som derved bliver mor. Dette uanset om kvinden føder et barn undfanget 
ved brug af kvindens eget æg eller donoræg.31  
 
Barnets anden forælder vil være en person, som enten er gift med barnets mor (pater 
est-reglen), som anerkender barnet ved omsorgs- og ansvarserklæring, eller som ved 
dom idømmes retligt forældreskab til barnet, jf. i det hele børnelovens kapitel 1, 1a, 
og 3. Den anden forælder kan enten være en far eller en medmor. Reglerne om 
medmoderskab blev indført ved lov nr. 652 af 12. juni 2013 med henblik på at 
ligestille lesbiske par med heteroseksuelle par i forbindelse med assisteret 
reproduktion. 

                                                        
28 Social- og Indenrigsministeriet, Forældreskab i børneloven (2016), 8. 
29 Lovbekendtgørelse nr. 1817 af 23. december 2015. 
30 Betænkning nr. 1350/1997 om børns retsstilling, afsnit 2.2.8.2.   
31 Jonna Waage, Børneloven med kommetarer, (2015, 2. udgave, Jurist- og økonomforbundets 
forlag), 348. Fertilitetsbehandling, hvor graviditet søges etableret hos en person med 
livmoder ved brug af donoræg er lovligt i Danmark og nærmere reguleret i lov om assisteret 
reproduktion og tilhørende bekendtgørelse. Surrogatmoderskab er fortsat ulovligt, således at 
fertilitetsbehandling ikke må finde sted, ’når der foreligger en aftale mellem den kvinde, hvor 
graviditet søges etableret, og en anden om, at kvinden skal føde et barn til denne’, jf. lovens 
§ 13.  
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Begreberne far og medmor bygger på en tankegang, hvorefter en far altid er en mand, 
og en medmor altid er en kvinde. Eksempelvis hedder det i børnelovens § 1, stk. 1, 
at ’fødes et barn af en kvinde, der er gift med en mand, anses ægtemanden som far 
til barnet…’, og i § 3 a, stk. 1: ’Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvinde 
eller har en registreret partner, registreres ægtefællen eller partneren som medmor til 
barnet…’. Det fremgår også af de almindelige bemærkninger til lovændringen 
vedrørende medmoderskab, at ’Børneloven … regulerer faderskab og moderskab. 
Begreberne er kønsbestemte og dækker først og fremmest over den juridiske relation 
mellem barnet og den pågældende forælder, men ikke i alle situationer over det 
genetiske forældreskab.’32 (min kursivering).  
 
Hvordan det nærmere skal fastslås, hvem der er en ’mand’ og ’kvinde’ i børnelovens 
forstand har således betydning for, hvem der retligt kan betragtes som et barns mor, 
far eller medmor. For personer, der har skiftet juridisk køn, opstår særligt 
spørgsmålet, om det juridiske kønsskifte også i relation til børnelovens regler slår 
igennem fuldt ud? 
 
Retsstillingen i praksis efter børneloven for en person, som har skiftet juridisk køn, 
har gennemgået en vis udvikling siden vedtagelsen af loven om juridisk kønsskifte i 
2014, idet Østre Landsret for nylig (den 24. november 2017) afsagde en kendelse, 
som formentlig vil ændre myndighedernes praksis på området fremadrettet. Jeg vil i 
det følgende redegøre for retstilstanden både før og efter Landsrettens kendelse.  
 

4.2 Retsstillingen før Østre Landsrets kendelse af 24. november 
2017  

Med loven om juridisk kønsskifte i 2014 forholdt lovgiver sig til, hvordan de 
kønsbestemte begreber i børneloven skulle forstås. Forud for fremsættelsen af 
lovforslaget blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, som udgav en rapport 
med forslag til forskellige modeller for juridisk kønsskifte, som lovforslaget bygger 
på.33 Arbejdsgruppen forholdt sig også til spørgsmålet om retligt forældreskab i 

                                                        
32 Lovforslag nr. L 207 af 10. april 2013 om ændring af børneloven, lov om adoption, 
retsplejeloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.), afsnit 3.2.1.1. 
33 Lovforslag nr. L 182 af 30. april 2014 om ændring af lov om Det Centrale Personregister, 
almindelige bemærkninger, afsnit 2.  
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børnelovens forstand i forbindelse med juridisk kønsskifte. Arbejdsgruppen udtalte, 
at:  
 

I børnelovens forstand har man det køn, som man bruger til at forplante sig 
med, hvorfor det ikke vil give anledning til fortolkningstvivl, at en eller begge 
forældre ved barnets undfangelse har et andet juridisk køn end deres 
biologiske køn. Det er således forældrenes biologiske køn ved barnets 
undfangelse, der afgør deres rolle i børneloven som enten far, mor eller 
medmor. En person, der føder et barn, vil – uanset om personen juridisk er 
en mand – være barnets mor i børnelovens forstand.34  

 
På denne baggrund foretog man i forbindelse med lovændringen vedrørende juridisk 
kønsskifte ikke nogen ændringer af børneloven. ’Biologisk’ må i sammenhængen 
forstås som en henvisning til forælderens reproduktive organer, altså om 
vedkommende har testikler eller æggestokke og livmoder. Børnelovens 
udgangspunkt i en biologisk kønsforståelse blev sidenhen bekræftet af det daværende 
Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Dette fremgår af et 
høringsnotat, som blev udarbejdet i forbindelse med udvalgsbehandlingen af en 
række konsekvensændringer af blandt andet lov om assisteret reproduktion som følge 
af loven om juridisk kønsskifte. I høringsnotatet gengav man ovenstående citat fra 
arbejdsgruppen samt tilføjede: ’Ligeledes vil en person, der har gjort sin kvindelige 
partner gravid på naturlig vis – uanset at personen juridisk er en kvinde – være 
barnets far i børnelovens forstand.’ 35  
 
På denne baggrund blev retstilstanden af danske myndigheder herefter fortolket 
således, at et juridisk kønsskifte ikke skulle slå igennem i relation til retligt 
forældreskab, men derimod fastlægges på baggrund af forælderens biologiske 
(reproduktive) køn. Et juridisk kønsskifte ville dog få gennemslagskraft i forhold til 
retligt forældreskab, såfremt vedkommende også havde gennemgået et kirurgisk 
kønsskifte (kastration), hvorved vedkommendes reproduktive organer var blevet 
fjernet, jf. sundhedslovens § 115.36 

                                                        
34 Arbejdsgruppens rapport (n 11), 68.  
35 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 3. juni 2014 til lovforslag 
nr. L 189 af 30. april 2014, bilag 1, Høringsnotat fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
af 7. april 2014 [Høringsnotatet], 14.  
36 Det forhold, at en transperson skifter juridisk køn, men ikke får foretaget kirurgisk 
kønsskifte kan skyldes mange forskellige årsager, herunder at vedkommende ikke selv ønsker 
at gennemføre et kirurgisk kønsskifte, eller at vedkommende af helbredmæssige årsager ikke 
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Som illustration af denne retstilstand kan man opstille følgende oversigt over 
situationer, hvor der ville være uoverensstemmelse mellem en forælders juridiske 
kønsidentitet og det tildelte retlige forældreskab:  
 
1. Fødende transmand: En person, som juridisk er mand, som har kvindelige 

reproduktionsorganer, og som føder et barn, vil få tillagt retligt forældreskab 
som mor (uanset om der er brugt transmandens eget æg eller donoræg).  

2. Ikke-fødende transmand, som ikke er biologisk forælder: En person, som 
juridisk er mand, som har kvindelige reproduktionsorganer, og som er partner 
til en person, som føder et barn (ved brug af donorsæd), vil kunne få tillagt 
retligt forældreskab som medmor.  

3. Ikke-fødende transkvinde, som enten er biologisk eller ikke er biologisk 
forælder: En person, som juridisk er kvinde, som har mandlige 
reproduktionsorganer, og som er partner til en person, som føder et barn (ved 
brug af transkvindens egen sæd eller donorsæd), vil kunne få tillagt retligt 
forældreskab som far.   

 

4.3 Retsstillingen efter Østre Landsrets kendelse af 24. november 
2017  

Østre Landsret har i en afgørelse af 24. november 201737 taget delvis stilling til, 
hvordan børnelovens regler om retligt forældreskab skal fortolkes i lyset af reglerne 
om juridisk kønsskifte og forarbejderne hertil. Østre Landsret anlægger i kendelsen 
en mere indskrænkende fortolkning af børnelovens biologiske udgangspunkt, end 
myndighederne hidtil har arbejdet med.  
 
Sagen vedrørte, om en transmand kunne registreres som far til et barn undfanget ved 
brug af anonym donorsæd og født af transmandens samlever. Spørgsmålet vedrørte 
således børnelovens § 27 om registrering af faderskab og medmoderskab til børn 
undfanget ved assisteret reproduktion.  Både statsforvaltningen og byretten havde 
afvist at registrere transmanden som forælder til barnet, herunder som far.38 Østre 

                                                        
kan gennemgå et sådant indgreb. De nærmere sundhedsfaglige behandlingsforløb for 
transpersoner skal ikke gennemgås nærmere her. 
37 Østre Landsrets kendelse af 24. november 2017 i sag B-1570-17.  
38 Begrundelsen for slet ikke at registrere transmanden som forælder var, at statsforvaltningen 
og byretten mente, at fertilitetsbehandlingen af transmandens partner ikke var sket i 
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Landsret ændrede byrettens afgørelse og anerkendte transmanden som far til det 
pågældende barn i medfør af børnelovens § 27.  
 
Østre Landsret anfører i deres begrundelse for det første, at hverken børnelovens 
ordlyd eller forarbejder rummer forudsætninger om, hvordan faderskab skal fastslås 
for personer, som har foretaget juridisk kønsskifte, og som ønsker sig registreret som 
forælder i medfør af børnelovens § 27. 
 
Østre Landsrets henviser herefter til de bemærkninger fra arbejdsgruppen samt 
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som er citeret 
ovenfor, og anfører, at de pågældende bemærkninger alene synes at tage sigte på 
tilfælde, hvor den pågældende enten har født barnet eller gjort sin partner gravid ’på 
naturlig vis’, altså uden brug af assisteret reproduktion. Landsretten udtaler herom:  
 

Landsretten finder, at det således alene er med hensyn til sådanne personer, 
som i biologisk forstand utvivlsomt er mor – ved at være den, som har født 
barnet – eller far – ved at have gjort sin partner gravid på naturlig vis – at 
forarbejderne indeholder en klar forudsætning om, at den pågældende, uanset 
om personen juridisk har fået et andet køn, vil være mor, henholdsvis far, til 
barnet i børnelovens forstand. Forarbejderne indeholder ikke tilsvarende 
forudsætninger om, hvorvidt en person – der i medfør af børnelovens § 27 
har givet samtykke til og ønsker at blive registreret som forælder til et barn, 
som den pågældende ikke biologisk er far eller mor til – kan anses for at være 
far eller medmor til barnet.39 

 
Landsretten finder således, at transmandens juridiske kønsskifte skal slå fuldt ud 
igennem i den konkrete situation, hvor transmanden ikke selv er biologisk forælder 
til barnet, men har givet samtykke til og ønsker at blive registreret som far i medfør 
af børnelovens § 27. Landsretten lægger vægt på, at dette resultat, i mangel på 
holdepunkter i forarbejderne for det modsatte, ligger bedst i tråd med hensigten bag 
reglerne om juridisk kønsskifte.  
 

                                                        
overensstemmelse med børnelovens krav om, at fertilitetsbehandlingen var fortaget ’af en 
sundhedsperson eller under en sundhedspersons ansvar’, jf. lovens § 27, idet graviditeten var 
opnået ved hjemmeinsemination.  
39 Østre Landsrets kendelse af 24. november 2017 i sag B-1570-17, retsbogen s. 21-22.  



2018 / Når mænd føder børn  18 
 

Landsretten understreger afslutningsvis, at der ikke med sagen er ’taget stilling til 
tilfælde, hvor den, som giver samtykke efter børnelovens § 27, har leveret den sæd, 
som har gjort kvinden gravid, og heller ikke til, om en registreret far eller medmor, 
som skifter køn, kan opnå en ændring i den registrerede status.’40 
 
Landsrettens begrundelse kan ses som et udtryk for, at der anlægges en 
indskrænkende fortolkning af forarbejdernes bemærkninger om, at man i 
børnelovens forstand har det ’køn, man bruger til at forplante sig med’. Hvor 
myndighederne hidtil har anlagt en fortolkning, hvorefter det biologiske 
(reproduktive) køn generelt er bestemmende for tildelingen af retligt forældreskab 
efter børneloven, uanset om transpersonen i det konkrete tilfælde har ’brugt’ sit køn 
til at forplante sig med, anlægger Landsretten en mere snæver fortolkning, hvorefter 
det alene er i tilfælde, hvor transpersonen rent faktisk har ’brugt’ sit køn til at 
forplante sig med, enten ved at føde barnet eller ved at have gjort sin partner gravid 
på ’naturlig vis’ (ved samleje), at det reproduktive køn skal være bestemmende for 
det retlige forældreskab.  
 
Landsretten har dog ikke taget stilling til situationen, hvor en transperson ikke har 
gjort sin partner gravid på ’naturlig vis’, men dog har leveret den sæd, der er brugt 
ved assisteret reproduktion. Man kan således stille sig spørgsmålet, om den 
pågældende på denne måde kan anses at have ’brugt’ sit køn til at forplante sig med 
eller ej? Spørgsmålet kan ikke let besvares hverken positivt eller negativt, men det 
kan anføres, at uanset, om man kommer frem til, at et juridisk kønsskifte skal slå 
igennem i den pågældende situation eller ej, vil det skabe en asymmetrisk situation 
for transpersoner i sammenlignelige situationer. Hvis man således anerkender, at et 
juridisk kønsskifte skal slå igennem, når en transperson har leveret sæden til et barn 
undfanget ved assisteret reproduktion, kan det virke ejendommeligt, at et juridisk 
kønsskifte ikke slår igennem, når en transperson har leveret sæden til et barn 
undfanget på ’naturlig vis’. På den anden side, hvis man fastholder, at et juridisk 
kønsskifte ikke skal slå igennem, når en transperson har leveret sæden til et barn 
undfanget ved assisteret reproduktion, virker det tilsvarende ejendommeligt, at et 
juridisk kønsskifte slår igennem, når barnet er undfanget ved assisteret reproduktion, 
blot ved brug af donorsæd. Jeg skal af hensyn til formålet med denne artikel ikke her 
gå ind på en nærmere diskussion af spørgsmålet, men blot påpege nogle af de 
kompleksiteter, som er forbundet med den nuværende metode for fastlæggelse af 
retligt forældreskab for transpersoner. Idet Landsretten ikke har taget stilling til 

                                                        
40 Ibid., 22.  



19  Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies / Vol. 2 

spørgsmålet, kan man forestille sig, at myndighederne på baggrund af forarbejderne 
vil fastholde, at det er det biologiske køn, som er bestemmende for forældreskabet, 
når transpersonen selv har leveret sæden til et barn undfanget ved brug af assisteret 
reproduktion.  
 
Retsstillingen gøres ikke mindre kompliceret af spørgsmålet om, hvorvidt et juridisk 
kønsskifte skal kunne slå igennem med tilbagevirkende kraft i forhold til at ændre et 
allerede registreret retligt forældreskab. Spørgsmålet opstår i den situation, hvor en 
transperson skifter juridisk køn på et tidspunkt efter at have fået børn. Ud fra 
ordlyden af forarbejderne, som citeret ovenfor, hvorefter det er ’forældrenes 
biologiske køn ved barnets undfangelse, der afgør deres rolle i børneloven som enten 
far, mor eller medmor’, kan det anføres, at et efterfølgende juridisk kønsskifte 
formentlig ikke slår igennem med tilbagevirkende kraft. Dette er heller ikke praksis 
i dag. Når et juridisk kønsskifte ikke får tilbagevirkende kraft, har det som 
konsekvens, at en transperson kan være mor til ét barn, og far til et andet, hvilket 
kan skabe en uhensigtsmæssig social og retlig asymmetri forælder og søskende 
imellem. Efter Landsrettens kendelse og den ændrede retsstilling som følge heraf, 
opstår endvidere spørgsmålet, om det kan have potentiel betydning for et juridisk 
kønsskiftes eventuelle tilbagevirkende kraft, om personen er biologisk forælder til 
barnet eller ej. Af hensyn til formålet med denne artikel, skal jeg heller ikke gå 
nærmere ind på en diskussion af disse spørgsmål her, men blot påpege, at 
retstilstanden på dette punkt ikke er helt klar. 
 
Landrettens kendelse kan med henvisning til ovenstående gennemgang ikke siges at 
gøre spørgsmålet om tildeling af retligt forældreskab til transpersoner mindre 
komplekst. En del spørgsmål henstår fortsat ubesvarede, og der vil i medfør af 
kendelsen fortsat være situationer, hvor et juridisk kønsskifte slår fuldt ud igennem, 
mens det i andre situationer ikke vil slå igennem – grænsen er blot blevet rykket til 
fordel for anerkendelse af det juridiske køn i flere situationer end før. Hvor der 
tidligere krævedes fysisk kønsskifte for at anerkende et juridisk kønsskifte i relation 
til retligt forældreskab, er dette ikke længere altid tilfældet.  
 
Afgørelsen medfører konkret en ændring af retstilstanden således, at et juridisk 
kønsskifte skal slå fuldt ud igennem i forhold til retligt forældreskab i hvert fald i 
situationer, hvor transpersonen ikke selv er biologisk forælder til barnet, og hvor det 
juridiske kønsskifte var foretaget på tidspunktet for barnets undfangelse. Afgørelsen 
indebærer derudover en bekræftelse af, at et juridisk kønsskifte i hvert fald ikke skal 
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slå igennem, når transpersonen selv har født barnet eller gjort sin partner gravid på 
’naturlig vis’.  
 
Som illustration af retstilstanden efter Landsrettens kendelse kan man opstille 
følgende oversigt over situationer, hvor der fortsat vil være uoverensstemmelse 
mellem en forælders juridiske kønsidentitet og det tildelte retlige forældreskab:  
 
1. Fødende transmand: En person, som juridisk er mand, som har kvindelige 

reproduktionsorganer, og som føder et barn, vil få tillagt retligt forældreskab 
som mor (uanset om der er brugt transmandens eget æg eller donoræg).  

2. Ikke-fødende transkvinde, som er biologisk forælder: Her må der skelnes 
mellem følgende situationer:  

a. Barn undfanget på ’naturlig vis’: En person, som juridisk er kvinde, 
som har mandlige reproduktionsorganer, og som har leveret sæden til 
et barn, som er undfanget ved samleje, vil kunne få tillagt retligt 
forældreskab som far.  

b. Barn undfanget ved assisteret reproduktion: Situationen er 
sandsynligvis den samme, når barnet er undfanget ved assisteret 
reproduktion, når der er brugt transkvindens egen sæd. Altså vil 
transkvinden kunne få tillagt retligt forældreskab som far.  

 
I forhold til oversigten i afsnit 4.2 er følgende situationer hermed skåret fra: ’Ikke-
fødende transmand, som ikke er biologisk forælder’ samt ’Ikke-fødende transkvinde, 
som ikke er biologisk forælder’. I det følgende vil jeg diskutere, om der kan være 
menneskeretlige problemstillinger forbundet med denne retstilstand set i lyset af 
EMD’s praksis efter EMRK art. 8 på området for kønsidentitet. 
 

5. Børnelovens forenelighed med EMRK art. 8  
Det er i de forudgående afsnit fastlagt, at Danmark har en positiv forpligtelse til at 
anerkende transpersoners kønsidentitet i medfør af EMRK art. 8, samt at 
børnelovens regler om forældreskab skal fortolkes således, at det retlige forældreskab 
til et barn fastlægges på baggrund af en transpersons biologiske køn (reproduktive 
organer), i hvert fald når vedkommende selv har født barnet eller på ’naturlig vis’ har 
gjort en person gravid med barnet. Dette uanset, at transpersonen har skiftet køn 
juridisk. På baggrund af EMD’s praksis vedrørende den juridiske anerkendelse af 
transpersoners kønsidentitet, kan det lægges til grund, at spørgsmålet om manglende 
anerkendelse af transpersoners kønsidentitet i relation til retligt forældreskab falder 
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inden for EMRK art. 8’s anvendelsesområde for ’privatliv’, jf. afsnit 3. Spørgsmålet 
er herefter, om den ordning, som er etableret efter dansk ret for registrering af retligt 
forældreskab efter en konkret vurdering lever op til beskyttelsesniveauet efter EMRK 
art. 8? Der tages i denne sammenhæng udgangspunkt i de kriterier, som EMD lægger 
vægt på ved en sådan vurdering. Det må ved denne vurdering således overvejes, i 
hvilken udstrækning staten nyder en skønsmargin på området, og der skal endvidere 
foretages en afvejning af hensynet til individet på den ene side og legitime 
samfundsinteresser samt andre individers rettigheder på den anden side. I det 
følgende undersøger og diskuterer jeg de forskellige hensyn og argumenter, som kan 
inddrages i denne afvejning.  
 

5.1 Staternes skønsmargin  
Princippet om staternes skønsmargin indebærer, at EMD i visse sager vil være 
tilbageholden i sin prøvelse, således at staterne overlades et råderum til at indrette sig 
på den måde, de anser for bedst.41 Når domstolen vurderer, om staten har en 
skønsmargin, og hvor stor den er, tager den blandt andet hensyn til graden af 
konsensus i Europarådets medlemslande og samfundsudviklingen mere generelt på 
det område, sagen vedrører. 42 En sådan nærmere kortlægning af anerkendelse af 
transpersoners kønsidentitet i forhold til retligt forældreskab falder uden for denne 
artikels rammer, men jeg skal dog komme med nogle overordnede betragtninger her.   
 
I den eneste foreliggende EMD-dom, X, Y og Z mod Storbritannien (1997), som 
specifikt vedrører retligt forældreskab for transpersoner, anså domstolen, at det var 
overladt til staternes skønsmargin af afgøre, om en transperson kunne registreres som 
retlig forælder til et barn undfanget ved brug af anonym donorsæd med henvisning 
til, at ‘there is no common European standard with regard to the granting of parental 
rights to transsexuals.’43 Det er imidlertid væsentligt at overveje, om X, Y og Z-
dommen må betragtes som forældet som følge af medlemsstaterne og domstolens 
ændrede praksis siden 1997. Det kan således bemærkes, at lovændringer som følge 
af den engelske Gender Recognition Act af 2004 og Human Fertilisation and 
Embryology Act af 2008 har medført, at en transmand i samme situation som X i 

                                                        
41 Rytter (n 13), 107.  
42 Hämäläinen mod Finland (2014), pr. 67. 
43 X, Y og Z mod Storbritannien (1997), pr. 44. 
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dag ville blive anerkendt som barnets far efter britisk ret.44 Derudover refereres der 
eksplicit til X, Y og Z-dommen i Christine Goodwin-dommen, se citat nedenfor i 
afsnit 5.3.2, hvor domstolen henviser til det ulogiske i at tilbyde fertilitetsbehandling 
til transpersoner og samtidig ikke anerkende de juridisk konsekvenser heraf. 
 
Udgangspunktet efter Christine Goodwin (2002)-dommen er i dag, at der ikke 
overlades staterne en bred skønsmargin på området for juridisk anerkendelse af 
transpersoners kønsidentitet, og at anerkendelsen skal ske fuldt ud. Domstolen 
udtalte således, at ‘any “spectral difficulties’, particularly in the field of family law, 
are both manageable and acceptable if confined to the case of fully achieved and 
post-operative transsexuals.’45  
 
Det må her bemærkes, at pligten er formuleret som en pligt til juridisk anerkendelse 
af ’fully achieved and post-operative transsexuals’, altså transpersoner, som har 
gennemgået et kirurgisk kønsskifte.46 Om denne distinktion mellem transpersoner, 
som er ’post-operative’ og ’preoperative’, skal tillægges betydning i dag, er dog ikke 
givet, særligt efter domstolens afgørelse i A.P., Garçon, og Nicot mod Frankrig 
(2017), hvorefter et krav om sterilisation som betingelse for anerkendelse af juridisk 
kønsskifte fandtes at være i strid med EMRK art. 8. Det vil således fremadrettet være 
i strid med menneskeretten at stille krav om sterilisation eller anden invasiv og 
uigenkaldelig behandling eller operation som betingelse for anerkendelse af juridisk 
kønsskifte. Det kan på den baggrund formentlig antages, at domstolen ikke fremover 
vil tillægge en transpersons status som ’post-operative’ eller ’preoperative’ større 
betydning i forhold til pligten til juridisk anerkendelse. A.P m.fl.-dommen (2017) 
har endvidere som konsekvens, at transpersoner efter EMRK art. 8 har ret til at 
bevare deres reproduktive evner og stadig opnå juridisk anerkendelse af deres 
kønsidentitet.  
 
Spørgsmålet om reguleringen af retligt forældreskab for transpersoner må på denne 
baggrund antages at blive en alt større genstand for diskussion i Europarådets 
medlemslande, hvor 20 lande i 2017 fortsat stillede krav om sterilisation som 

                                                        
44 Stephen Gilmore, 'England and Wales’, i Jens M. Scherpe (ed.), The Legal Status of 
Transsexual and Transgender Persons (2015, Cambridge: Intersentia), 200. 
45 Christine Goodwin mod Storbritannien (2002), pr. 91.   
46 I Danmark foregår kønsskifteoperation for mand til kvinde ved, at man foretager en 
operativ tildannelse af en skede, hvorunder penis, pung og testikler fjernes, og for kvinde til 
mand ved, at man foretager en operativ fjernelse af livmoder og æggestokke og eventuelt 
også af brysterne, samt muligvis tildannelse af en penis.  
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betingelse for anerkendelse af juridisk kønsskifte.47 Sterilisationskravets store 
udbredelse vidner om, at spørgsmålet om transpersoners forplantning fortsat er et 
emne, som berører sensitive etiske og kulturelle forestillinger om køn og 
familiedannelse. Jurist og kønsforsker Peter Dunne beskriver meget sigende 
situationen således, at ‘fear over transgender procreation has had a profound impact 
on the way European jurisdictions legally recognise gender.’48   
 
Området for juridisk anerkendelse af transpersoners kønsidentitet er dog generelt et 
område i rivende udvikling både internationalt og i Europa, men der eksisterer 
fortsat væsentlige nationale forskelle på reguleringen. I en rapport fra Transgender 
Europe fra november 2016 anføres det:  
 

At the time of writing, it is possible to adapt one’s identity documents in 41 
states in Europe, but only 30 states have robust legal procedures in place. Out 
of these, 21 states require sterilisation; 22 states require a married person to 
divorce; 34 states have age restrictions in place limiting minors’ access to these 
laws. Only 4 states do not request a ‘Gender Identity Disorder’ diagnosis or 
psychological opinion (Malta, Denmark, Ireland, Norway). Trans people’s 
existence is de facto not recognised in 8 states, as these do not provide for any 
recognition procedure.49 

 
I et referat fra oktober 2016 fra et seminar om blandt andet kønsidentitet afholdt i 
EU-regi fremgår det, at 20 EU-lande på daværende tidspunkt var i gang med at 
evaluere eller revidere deres lovgivning på området.50  
 
Det kan på ovenstående baggrund ikke udelukkes, at domstolen efter en konkret 
vurdering vil finde, at der må overlades staterne en vis skønsmargin vedrørende 
principperne for etableringen af retligt forældreskab – herunder om der tages 
udgangspunkt i et biologisk kriterium. Domstolen vil imidlertid ikke altid tillægge 
det afgørende vægt, om der er egentlig konsensus i medlemsstaterne på et 

                                                        
47 Transgender Europe, Trans Rights Europe Map 2017, tilgængelig på: https://tgeu.org/trans-
rights-map-2017/  (tilgået 25. marts 2018)  
48 Peter Dunne, ’Transgender sterilisation requirements in Europe’ [2017] Medical Law 
Review, Vol. 25, No. 4, 555.  
49 Transgender Europe, Legal Gender Recognition in Europe, 2016, 9, tilgængelig på: 
https://tgeu.org/toolkit_legal_gender_recognition_in_europe/  (tilgået 13. januar 2018)  
50 European Commission for Justice and Consumers, summary report, Legislation and policies 
on gender identity and sex characteristics, 27. oktober 2016. 



2018 / Når mænd føder børn  24 
 

retsområde. I Christine Goodwin-dommen begrundende domstolen således fraværet 
af en bred skønsmargin med, at der, på trods af medlemsstaternes forskelligartede 
regulering, kunne spores en klar og kontinuerlig international tendens, der pegede i 
retning af større juridisk anerkendelse af transpersoner.51 Det er altså tilstrækkeligt 
for domstolen at kunne spore en udvikling i retning af anerkendelse af juridisk 
kønsskifte i relation til retligt forældreskab for at betragte staternes skønsmargin som 
indskrænket.  
 
Uanset om domstolen finder, at staten er tillagt en skønsmargin eller ej, vil den 
vurdere, om den konkrete ordning, som er etableret i det nationale system, indebærer 
en proportional afvejning af hensynet til individet over for hensynet til samfundet 
og andre individer, dog således, at prøvelsen som nævnt vil være mere tilbageholden 
i tilfælde, hvor staten nyder en bred skønsmargin.52 Jeg vil i det følgende nærmere 
diskutere den danske ordning for registrering af retligt forældreskab på baggrund af 
disse modsatrettede hensyn.  
 

5.2 Hensynet til individets interesser  
Det er som nævnt relevant for den menneskeretlige vurdering at undersøge, på 
hvilken måde og i hvilket omfang det forhold, der er genstand for vurderingen, 
påvirker individet negativt og udgør en krænkelse af individets ret til privatliv. 
Domstolen har udtalt, at der ved denne vurdering skal lægges vægt på, om forholdet 
berører et essentielt aspekt af retten til privatliv, og om der eksisterer en væsentlig 
uoverensstemmelse mellem klagerens sociale virkelighed og den retlige regulering.53 
EMD har, som også nævnt tidligere, overordnet slået fast, at spørgsmål om 
anerkendelse af en transpersons kønsidentitet som klart udgangspunkt berører et 
essentielt aspekt af retten til privatliv. Jeg skal i det følgende mere konkret undersøge, 
hvilken rolle det spiller for en transperson, at vedkommende har fået registreret 
forældreskab i strid med sin kønsidentitet.  
 

                                                        
51 Christine Goodwin mod Storbritannien (2012), pr. 85.  
52 Jf. fx Hämäläinen mod Finland (2014), pr. 80-81.  
53 Hämäläinen mod Finland (2014), pr. 66. 
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5.2.1 Konsekvenser af uoverensstemmelse mellem juridisk køn og 
retligt forældreskab 

Retligt forældreskab til et barn registreres for så vidt angår moderskab i forbindelse 
med fødselsregistreringen, og for så vidt angår faderskab og medmoderskab i 
forbindelse med fødselsregistreringen eller efterfølgende i forbindelse med 
anerkendelse af eller dom til faderskab eller medmoderskab.54 Retligt forældreskab 
registreres i Det Centrale Personregister (CPR) under slægtskabsforhold, således at 
barnets forældre registreres i barnets CPR-data med deres personnummer under hhv. 
kategorierne ”mor” og ”far/medmor”. 
 
CPR har til formål at give den offentlige administration og visse private adgang til 
præcise og opdaterede personoplysninger om borgerne.55 På denne baggrund kan 
personer (juridiske eller fysiske) med lovlig adgang til indhentelse af 
slægtskabsoplysninger i CPR-registret, primært offentlige myndigheder, gøre sig 
bekendt med, at en transpersons juridiske køn ikke stemmer overens med det 
forældreskab, som vedkommende er tildelt.  
 
I praksis vil oplysningerne generelt komme frem i forbindelse med transpersonens 
interaktioner med det offentlige i relation til barnet, hvor det offentlige har en sagligt 
begrundet interesse i oplysningerne, herunder ved besøg med barnet hos lægen eller 
i andre dele af sundhedsvæsenet, ved indskrivning af barnet i vuggestue, børnehave, 
skolevæsen og fritidsordninger, ved kontakt med myndigheder i forbindelse med 
rejser med barnet, herunder ved pas – og toldkontrol, eller ved eventuel kontakt med 
sociale myndigheder vedrørende barnet. Derudover vil visse private som nævnt også 
kunne få adgang til oplysninger om retligt forældreskab, fx arbejdsgivere i forbindelse 
med anmodning om barsel.  
 
Disse situationer giver på baggrund af den manglende overensstemmelse mellem 
transpersonens kønsidentitet og det registrerede forældreskab anledning til, at 
transpersonen får afsløret en meget personlig oplysning om sig selv over for en 

                                                        
54 Jf. bekendtgørelse nr. 114 af 30/09/2010 om anmeldelse af fødsler, bekendtgørelse nr. 
1859 af 23/12/2015 om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med 
anmeldelse af barnets fødsel, samt bekendtgørelse nr. 1861 af 23/12/2015 om 
statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab §§ 16 og 17. 
55 Henrik Nielsen (1991), CPR – Danmarks Folkeregister, tilgængelig på: 
https://www.cpr.dk/cpr-systemet/historie/ (tilgået 13. januar 2018) og Lovforslag nr. L 3 
af 6. oktober 1999 om Det Centrale Personregister, almindelige bemærkninger, afsnit B. 
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tredjepart og risikerer at blive mødt med mistænksomhed, mistro, latterliggørelse og 
hån. En nyere undersøgelse foretaget i EU-regi viste eksempelvis at 54 % af 
transrespondenterne havde oplevet forskelsbehandling eller chikane i året forud for 
undersøgelsen, fordi de blev opfattet som transpersoner, samt at ’jo mere åbne 
transrespondenter var om at være eller have været transpersoner, desto større var 
sandsynligheden for, at de følte sig forskelsbehandlet.’56 Undersøgelsen viste, at en 
almindelige forsvarsmekanisme mod frygten for viktimisering og forskelsbehandling 
var en adfærd, hvor transpersonen forsøgte at skjule sig eller undgå at blive set (som 
transperson), eksempelvis ved ikke at give udtryk for sit ønskede køn, undgå 
bestemte steder og lokaliteter, samt ved at undgå at være åben om at være 
transperson.57  
 
EMD har flere gange fremhævet den omstændighed, at en transperson på lignende 
vis var i risiko for ubehagelige situationer ved regelmæssig afsløring af sit kønsskifte. 
I B mod Frankrig (1992) lagde domstolen vægt på, at klageren dagligt befandt sig i 
situationer, hvor hun var nødt til at afsløre sit kønsskifte over for andre, herunder 
arbejdsgivere, bankvæsen mv.58 Domstolen anerkender den psykiske belastning, det 
kan medføre, når en transperson på denne måde befinder sit i et juridisk ’limbo’ med 
hensyn til sin kønsidentitet. I L mod Litauen (2007) udtalte domstolen, at: ‘The 
Court finds that the circumstances of the case reveal a limited legislative gap in 
gender reassignment surgery, which leaves the applicant in a situation of distressing 
uncertainty vis-á-vis his private life and the recognition of his true identity.’59  
 
Både B mod Frankrig (1992) og L mod Litauen (2007) handlede om, at klagerne 
ikke kunne få ændret deres personnumre i overensstemmelse med deres 
kønsidentitet. Det problem, som diskuteres her, vedrører ikke transpersoners 
personnummer, men en anden personlig oplysning, nemlig retligt forældreskab. 
Oplysningen om retligt forældreskab er primært relevant ved interaktioner med 
omverden i relation til barnet, mens et personnummer er relevant ved transpersonens 
interaktioner med omverden generelt. Situationen er dog grundlæggende den samme 
og handler om, at transpersonen mod sin vilje får afsløret en privat oplysning om sig 

                                                        
56 European Union Fundamental Rights Agency (2014), At være trans i EU – Sammenlignende 
analyse af data fra EU’s LGBT-undersøgelse, Sammendrag, s. 3-4, tilgængelig på: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-
survey-data (tilgået 23. marts 2018). 
57 Ibid., 10-11.  
58 B mod Frankrig (1992), pr. 63. 
59 L mod Litauen (2007), pr. 59. 
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selv, og at dette kan give anledning til ubehagelige situationer på daglig basis, både 
for transpersonen selv, men også for barnet (se nærmere herom nedenfor i afsnit 
5.3.3). Det kan således antages, at man i hvert fald som retlig forælder med 
forældremyndighed over et mindreårigt barn ret ofte er involveret i interaktioner 
vedrørende barnet med særligt offentlige myndigheder. I dette tilfælde vil jeg mene, 
at er tale om en sådan væsentlig uoverensstemmelse mellem transpersonens sociale 
virkelighed og den retlige regulering, som domstolen lægger vægt på ved sin 
bedømmelse.  
 
Sammenfattende må situationen for transpersoner, som får tillagt forældreskab i strid 
med deres kønsidentitet generelt kunne kvalificeres som en belastning af et essentielt 
aspekt af transpersonens ret til privatliv, der vil blive anerkendt af EMD.  
 

5.3 Hensynet til samfundet og andre individers interesser  
I det følgende diskuterer jeg de modstående hensyn, som eventuelt kan begrunde 
fastholdelsen af et biologisk udgangspunkt for tildeling af retligt forældreskab. De 
legitime hensyn, som er oplistet i EMRK art. 8(2), har relevans i denne 
sammenhæng, det vil sige hensynet til den nationale sikkerhed, den offentlige 
tryghed eller landets økonomiske velfærd, forebyggelse af uro eller forbrydelse, 
beskyttelse af sundheden eller sædeligheden eller beskyttelse af andres rettigheder og 
friheder. Når det drejer sig om statens positive forpligtelser, kan andre hensyn end 
disse også være legitime. Domstolen har udtalt, at det blandt andet er relevant at 
overveje, om en positiv forpligtelse kan afgrænses tilstrækkelig præcist, og om staten 
pålægges en uforholdsmæssig byrde ved forpligtelsen.60 
 
Jeg tager i det følgende udgangspunkt i argumenter, som hidtil er fremført af lovgiver 
og regeringen som begrundelse for at fastholde børnelovens biologiske udgangspunkt 
for registrering af retligt forældreskab. Argumenterne vil i min analyse blive uddybet, 
nuanceret og udfordret på baggrund af EMD’s praksis samt andre relevante retskilder 
og litteratur.  
 

5.3.1 Problemet berører et begrænset antal personer 
Arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte, hvis anbefalinger vedrørende børneloven 
blev fulgt af lovgiver, og hvis rapport indgår som en del af forarbejderne til loven om 

                                                        
60 Hämäläinen mod Finland (2014), pr. 66. 
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juridisk kønsskifte, anførte om børnelovens biologiske udgangspunkt for registrering 
af retligt forældreskab:  
 
Blandt andet på baggrund af det meget begrænsede antal personer, der vil blive berørt 
af dette forhold, og den vidtgående ændring af børneloven og dertil relateret 
lovgivning, der vil være påkrævet, er det arbejdsgruppens anbefaling, at man 
fastholder udgangspunktet om, at forældrenes biologiske køn ved barnets 
undfangelse afgør deres betegnelse i børnelovens forstand.61 
 
I det følgende diskuterer jeg argumentet vedrørende det begrænsede antal personer, 
som berøres negativt af børnelovens biologiske udgangspunkt for tildeling af retligt 
forældreskab, mens den anden del af argumentet vedrørende besværlighederne med 
at ændre lovgivningen behandles i afsnit 5.3.2.  
 
Det er ikke i arbejdsgruppens rapport angivet nærmere, hvor mange personer, der 
ifølge arbejdsgruppen udgør det ’begrænsede antal’, som vil opleve at få tildelt retligt 
forældreskab i strid med deres juridiske kønsidentitet. Arbejdsgruppen anfører, at 
der ikke eksisterer tal for, hvor mange transpersoner, der er i Danmark, men at der 
ifølge internationale skøn er tale om en lille del af befolkningen på mellem 1:30.000 
og 1:10.000 for mand til kvinde og mellem 1:100.000 og 1:30.000 for kvinde til 
mand.62 Inden den forenklede adgang til juridisk kønsskifte blev indført anslog man, 
at mellem 15 og 70 personer ville få foretaget juridisk kønsskifte om året som følge 
af lovændringen.63 Ifølge en opgørelse vedrørende sager om juridisk kønsskifte har 
CPR-kontoret i perioden fra den 1. september 2014 til 31. august 2017 modtaget 
748 ansøgninger om juridisk kønsskifte og meddelt nyt personnummer i 576 sager.64 
Det svarer til ca. 250 ansøgninger og 192 tilladelser i gennemsnit om året. Der findes 
ingen statistik, som vedrører forældrestatus for transpersoner i Danmark.65 
 
Det kan over for arbejdsgruppens argument anføres, at hele fundamentet for den 
menneskeretlige beskyttelse efter EMRK hviler på en forudsætning om beskyttelse 

                                                        
61 Arbejdsgruppens rapport (n 11), 68 f. 
62 Ibid., 7. 
63 Høringsnotatet (n 35), 14. 
64 Opgørelse vedrørende juridisk kønsskifte af 15. september 2017, tilgængelig på: 
https://www.cpr.dk/cpr-nyt/nyhedsarkiv/2017/sep/opgoerelse-vedr-juridisk-
koensskifte/  (tilgået 13. januar 2018). 
65 Natalie Videbæk Munkholm, ’Denmark’, i Jens M. Scherpe (ed.), The Legal Status of 
Transsexual and Transgender Persons, (2015 Cambridge: Intersentia), 165.  
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af individet, og at der som følge heraf ikke som sådan eksisterer nogen ’bagatelgrænse’ 
for antallet af personer, som skal være berørt af et problem, før det får menneskeretlig 
relevans. Det følger således af EMRK artikel 1, at staterne ’skal sikre enhver person 
under deres jurisdiktion de rettigheder og friheder, som er nævnt i denne 
konventions afsnit I’ (min kursivering).  
 
En henvisning til antallet af personer, som berøres af en menneskeretlig 
problemstilling, kan dog godt indgå i domstolens vurdering som et legitimt hensyn, 
såfremt tallet har betydning for den økonomiske byrde, staten ville blive pålagt som 
følge af en positiv forpligtelse. Domstolen udtalte eksempelvis i L mod Litauen 
(2014), som vedrørte adgangen til at få foretaget kirurgisk kønsskifte, at: ‘Given the 
few individuals involved (some fifty people, according to unofficial estimates – see 
paragraph 22 above), the budgetary burden on the State would not be expected to 
be unduly heavy.’66 
 
I det foreliggende tilfælde er der imidlertid ikke tale om, at staten risikerer at blive 
pålagt en omkostningstung ydelse. Der er tale om en administrativ registrering af 
forældreskab, som skal foretages i alle tilfælde. Arbejdsgruppens henvisning til det 
begrænsede antal af personer, som berøres, fremstår derudover i sammenhængen ikke 
som en bekymring for den økonomiske byrde, en ændring af reglerne ville påføre 
staten.  
 
Argumentet om at problemet berører et begrænset antal personer savner således 
menneskeretlig relevans, og det kan på denne baggrund antages, at det ikke kan 
betragtes som et tungtvejende hensyn til samfundets interesser.  
 

5.3.2 Problemet vil kræve en vidtgående ændring af børneloven og 
dertil relateret lovgivning 

Som nævnt under afsnit 5.3.1 var det arbejdsgruppens anbefaling at fastholde 
børnelovens biologiske udgangspunkt for registrering af retligt forældreskab, blandt 
andet med henvisning til den ’vidtgående ændring af børneloven og dertil relateret 
lovgivning’, som ellers ville være påkrævet. Det er ikke nærmere uddybet i rapporten, 
hvori de påkrævede lovændringer består, foruden at det særligt vil vedrøre en 
gennemgribende ændring af børneloven og forældreansvarsloven.67  

                                                        
66 L mod Litauen (2014), pr. 59.  
67 Arbejdsgruppens rapport (n 11), 68.  
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I et høringsnotat afgivet i forbindelse med lovændringen udtalte Ministeriet for 
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold endvidere: ’En gennemskrivning 
af børneloven, der ville tage hensyn til de ved juridisk kønsskifte opståede 
problemstillinger, vil være et tidskrævende og omfattende arbejde, der vil kræve 
nedsættelse af et udvalg eller en arbejdsgruppe. Derfor er der lige nu behov for at 
finde en pragmatisk løsning, hvilket vil være at beholde det biologiske 
udgangspunkt.’68 
 
Børneloven bygger som gennemgået nærmere i afsnit 4.1 på de kønsbestemte 
forældreskaber mor, far og medmor. Børnelovens forældreskaber har betydning for 
en række rettigheder og forpligtelser i relateret lovgivning, som knytter sig til 
børnelovens forældreskaber, herunder forældreansvarsloven og lov om børns 
forsørgelse. Der er ingen tvivl om, at det ville kræve lovændringer af både børneloven 
og relateret lovgivning, hvis juridisk køn skulle slå fuldt ud igennem ved registrering 
af retligt forældreskab i børneloven. Eksempelvis er det forudsat i børneloven, at den 
person, som føder et barn, altid er en kvinde, som derved bliver barnets mor, jf. 
børnelovens § 30. Dette princip (mater semper certa est) vil ikke kunne fastholdes, 
hvis man anerkender, at juridisk køn skal være bestemmende for det retlige 
forældreskab. I så fald vil den person, som føder et barn, godt kunne være en juridisk 
mand, som derved bliver far.  
 
Situationen kan sammenlignes med de lovgivningsmæssige udfordringer, man stod 
over for i forbindelse med indførsel af medmoderskabet i 2013. Man ønskede 
dengang at ligestille lesbiske par med heteroseksuelle par i forbindelse med assisteret 
reproduktion, således at ikke kun mænd, men også kvinder, kunne blive retlige 
forældre fra fødslen til et barn født af deres partner.69 Den lovgivningsmæssige 
løsning, man valgte, udgjorde en kombination af, at man fastholdt børnelovens 
kønsbestemte forældreskaber, idet man udvidede forældreskaberne med 
’medmoderskabet’, samtidig med, at man gjorde visse bestemmelser i relateret 
lovgivning kønsneutrale, således at forældrenes køn ikke længere havde betydning 
for lovgivningens anvendelse. Eksempelvis blev arvelovens § 3 ændret, således at der 
nu henvises til ’den ene forælders side’ og ’den anden forælders side’ frem for ’fædrene 
side’ og ’mødrene side’. På lignende vis foretog man også i forbindelse med loven om 

                                                        
68 Høringsnotatet, (n 35), 14. 
69 Lovforslag nr. L 207 af 10. april 2013 om ændring af børneloven, lov om adoption, 
retsplejeloven og forskellige andre love (Medmoderskab m.v.), afsnit 3.2.2. 
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juridisk kønsskifte en række konsekvensændringer af relateret lovgivning, således at 
der eksempelvis i sundhedsloven i dag henvises til ’den gravide’ frem for ’kvinden’.70 
 
Det kan altså konstateres, at der allerede er gennemført ændringer af både børneloven 
og anden kønsbestemt lovgivning som følge af indførslen af medmoderskabet og den 
forenklede adgang til juridisk kønsskifte. Det må derfor antages at være fuldt ud 
muligt at lade juridisk køn slå igennem i børneloven og relateret lovgivning, enten 
på baggrund af en model for udvidelse af børnelovens kønsbestemte forældreskaber 
(fx så den fødende forælder også kan blive far) eller på baggrund af en model for 
kønsneutralisering af børnelovens forældreskaber (fx ved brug af begreberne 
’fødselsforælder’ og ’medforælder’ frem for mor og far/medmor). Det kan i denne 
forbindelse også understreges, at juridisk køn allerede slår igennem i børneloven i 
forhold til retligt forældreskab i visse situationer som følge af Landsrettens kendelse 
af 24. november 2017, se afsnit 4.3. 
 
Spørgsmålet er, om det kan betragtes som et legitimt og tungtvejende hensyn, at det 
vil kræve vidtgående ændringer af børneloven og relateret lovgivning, hvis juridisk 
køn skal slå igennem i alle situationer i relation til retligt forældreskab?  
 
EMD lagde i Christine Goodwin mod Storbritannien (2002) vægt på, at de engelske 
myndigheder selv havde godkendt, udført og betalt for Goodwins 
kønsskifteoperation. Domstolen pegede således på det ulogiske i, at de engelske 
myndigheder afviste at anerkende de juridiske konsekvenser af at tillade 
kønsskifteoperationer – altså et hensyn til sammenhængen i systemet.71 Domstolen 
udtalte:  
 

The coherence of the administrative and legal practices within the domestic 
system must be regarded as an important factor in the assessment carried out 
under Article 8 of the Convention. Where a State has authorised the treatment 
and surgery alleviating the condition of a transsexual, financed or assisted in 
financing the operations and indeed permits the artificial insemination of a 
woman living with a female-to-male transsexual (as demonstrated in the case 
of X., Y. and Z. v. the United Kingdom, cited above), it appears illogical to 

                                                        
70 Lovforslag nr. L 189 af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret 
reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. 
71 van den Brink (n 6), 238. 
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refuse to recognise the legal implications of the result to which the treatment 
leads.72 

 
Domstolen lægger altså vægt på, om der er en indre sammenhæng i statens 
administrative og juridiske praksis vedrørende kønsskifte. Populært sagt: hvis staten 
har sagt A, må den også sige B. 
 
Det kan anføres, at der netop er tale om en sådan ulogisk og usammenhængende 
retsorden for så vidt angår personer, som har skiftet juridisk køn i relation til retligt 
forældreskab. Der er således indført mulighed for at skifte juridisk køn uden krav 
om, at man først gennemgår medicinsk eller kirurgisk behandling. I denne 
forbindelse får man udstedt nyt CPR-nummer og rettet sine personlige papirer. 
Lovgiver har altså anerkendt, at man som transperson kan skifte juridisk køn og 
samtidig bevare sine reproduktive evner. Man har endog sikret, at personer, som 
skifter juridisk køn, har adgang til assisteret reproduktion. I forarbejderne til lov om 
assisteret reproduktion er det således anført:  
 
Lovgivningen på sundhedsområdet om tilbuddene vedrørende reproduktion og 
fertilitet relaterer sig primært til den kvindelige biologi, og det bør derfor præciseres, 
at også personer, der har foretaget et juridisk kønsskifte, fortsat er omfattet af 
bestemmelserne. Det vil således være muligt at modtage behandling med assisteret 
reproduktion i offentligt og privat regi under iagttagelse af de ved lov og 
bekendtgørelse fastsatte kriterier … Eksempelvis vil det være muligt at yde 
behandling med doneret sæd til en person, der juridisk har skiftet køn til mand og 
samtidig har bevaret livmoderen.73 
 
I det nævnte eksempel vil personen imidlertid fortsat efter børneloven blive betragtet 
som mor til det barn, han føder efter behandlingen med donorsæd. EMD nævner 
eksplicit i ovenstående citat fra Christine Goodwin-sagen, med henvisning til X, Y 
og Z-sagen, at det fremstår ulogisk, når staten ikke anerkender de juridiske følger af 
at tillade assisteret reproduktion hos par, hvor den ene (eller begge) parter er 
transperson. 
  

                                                        
72 Christine Goodwin (2002), pr. 78. 
73 Lovforslag nr. L 189 af 30. april 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret 
reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., afsnit 2.1.2. 
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Det fremgår da også af Ministeriets citat i høringssvaret ovenfor, at valget om ikke 
at ændre børneloven primært skal ses som en pragmatisk løsning for at sikre en hurtig 
gennemførsel af de nye regler for juridisk kønsskifte. Siden 2014 er der imidlertid 
ikke fra regeringens side taget initiativ til at revidere børnelovens regler i lyset reglerne 
om juridisk kønsskifte. I foråret 2017 mødte et forslag til folkestingsbeslutning om 
en ændring af børneloven, så den tager udgangspunkt i forældrenes juridiske køn, 
ikke opbakning fra regeringen. Forslagsstillerne begrundede forslaget ud fra et 
ligestilingsargument, idet de anførte, at det var ’ærgerligt og ufuldkomment, at man 
i et samfund, der ellers bygger på menneskers frie valg og ligestilling mellem mænd 
og kvinder, herunder også mænd og kvinder, der aktivt har valgt deres køn til, ikke 
går hele vejen og sikrer, at rettighederne følger med i alle dele af livet - også når man 
skal være forældre til et barn.’ 74   
 
I L mod Litauen (2007) anså EMD, at det udgjorde en krænkelse af statens positive 
forpligtelse efter EMRK art. 8, at staten mere end fire år efter, at den havde indført 
en ret til juridisk kønsskifte, ikke havde implementeret den lovgivning, som skulle 
regulere betingelserne for, at borgerne kunne benytte sig af retten.75 Borgere, som 
ønskede at benytte sig af retten til juridisk kønsskifte, befandt sig således i et juridisk 
tomrum. Man kan argumentere for, at der er tale om en sammenlignelig situation 
efter dansk ret, idet der er indført en ret til juridisk kønsskifte, som imidlertid ikke 
kan siges at være implementeret for så vidt angår registreringen af retligt 
forældreskab.  
 
Det må på denne baggrund antages, at argumentet om, at en ændring af 
retstilstanden kræver vidtgående ændringer af børneloven og relateret lovgivning, 
ikke i den konkrete sammenhæng kan betragtes som et legitimt og tungtvejende 
hensyn til samfundet.  
 

5.3.3 Ændring af retligt forældreskab giver manglende kontinuitet for 
barnet 

I høringsnotatet, som også er nævnt ovenfor i afsnit 5.3.2, udtalte Ministeriet for 
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, at: ’Ministeriet bemærker … at 
en juridisk kønsskiftet person efter Økonomi- og Indenrigsministeriets lovforslag 
kan skifte tilbage til sit oprindelige køn, hvilket vil kunne give anledning til gentagne 

                                                        
74 Beslutningsforslag nr. B 119 af 31. marts 2017. Forslaget er pt. i udvalgsbehandling.  
75 L mod Litauen (2007), pr. 59.  
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ændringer af det retlige forældreskab med manglende kontinuitet for barnet til 
følge.’76  
 
Argumentet vedrører spørgsmålet om den tilbagevirkende kraft af et juridisk 
kønsskifte i relation til retligt forældreskab samt betydningen af barnets bedste i 
denne forbindelse. Efter nuværende dansk praksis har et juridisk kønsskifte ikke 
tilbagevirkende kraft, se afsnit 4.3. Det retlige forældreskab registreres således i 
forbindelse med barnets fødsel, ved anerkendelse eller dom, og påvirkes ikke af, om 
personen efterfølgende skifter juridisk køn.  
 
Oplysninger om retligt forældreskab registres som gennemgået ovenfor i afsnit 5.2.1 
i CPR. Formålet med CPR er, at det skal indeholde korrekte og opdaterede 
personoplysninger om borgerne til brug for primært den offentlige administration. 
Det er således ikke tale om et historisk register, men om et register, der skal afspejle 
borgernes aktuelle status. Det kan på denne baggrund fremføres, at det som 
udgangspunkt ikke vil være i strid med de hensyn, som ligger til grund for CPR, at 
foretage en ændring i registrets oplysninger, herunder vedrørende retligt 
forældreskab. EMD slog allerede i B mod Frankrig (1992) fast, at pligten til at 
anerkende juridisk kønsskifte omfatter registre, som indeholder personoplysninger, 
der har til formål at blive opdateret løbende, jf. ovenfor i afsnit 3.1.  
 
Oplysninger om en transpersons retlige forældreskab vedrører imidlertid ikke kun 
transpersonen selv, men også transpersonens barn. Det vil derfor, som fremført af 
ministeriet, være relevant at overveje betydningen af en eventuel ændring af retligt 
forældreskab for det barn, som oplysningerne vedrører. Hensynet til barnets bedste 
er et centralt, menneskeretligt princip, som EMD derfor også tillægger betydelig 
vægt i afvejningen af, om der påhviler staten en positiv pligt efter EMRK art. 8. i X, 
Y og Z mod Storbritannien (1997) udtalte domstolen således: ‘… the Court observes 
that the community as a whole has an interest in maintaining a coherent system of 
family law which places the best interests of the child at the forefront.’77 
 
Ifølge ministeriet kan ændringer i retligt forældreskab medføre manglende 
kontinuitet for barnet. Hvori denne manglende kontinuitet nærmere består, er ikke 
uddybet. Det kan anføres, at der ved en eventuel ændring af et retligt forældreskab 
ikke er tale om, at barnet mister en retlig forælder eller mister adgang til oplysninger 

                                                        
76 Høringsnotatet (n 35), 14. 
77 Se eksempelvis X, Y og Z mod Storbritannien (1997), pr. 47. 
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om sit biologiske ophav. Retligt forældreskab er, som anført ovenfor i afsnit 4.1, ikke 
nødvendigvis udtryk for en biologisk relation. Barnet vil efter en ændring fortsat have 
det samme antal retlige forældre som før ændringen, og forælderen vil derfor som 
udgangspunkt fortsat være underlagt rettigheder og forpligtelser over for barnet i 
samme omfang som før ændringen. Det er dog tænkeligt, at der i en konkret 
situation kan være visse forskelle i afledte rettigheder og pligter for henholdsvis en 
mor eller far/medmor. Såfremt sådanne afledte, kønsbestemte regler konkret har 
væsentlig betydning for et barns retsstilling, vil dette være relevant at inddrage i 
afvejningen af hensynet til transpersonen over for barnet. Af hensyn til denne artikels 
formål og omfang, skal dette forhold ikke belyses nærmere her. Det kan dog 
understreges, at hensynet til en klar og forudsigelig retstilstand er et legitimt 
samfundshensyn ifølge EMD, som i A.P., Garçon og Nicot mod Frankrig (2017) 
udtalte, at ‘The Court fully accepts that safeguarding the principle of the 
inalienability of civil status, ensuring the reliability and consistency of civil-status 
records and, more generally, ensuring legal certainty, are in the general interest.’78 
(min kursivering). 
 
Det kan på den anden side anføres, at det kan være i barnets egen interesse, at 
forældrenes kønsidentitet er korrekt registreret i barnets CPR-oplysninger. Man kan 
forestille sig, at barnet kan blive påvirket negativt af belastningen ved, at barnets 
forælder, som er transperson, oplever at få afsløret sit kønsskifte over for omverden i 
interaktioner vedrørende barnet. Børn af transpersoner oplever således også selv 
modstand fra omverden som følge af en forælders transition.79 Det er i forlængelse 
heraf også antaget i svensk retspraksis, at princippet om barnets bedste taler for en 
registrering af forældreskab i overensstemmelse med forælderens kønsidentitet, idet 
det medfører en mindre risiko for, at barnet udsættes for integritetskrænkende 
situationer i mødet med myndigheder i anledning af de oplysninger, som er registret 
om forælderen i folkeregisteret.80 Det kan på den baggrund anføres, at transpersonen 
og dennes barn har sammenfaldende, frem for modstridende, interesser.  
 
Sammenfattende kan et barn generelt betragtet ikke forventes at få forringet sin 
retsstilling ved, at oplysninger om barnets retlige forældre ændres som følge af, at en 
(eller flere) af barnets forældre skifter juridisk køn, da barnet fortsat har de samme 
                                                        
78 A.P., Garçon and Nicot mod Frankrig (2017), pr. 132.  
79 Myrte Dierckx, Joz Motmans, Dimitri Mortelmans & Guy T’sjoen, ’Families in transition: 
A literature review’ [2016] International Review of Psychiatry, 28:1, pp. 36-43, 38. 
80 Kammarrätten i Stockholms dom af 9. juli 2015 i mål nr. 3201-14.  og Kammarrätten i 
Göteborgs dom af 5. oktober 2015 i mål nr. 6186-14.  
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retlige forældre. Endvidere kan det betragtes som værende i barnets interesse, at 
forælderen er registreret i overensstemmelse med sin kønsidentitet i barnets 
personoplysninger. Der kan dog konkret være kønsbestemte regler i den øvrige 
lovgivning af betydning for vurderingen.  
 

5.3.4 Tiden er ikke moden til et opgør med børnelovens biologiske 
udgangspunkt 

I høringsnotatet, som er nævnt ovenfor i afsnit 5.3.2, udtalte Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og Sociale Forhold: ’Det er Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og Sociale Forholds opfattelse, at tiden ikke er moden til at 
gøre op med det biologiske udgangspunkt for definitionen af det retlige 
forældreskab, der da også er dækkende for langt størstedelen af befolkningen.’81  
 
Argumentet om at ’tiden ikke er moden’ kan betragtes som et argument for, at staten 
nyder en skønsmargin på området for retligt forældreskab. Spørgsmålet om staternes 
skønsmargin er behandlet nærmere ovenfor i afsnit 5.1.  
 
For så vidt angår, om argumentet er udtryk for et legitimt og tungtvejende 
samfundshensyn, er det oplagt at henlede opmærksomheden på, at argumentet ikke 
tager højde for, at der i en dansk kontekst allerede er gjort delvis op med det 
biologiske udgangspunkt for registrering af forældreskab i Danmark. Formålet med 
børneloven er som gennemgået i afsnit 4 at sikre, at et barn så vidt muligt tildeles to 
retlige forældre, idet dette opfattes som værende til barnets bedste. Det fremgår af 
børnelovens forarbejder, at retligt forældreskab er udtryk for en retlig relation 
mellem forælder og barn, og det er i den forbindelse forudsat, at retligt forældreskab 
ikke forudsætter en genetisk relation mellem forælder og barn.82 Selve begrebet 
’retligt forældreskab’ bygger således i sit udgangspunkt ikke på biologi. Retligt 
forældreskab er dog inddelt i et antal kønsbestemte roller: mor, far og medmor. 
Forælderens biologiske køn efter dansk ret således betydning for, hvilken rolle, man 
som forælder bliver tildelt. Med Landsrettens kendelse af 24. november 2017 er der 
imidlertid gjort delvis op med princippet om, at retligt forældreskab registreres på 
baggrund af biologisk køn, idet en forælders juridiske køn skal slå igennem i 
situationer, hvor vedkommende er tiltænkt forælder, men dog ikke selv har født eller 

                                                        
81 Høringsnotatet (n 35), 14. 
82 Lovforslag nr. L 2 af 4. oktober 2000, afsnit 2.1, og Lovforslag nr. L 207 af 10. april 2013, 
afsnit 3.2.1.1. 
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er biologisk forælder til barnet, se afsnit 4.3. Der kan i denne forbindelse henvises 
til, at EMD som nævnt i afsnit 5.3.2 lægger vægt på, at der i det nationale system er 
etableret en sammenhængende og logisk retstilstand. 
 
Argumentet om, at tiden ikke er moden til at gøre op med det biologiske 
udgangspunkt for tildeling af retligt forældreskab kan på denne baggrund ikke 
tillægges afgørende vægt, idet der i den danske retsorden allerede er gjort delvis op 
med dette udgangspunkt.  
 

6. Konklusion 
Ifølge EMD’s praksis har staten en positiv forpligtelse til juridisk anerkendelse af 
transpersoners kønsidentitet efter EMRK artikel 8. Der findes ingen afsagte domme, 
som specifikt berører spørgsmålet om juridisk anerkendelse af kønsidentitet i relation 
til retligt forældreskab, men der verserer aktuelt en sag for domstolen herom. Det 
kan på baggrund af EMD’s praksis lægges til grund, at spørgsmålet om juridisk 
anerkendelse af transpersoners kønsidentitet i forhold til retligt forældreskab falder 
inden for beskyttelsesområde i EMRK art. 8.  
 
Retsudviklingen på området i Danmark kan efter Østre Landsrets kendelse af 24. 
november 2017 siges at have taget et skridt i retning mod en større anerkendelse af 
transpersoners juridiske køn i relation til retligt forældreskab, således at et juridisk 
kønsskifte skal slå fuldt ud igennem ved registrering af retligt forældreskab i den 
udstrækning, det er foreneligt med børneloven og dens forudsætninger. En 
transperson, der ikke er biologisk forælder til et barn, som vedkommendes partner 
føder, vil herefter få registreret forældreskab i overensstemmelse med sit juridiske 
køn. Der vil fortsat være uoverensstemmelse mellem en transpersons juridiske køn 
og det registrerede retlige forældreskab i tilfælde, hvor transpersonen selv har født 
eller leveret sæden til det barn, der ønskes forældreskab over. Retstilstanden er dog 
fortsat uklar for så vidt gælder transpersoner, hvis partner føder et barn undfanget 
ved assisteret reproduktion ved brug af transpersonen egen sæd. Et juridisk 
kønsskifte medfører endvidere ikke ændring med tilbagevirkende kraft af et allerede 
registreret forældreskab. Den nuværende retstilstand indebærer en vis asymmetri for 
transpersoner i sammenlignelige situationer, som må betragtes som uhensigtsmæssig.  
 
Spørgsmålet er, om retstilstanden kan betragtes som værende i strid med EMRK art. 
8? For så vidt angår transpersoner, som har fået registret forældreskab i strid med 
deres kønsidentitet, må det betragtes som usikkert, hvor stor en skønsmargin staten 
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nyder i spørgsmålet. Der er fortsat stor diversitet i Europarådslandenes regulering på 
området for juridisk anerkendelse af transpersoner. Efter EMD’s praksis er der som 
udgangspunkt ikke overladt nogen skønsmargin til staten for så vidt angår juridisk 
anerkendelse af kirurgisk kønsskifte, jf. Christine Goodwin mod Storbritannien 
(2002), mens staten er overladt en bred skønsmargin i spørgsmålet om registrering 
af retligt forældreskab, jf. X, Y og Z mod Storbritannien (1997).  Man kan dog med 
rette stille spørgsmålstegn ved, om disse dommes præmisser kan opretholdes i lyset 
af de senere års udvikling i medlemslandene og domstolens praksis, herunder særligt 
A.P., Garçon og Nicot mod Frankrig (2017) om sterilisationskravets uforenelighed 
med EMRK art. 8. Aktuelt findes der dog ikke praksis fra domstolen, som nærmere 
kan afklare betydningen af A.P., Garçon og Nicot mod Frankrig (2017) for statens 
skønsmargin i spørgsmålet til juridisk anerkendelse af transpersoners kønsskifte i 
forhold til transpersoner, som ikke er ’post-operative’ samt om X, Y og Z mod 
Storbritannien (1997) om juridisk anerkendelse af retligt forældreskab for 
transpersoner er forældet.  
 
Uanset om staten er tillagt en skønsmargin, lægger EMD ved vurderingen af en 
konkret retstilstands forenelighed med EMRK art. 8 vægt på, om retstilstanden er 
udtryk for en proportional afvejning af hensynet til individet på den ene side og 
samfundet og andre individer på den anden side.  
 
En uoverensstemmelse mellem en transpersons kønsidentitet og registreret retligt 
forældreskab vil i Danmark fremgå af barnets CPR-oplysninger, og vil særligt kunne 
komme til offentlige myndigheders kendskab i forbindelse med transpersonens 
interaktioner med det offentlige i relation til barnet. Transpersonen kan derfor 
forventes jævnligt at få afsløret en meget personlig oplysning (at vedkommende har 
skiftet køn) over for en tredjepart, og vedkommende risikerer i denne forbindelse at 
blive mødt med mistænksomhed, mistro, latterliggørelse og hån. Der vil på denne 
baggrund generelt være tale om en væsentlig belastning af transpersoners ret til 
privatliv.  
 
Fra lovgiver og regeringens side er der fremført en række begrundelser for at fastholde 
et biologisk udgangspunkt i børneloven, således at juridisk køn som udgangspunkt 
ikke skal slå igennem ved registreringen af retligt forældreskab. Det er fremført, at 
problemet kun vedrører et begrænset antal personer, at det vil kræve en omfattende 
lovændring at ændre den nuværende retstilstand, at det ikke er til barnets bedste at 
tillade ændringer i retligt forældreskab, samt at tiden ikke er moden til en ændring 
af det biologiske udgangspunkt for tildeling af retligt forældreskab. Det er min 
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vurdering i analysen ovenfor, at de pågældende argumenter ikke, som de er fremført, 
repræsenterer tungtvejende hensyn.  
 
I lyset af, at registrering af retligt forældreskab i strid med transpersoners 
kønsidentitet udgør en væsentlig belastning af et essentielt aspekt af retten til 
privatliv, samt at der ikke fra statens side er fremført tungtvejende argumenter, som 
kan legitimere denne belastning, er det min vurdering, at den danske retstilstand, 
hvorefter juridisk kønsskifte ikke anerkendes konsekvent i relation til retligt 
forældreskab, meget vel kan være i strid med statens positive forpligtelser efter 
EMRK art. 8, både for så vidt angår tiden efter det juridiske kønsskifte er gennemført 
(anerkendelse ex nunc), og for så vidt angår anerkendelse af juridisk kønsskifte med 
tilbagevirkende kraft (anerkendelse ex tunc). EMD’s praksis taler således også for en 
konsekvent juridisk anerkendelse af transpersoners kønsidentitet, ikke kun for så vidt 
angår personlige papirer, men også for rettigheder og forpligtelser i den øvrige 
lovgivning. 
 
I sidste ende vil det være op til enten lovgiver eller domstolene af få afklaret 
retstillingen, herunder dens hensigtsmæssighed og forenelighed med Danmarks 
menneskeretlige forpligtelser. Der er også forudsat i forarbejderne til loven om 
juridisk kønsskifte, at behovet for en ændring eller præcisering af børneloven løbende 
vil blive vurderet. Således fremgår det af høringsnotatet fra det daværende Ministerie 
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale, at ’Ministeriet vil følge udviklingen på 
området og løbende vurdere behovet for en præcisering eller ændring af børneloven 
også i relation til andre spørgsmål om faderskab, moderskab og medmoderskab.’83  
 
I Sverige har det til sammenligning siden 1. juni 2016 været Skatteverkets praksis at 
registrere forældres ændrede juridiske kønsidentitet i barnets persondata, således at 
transmænd altid registreres som fædre, og transkvinder som mødre.84 
Praksisændringen skete i kølvandet på to domme, hvor den svenske Kammarrätten 
fandt, at den svenske praksis for registrering af transpersoners retlige forældreskab i 
strid med deres juridiske kønsidentitet var i strid med EMRK art. 8.85   
 

                                                        
83 Høringsnotatet (n 35), 14.  
84 SOU 2017:92, s. 250. Tilgængelig på: http://www.sou.gov.se/wp-
content/uploads/2017/11/SOU-2017_92_webb2.pdf (tilgået 22. marts 2018)   
85 Kammarrätten i Stockholms dom af 9. juli 2015 i mål nr. 3201-14.  og Kammarrätten i 
Göteborgs dom af 5. oktober 2015 i mål nr. 6186-14. 
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Efter Landsrettens kendelse af 24. november 2017 og på baggrund af min analyse i 
det ovenstående, er det min overbevisning, at det af hensyn til en klar retstilstand og 
Danmarks menneskeretlige forpligtelser over for transpersoner, vil være oplagt for 
lovgiver at tage reglerne om forældreskab i børneloven op til genovervejelse.  
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The emergence of Artificial Intelligence (AI) is changing many aspects 
of our lives. The judiciary is not excluded from this development. 
However, the use of AI today and in the foreseeable future is limited to 
specific tasks, whereas the work of a judge requires a broad range of 
different skills. Therefore, it is unlikely that the use of AI will 
completely replace the work of human judges from one day to another. 
Introducing AI assistance to the judiciary will most likely be a gradual 
and slow process that starts with the parallel existence of AI assistance 
and human judges. This article investigates the danger of hidden 
relinquishment of decision-making power during this phase. For this 
purpose, I present three different ways how AI assistance could be 
incorporated into the judiciary. Analysing these three scenarios, I 
conclude that it is separation rather than cooperation that prevents 
hidden relinquishment of decision-making power. 

 
 

1. Introduction1 
The emerging technology Artificial Intelligence (AI)2 has become a highly relevant 
topic for many parts of our lives and has been popular in the media for years. Some 

                                                        
* Law Student, Institute of Law, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna 
1 This article is an adapted version of a paper I wrote during my exchange semester 
at the University of Copenhagen in Spring 2017. I would like to thank Theresa 
Upperton, Lisa Müllner and Iris Eisenberger for their valuable inputs. 
2 Following the terminology in Ian Kerr and Carissima Mathen, ‘Chief Justice 
John Roberts is a Robot’ [2013] < http://robots.law.miami.edu/2014/wp-
content/uploads/2013/06/Chief-Justice-John-Roberts-is-a-Robot-March-13-.pdf > 
accessed 25 March 2018, I use the abbreviation ‘AI’ to refer to the field of artificial 
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of the most prominent examples associated with AI are inventions like IBM’s 
Watson (known for winning the US quiz show Jeopardy)3 or DeepMind’s AlphaGo 
(known for winning a game of Go against world champion Lee Sedol).4 
 

1.1 Clear Terminology 
Due to the popularity of the topic, the term ‘artificial intelligence’ is widely known 
and heavily loaded with different preconceptions and assumptions. Therefore, it is 
important to provide clear terminology from the beginning when discussing aspects 
of AI: For the sake of this article, artificial intelligence is a non-biological 
autonomous entity; autonomy being the ability to give rules (ancient greek: nomos) 
to oneself (ancient greek: auto).5 Furthermore, when dealing with the parallel 
existence of AI assistance and human judges – following Jason Millar’s and Ian Kerr’s 
definition – I use the term ‘Co-Robotics’ to refer to any situation in which human 
and AI experts are working alongside one another.6 
 

                                                        
intelligence, ‘an AI’ or ‘the AI’ to refer to a particular entity and ‘AIs’ to refer to the 
plural. 
3 < www.ibm.com/watson/ > accessed 25 March 2018. 
4 Recently, DeepMind’s newest program AlphaGo Zero has beaten AlphaGo 100 
times in 100 games. In contrast to AlphaGo, AlphaGo Zero was not trained by 
supervised learning from human expert moves, but only by playing against itself; cf 
David Silver et al, ‘Mastering the game of Go without human knowledge’ 
[2017] 550 Nature 354. 
5 For other definitions see: Shane Legg and Marcus Hutter, ‘A Collection of 
Definitions of Intelligence’ 
[2007] 157 Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 17. See also: Ugo 
Pagallo, The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts (Law, Governance and 
Technology Series 10, Springer 2013) 2ff; Neil M. Richards and William D. 
Smart, ‘How Should the Law Think About Robots?’ in Ryan Calo, A. Michael 
Froomkin, Ian Kerr (eds), Robot Law (Edward Elgar Publishing 2016) 5-7. 
6 cf Jason Millar and Ian Kerr, ‘Delegation, relinquishment, and responsibility: The 
prospect of expert robots’ in Ryan Calo, A. Michael Froomkin and Ian Kerr (eds), 
Robot Law (Edward Elgar Publishing 2016) 104. 
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1.2 AI and the Law 
That AI gets a lot of attention should not be a surprise, since it is changing so many 
aspects of our lives already. Entire branches such as transportation, health care, 
education and entertainment are subject to revolutionary changes due to the 
emergence of AI.7  
The law is by no means excluded from this development. A great deal of legal work 
consists of monotonous activities such as sifting of documents, searching for 
irregularities in large amounts of data and analysing numerous cases. Law firms apply 
e-discovery software8 to cases that involve many documents to be screened. 
Moreover, Casecrunch’s9 CaseCruncher Alpha is already predicting judicial 
decisions with high accuracy.10  
Technology-assisted legal review is also starting to receive judicial stamps of 
approval.11 During a visit at Rensselaer Polytechnic Institute in April 2017, John 
Roberts, Chief Justice of the Supreme Court of the United States, was asked whether 
he could foresee a day, when AIs would assist with courtroom fact-finding or, more 

                                                        
7 For an overview see: Stone P et al, ‘Artificial Intelligence and Life in 2030.’ One 
Hundred Year Study on Artificial Intelligence: Report of the 2015-2016 Study 
Panel’ (Stanford University, September 2016). 
8 See: John Markof, ‘Armies of Expensive Lawyers, replaced by Cheaper Software’ 
New York Times (New York, 4 March 2011) 
<www.nytimes.com/2011/03/05/science/05legal.html>; Hug Son, ‘JPMorgan 
software does in seconds what took lawyers 360,000 hours’ The Independent 
(London, 28 February 2017) <www.independent.co.uk/news/business/news/jp-
morgan-software-lawyers-coin-contract-intelligence-parsing-financial-deals-
seconds-legal-working-a7603256.html> all accessed 25 March 2018. 
9 See: <www.case-crunch.com> accessed 25 March 2018. 
10 In October 2017, Casecruncher Alpha won a week-long competition against 
human commercial lawyers with an accuracy of 86.6% of the predictions made. 
The human lawyers achieved an accuracy of only 62.3%, see: Robotics Law 
Journal, ‘CaseCrunch Lawyer Challenge: Results’ (London, 1 November 2017) 
<www.roboticslawjournal.com/news/casecrunch-lawyer-challenge-results-
85492553> accessed 25 March 2018. 
11 Dean L Dalke, ‘Can Computers Replace Lawyers, Mediators and Judges?’ (2013) 
9 The Advocate, 703, 704 with further references.  
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controversially even, judicial decision-making.12 ‘It’s a day that’s here,’ he said, ‘and 
it’s putting a significant strain on how the judiciary goes about doing things.’13 
A study14 titled ‘Extraneous factors in judicial decisions’, conducted in Israel in 2010, 
has shown the following: 
 

[J]udges were much more likely to accept prisoners’ requests for parole at the 
beginning of the day than at the end. Moreover, a prisoner’s chances of 
receiving parole more than doubled if his case was heard at the beginning of 
one of the three sessions, rather than later on in the session. (...) As a case 
study, one of the judges started in the morning by granting parole to about 
65 percent of the prisoners; that percentage dropped to near zero by the end 
of the first session, then rebounded to about 65 percent after the snack break. 
The same pattern repeated in the second and third sessions.15 

 
The use of AI in the judiciary might help with minimising the influence of 
extraneous factors such as weariness and emotional instability. However, AI 
decision-making might reveal different human-made, structural biases that originate 
from the legal system, the AI’s training data or the AI’s programming itself.16 For 

                                                        
12 Adam Liptak, ‘Sent to Prison by a Software Program’s Secret Algorithms’ New 
York Times (New York, 1 May 2017) 
<www.nytimes.com/2017/05/01/us/politics/sent-to-prison-by-a-software-
programs-secret-algorithms.html?_r=0> accessed 23 March 2018. 
13 Ibid. 
14 Shai Danzigera et al., ‘Extraneous factors in judicial decisions’ 
[2011] 108/17 PNAS 6889 <www.pnas.org/content/108/17/6889.full.pdf> 
accessed 25 March 2018. 
15Kate Shaw, ‘To Get Parole, Have Your Case Heard Right After Lunch’ Wired 
(Ars Technica, 4 November 2011) <www.wired.com/2011/04/judges-mental-
fatigue/> accessed 25 March 2018. 
16Sandra Wachter et al, ‘Transparent, explainable, and accountable AI for robotics’ 
[2017] 2/6 Science Robotics eaan6080. See also: Christian Joachim Gruber and 
Iris Eisenberger, ‘Wenn Fahrzeuge selbst lernen: Verkehrstechnische und rechtliche 
Herausforderungen durch Deep Learning?’ in Iris Eisenberger et al. (eds), 
Autonomes Fahren und Recht [2017] 51, 57ff; Niki Kilbertus et al., ‘Avoiding 
Discrimination through Causal Reasoning’ [2017] 1ff 
<https://arxiv.org/pdf/1706.02744.pdf>; Brent Mittelstadt et al, ‘The ethics of 
algorithms: Mapping the debate’ (2016) July-Dec, Big Data & Society 7; Sue 
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example, the risk assessment software Correctional Offender Management Profiling 
for Alternative Sanctions – COMPAS, that was used for predicting the likelihood of 
defendants committing a future crime, was racially biased against African American 
defendants.17 
 

2. Problem Outline 
This article does not address the question whether to put an AI on the judge’s bench. 
This might be a question of the future. When this time comes, society will want to 
decide whether to allow AIs to deliver judgements.18 Far-reaching consequences of 
such choices should be discussed publicly and subjected to a democratic decision-
making process. But what if it never comes to this? What if we will never have that 
public discourse? What if we assume the time to decide on that matter has not come 
yet, when in reality we have already chosen a possibly irreversible path much earlier 
without ever properly addressing it?  

                                                        
Newell and Marco Marabelli, ‘Strategic opportunities (and challenges) of 
algorithmic decision-making: A call for action on the long-term societal effects of 
ʺdatification‶’ [2015] 24 Journal of Strategic Information Systems 3, 6 all accessed 
25 March 2018. 
17 See: Julia Angwin et al, ‘Machine Bias. There is software that is used across the 
county to predict future criminals. And it is biased against blacks’ ProPublica (New 
York, 23 May 2016) <www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-
in-criminal-sentencing>; Anthony W Flores et al, ‘False Positives, False Negatives, 
and False Analyses: A Rejoinder to ʺMachine Bias: There's Software Used across 
the Country to Predict Future Criminals. And It's Biased against Blacks‶’ 
(2016) 80 Federal Probation 38. See also: Max Ehrenfreund, ‘The machines that 
could rid courtrooms of racism’ The Washington Post (Washington, DC, 
18 August 2016) <www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/08/18/why-a-
computer-program-that-judges-rely-on-around-the-country-was-accused-of-
racism/?utm_term=.be45d438bb02> all accessed 25 March 2018.  
18 For further discussion of increasing societal acceptance of innovative technology 
through democratisation see: Iris Eisenberger, Innovation im Recht (Verlag 
Österreich 2016) 284ff. 
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2.1 ‘Special-purpose human beings’ 
Technology is not yet ready to produce an AI with a skill-set that is broad enough 
for the work of a judge.19 Not because the necessary intellectual tasks are too complex 
to be processed by an AI, but rather because the work of a good judge consists of a 
mix of skills including research, language, logic, creative problem solving and social 
skills.20 AIs of the near future excel in some of these individual tasks separately, but 
not yet in combining them.21 Jack M Balkin describes AIs in this phase as ‘special-
purpose human beings’: 
 

A key feature of robotic substitution is that it is partial. Robots and AI entities 
take on particular aspects and capacities of persons (…). This is what I mean 
when I say that robots and AI agents operate as “special-purpose human 
beings“; they are agents for a particular reason or function, straddling the line 
between selves and tools, or persons and instruments.22 

 
That is why AI’s entry into the judiciary will most likely be a gradual and slow process 
that starts with the parallel existence of AI assistance and human judges. This article 

                                                        
19 See: Robin Hanson, The Age of Em. Work, Love, and Life when Robots Rule 
the Earth (Oxford University Press 2016) 271ff.  
20 Clemens Jabloner, ‘Richter im Zwiespalt’ in Brigitte Schenk et al (eds), 
Festschrift für Irmgard Griss (Jan Sramek Verlag 2011) 315, 316ff; Richard A 
Posner, How Judges Think (First Harvard University Press 2010) 19ff. See also: 
Iris Eisenberger, ‘Richter und Rechtspfleger’ in Michael Holoubek and Michael 
Lang (eds) Grundfragen der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit (Linde Verlag 
2017) 45, 48; Klaus Rennert, ‘Funktionen und Legitimation des Richters’ [2015] 
5ff < www.bverwg.de/medien/pdf/rede_20151127_hu_berlin_rennert.pdf > 
accessed 25 march 2018; Jeremy Waldron, ‘Judges as moral reasoners’ 
[2009] 7/1 International Journal of Constitutional Law 2 all. 
21 For example: IBM’s Watson playing Jeopardy (n 3); DeepMind’s AlphaGo Zero 
playing Go (n 4); Joshua Browder’s The World’s First Robot Lawyer drafting very 
specific types of legal documents, see: <www.donotpay.co.uk> accessed 25 March 
2018; Casecruncher Alpha predicting judicial decisions (n 9). 
22 Jack M Balkin, ‘The Path of Robotics Law’ [2015] 6 California Law Review 45, 
59. In this context see also: Kerr and Mathen (n 2) 7: ‘What will happen is that, 
one day soon, an AI will be developed that regularly and reliably outperforms a 
professional at some complex task traditionally requiring human expertise.’ 
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investigates the danger of hidden relinquishment of decision-making power during 
this phase.23  
Hidden relinquishment of decision-making power is particularly problematic in the 
judiciary: When an elected representative appoints a judge, the representative equips 
the judge with the necessary democratic legitimacy to rule on cases. The judge may 
not delegate the judgment to someone else. If they choose to delegate a specific 
administrative or legal task to an assistant, the judge needs to stay in the loop by 
ensuring functioning control and communication between them and their assistants, 
no matter if a human or an AI provides the assistance.  

2.2 Co-Robotics in the judiciary 
The key challenge of Co-Robotics in the judiciary is facilitating functioning 
communication between human and machine. Clemens Jabloner provides a useful 
metaphor to illustrate the underlying problem: 
 

Imagine a tinsmith’s warehouse, containing thousands of different kinds of 
nails and screws. In order to find specific sizes and kinds of them, the human 
warehouse worker needs a storage system. For example: Screws go on the left 
shelf, nails on the right.  
Identical screws and nails are collected in little boxes and placed in order of 
their size, starting with the smallest type. The machine, however, being able 
to assign a specific location to each and every single screw and nail, will 
distribute them in a system that ensures a minimum of distance to be covered 
based on the following (thousand, for example) requests. Therefore, one finds 
the system in an ever-changing state. It appears to be pure chaos in the eye of 
the human observer and yet the AI delivers the right kind of nail or screw 
every time and much faster than the human ever could.24  

 
One can ask the human worker what line of thought led them to their result, 
initiating a conversation within a common way of thinking. Understanding the 

                                                        
23 For further discussion of relinquishment of decision making power in the 
context of technology law see: Eisenberger, Innovation (n 18). 
24 Clemens Jabloner, University of Vienna, used a similar metaphor in one of his 
lectures I attended in autumn semester 2016/17. I would like to thank him for the 
inspiration that he gave me throughout this lecture. 
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reasoning of an AI, on the other hand, necessitates a considerably bigger effort.25 
That might not seem problematic regarding the quest for screws and nails, especially 
if the AI brings you the right one. However, the ‘products’ of the judiciary include 
judgements that order consequences such as large fines, prison sentences and 
granting or denial of parole26 and the object of the judgement is human behaviour. 
In this regard, understanding the AI’s reasoning can be crucial for the acceptance of 
the technology.27  
 
There are two approaches to the challenge of Co-Robotics in the judiciary. In order 
to retain human control, one has to either enable functioning communication 
between human and machine (addressing the Co-Robotics problem) or strictly 
separate them from each other (avoiding the Co-Robotics problem).  
 

2.3 Addressing the Co-Robotics problem: Explanation 
When addressing the problem of Co-Robotics, it is important to distinguish between 
transparency regarding the general functioning of a machine and an explanation of 
a specific machine-generated decision.28 
 
Transparency can only be achieved at the expense of performance. Applying this 
thought to the warehouse metaphor, this means that instead of establishing a wholly 
different kind of storage system that maximizes efficiency, the AI is asked to find a 
compromise that optimises the ‘human’ system, but stays within its logical 

                                                        
25 Derek Doran et al., ‘What Does Explainable AI Really Mean? A New 
Conceptualization of Perspectives’ [2017] <https://arxiv.org/abs/1710.00794>; 
Finale Doshi-Velez et al, ‘Accountability of AI Under the Law: The Role of 
Explanation’ [2017] <https://arxiv.org/abs/1711.01134>; Will Knight, ‘The Dark 
Secret at the Heart of AI’ MIT Technology Review (Boston, 11 April 2017); 
Sandra Wachter, et al ‘Counterfactual Explanations Without Opening the Black 
Box: Automated Decisions and the GDPR’ (2017) Harvard Journal of Law & 
Technology, Forthcoming <https://ssrn.com/abstract=3063289> all accessed 
25 March 2018. 
26 See n 17. 
27 Eisenberger, Innovation (n 18) 287; Wachter et al, ‘Counterfactual 
Explanations’ (n 25) 4.  
28 Doshi-Velez et al (n 25) 6; Wachter et al, ‘Counterfactual Explanations’ (n 25) 
25f. 
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dimension and its methodology at the expense of performance. This system provides 
a machine version of the human warehouse worker rather than a machine version of 
the ideal warehouse worker.  
 
However, we do not require transparency regarding the flow of signals through 
neurons in a judge’s brain.29 Instead, we require a specific explanation for a decision. 
Explanation is about answering how certain factors were used to come to the 
outcome in a specific situation.30 According to Finale Doshi-Velez et al, ‘it is 
technically feasible to extract the kinds of explanations that are currently required of 
humans from AI systems’.31 Facilitating such explanations might require an 
explanation system distinct from the AI system.32 Furthermore, Wachter et al point 
out the importance of counterfactuals explanations in this.33 
 

2.4 Avoiding the Co-Robotics problem: Separation 
The separation of AI assistance and human judge avoids problems of Co-Robotics, 
but raises questions about the fate of purely machine-generated decisions. Returning 
to the metaphor one more time: There are now two warehouses. A human worker 
administers one, an AI the other one. Do customers have a choice between those two 
warehouses? What happens if the human worker and the AI deliver different results? 
Who has the last word? This metaphor allows the best aspects of both options to co-
exist, but raises further questions. 
 

                                                        
29 Doshi-Velez et al (n 25) 6f. 
30 Ibid 7. 
31 Ibid 7. 
32 Ibid 7. 
33 Wachter et al, ‘Counterfactual Explanations’ (n 25) 5f: ‘Counterfactual 
explanations take a similar form to the statement: “You were denied a loan because 
your annual income was £30,000. If your income had been £45,000, you would 
have been offered a loan.” Here the statement of decision is followed by a 
counterfactual, or statement of how the world would have to be different for a 
desirable outcome to occur.’ 
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3. Selected Designs of AI Assistance in the Judiciary 
When discussing problems of the future, such as AI assistance in the judiciary, it is 
necessary to illustrate the central thoughts sufficiently. Neil M Richards and William 
D Smart emphasise the importance of metaphors at the nexus between law and 
technology: 
 
The experience of cyberlaw and other areas of technology-influenced jurisprudence 
has revealed one particularly important lesson for technologically sophisticated 
applications of law – when it comes to new technologies, applying the right 
metaphor for the new technology is especially important. How we regulate robots 
will depend on the metaphors we use to think about them.34 
 
In the light of the importance of metaphors in this context, I present a selection of 
three different assistive roles that an AI could assume in the judiciary. This chapter 
discusses an AI (1) as a Librarian, (2) as an Advocate General and (3) as an Official 
with Limited Judicial Powers. The three roles gradually increase both in the required 
technological complexity of the AI and the degree of institutional separation.  
 

3.1 Librarian 
The Librarian’s job is to find requested literature. Judges will regularly ask for 
literature relevant to a specific case. The nature of this task can differ, depending on 
the input’s level of abstraction. It may vary between relatively simple commands, like 
‘find document x by author y’, and complex requests, such as ‘find all relevant 
literature for case z and list them by relevance’. An AI that operates on ‘mixed 
initiative’35 (receiving high-level commands and operating autonomously only on a 
lower level) poses different questions than an AI that requires nothing more than the 
facts of a case to do legal research completely autonomously. 
 

                                                        
34 Neil M Richards and William D Smart, ‘How Should the Law Think About 
Robots?’ in Ryan Calo, A Michael Froomkin and Ian Kerr (eds), Robot Law 
(Edward Elgar Publishing 2016) 13; emphasis added. See also: ibid. 16-18. 
35 Richards and Smart (n 34) 8 use the Mars Exploration Rovers as example for 
‘mixed initiative’. 
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3.1.1 Legal research and decision-making 
Legal research cannot be reduced to merely collecting somehow related cases or 
articles. Expertise in legal research resides in the connections and links drawn 
between the individual pieces of information.36 The way information is connected 
and structured itself influences further research. In other words, finding information 
and transforming it into legal expertise is a reciprocal process. Therefore, in most 
cases, delegating legal research causes relinquishment of at least some decision-
making authority. 
 
However, this is not particularly new. There has always been relinquishment of 
decision-making authority in legal research; what has changed – and is currently 
changing again – is the entity that judges delegate the act of research to: the ‘gate-
keepers of information’.37 
 

3.1.2 The trend of increased performance at the expense of 
transparency 

Before judges used the Internet for their legal research, they provided a human 
Librarian with information, who then came up with suggested results. The judges 
did not know how the Librarians came to their results, but they had the opportunity 
to ask them and engage in a professional discussion. 
 
Today, most legal research does not happen in dim and dusty law libraries but on 
various legal databases online, searchable through sophisticated algorithms.38 An 
algorithm is ‘a set of step by step instructions, to be carried out quite mechanically, 

                                                        
36 cf Millar and Kerr (n 6) 109ff with further reference to Harry Collins, Changing 
Order: Replication and Induction in Scientific Practice (University of Chicago 
Press 1992). 
37 Iris Eisenberger, ‘Die Macht der Algorithmen’ [2011] 4 Juridikum 517, 521. 
38Examples: Beck Online <https://beck-online.beck.de/Home>; HeinOnline 
<https://home.heinonline.org>; LexisNexis <www.lexisnexis.com/en-
us/home.page>, Westlaw <http://legalsolutions.thomsonreuters.com/law-
products/westlaw-legal-research/>; all accessed 25 March 2018). 



2018 / Artificial Intelligence in Court  52 
 

so as to achieve some desired result’.39 Although an algorithm’s parameters are always 
the same, constantly changing sets of data can make it very complex and almost 
unpredictable.40 It is more effective in terms of capacity and speed, but less 
transparent than a human librarian. Additionally, search algorithms of legal 
databases are very often trade secrets and therefore lack transparency on purpose.41 
 
AI is the next stage in this development and amplifies the trend of increased 
performance at the expense of transparency: An entity capable of altering its own 
search parameters can carry out legal research even more efficiently. On the other 
hand, it is very challenging to provide the user with transparency regarding its 
functioning. As the librarian entity evolves from human through algorithm to AI, it 
gets harder and harder to ensure functioning communication between judge and 
librarian. Therefore, facilitating explanations of an algorithm’s or an AI’s reasoning 
is crucial in this regard.  
 
I have argued that legal research and decision-making are interdependent. If the 
input reaches a certain level of abstraction, the AI has no other choice but to search 
for the requested literature by simultaneously drafting a decision. One example 
would be the following input: ‘Find the most relevant sources for case x and list them 
in order of their appearance in the (future) decision draft.’ In this case, the AI 
Librarian cannot list the sources in the right order without anticipating the structure 
of the judgement itself. It would be required to form a path of bread crumbs, leading 
the judge to a pre-determined, machine-generated result.42  
 
In conclusion, assigning legal research to an AI results in an intransparent form of 
delegation of decision-making authority whose extent is hard to predict. 
 

                                                        
39 Jean-Luc Chabert, ‘Introduction’ in Jean-Luc Chabert (ed), A History Of 
Algorithms: From The Pebble To The Microchip [1999] 1. See also: Thomas H 
Cormen, Algorithms Unlocked (MIT Press 2013) 1ff. 
40 Wachter et al ‘Counterfactual Explanations’ (n 25) 6. 
41 Eisenberger, Innovation (n 18) 287. 
42 I would like to thank Hin-Yan Liu, University of Copenhagen, for this idea and 
many fruitful discussions in class. 
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3.2 Advocate General 
Article 49 of the Statute of the Court of Justice of the European Union43 reads as 
follows: 
 

It shall be the duty of the Advocate General, acting with complete impartiality 
and independence, to make, in open court, reasoned submissions on certain 
cases brought before the General Court in order to assist the General Court 
in the performance of its task. 

 
The Advocates General assist the CJEU. Their role is to propose a legal solution to 
the cases for which they are responsible: 
 

He or she analyses in detail the legal aspects of the case and suggests 
completely independently to the Court of Justice the response which he or 
she considers should be given to the problem raised. If it is decided that the 
case raises no new question of law, the Court may decide, after hearing the 
Advocate General, to give judgment without an Opinion [by the Advocate 
General in writing].44 
 

3.2.1 The advantage of transparency  
For this scenario, I apply the concept of the Advocate General of the CJEU to the 
judiciary in general. Just like the AI Librarian, the scenario of an AI Advocate 
General addresses the problem of Co-Robotics, because the AI and the judge are 
working on the same case. Contrary to the metaphor of the AI Librarian, it provides 
transparency to the general public about the extent of AI usage.  
 
The judge can either incorporate the AI’s reasoned submission (or part of it) by citing 
it or choose to ignore or dissent from the AI’s opinion. The nature of the submission 
is auxiliary and optional. It provides supporting knowledge and counterfactual 

                                                        
43 Consolidated Version of the Protocol (No 3) on the Statute of the Court of Justice of the 
European Union, annexed to the treaties [2016] OJ C202/01. 
44 Court of Justice of the European Union, ‘Presentation of the Court’ 
<https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/en/#composition> accessed 
25 March 2018. 
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explanations45 that the judge may or may not take into account. Kerr and Mathen 
emphasis the necessity of designing the AI as assistive tool: 
 

Undoubtedly, if and when future lawyers or (perhaps one day) judges actually 
begin to delegate significant legal tasks or decision making to AIs, the 
profession will require that these AIs are utilized merely as assistive tools that 
help lawyers or judges carry out their responsibilities, not as replacement for 
them.46 

3.2.2 Evidence-based reasoning as a slippery slope 
But is it even possible to utilise an AI Advocate General merely as assistive tool? It is 
imaginable that social dynamics would guide the judge’s use of the AI’s submissions. 
It would show what influence AI usage has on the general public’s perception of the 
judge’s judicial ability. For example, on the one hand, it can be a sign of self-
confidence if a judge cites the better part of the AI’s submission in order to increase 
efficiency. On the other hand, it is possible that judges who tend to resort to the AI’s 
assistance more often than others will be thought of as persons with inferior 
competence. 
 

However, the human judge is likely to incorporate the AI’s opinion rather 
than dissent from it, because statistics will suggest that decisions with a higher 
percentage of machine-generated content are less likely to be overturned by a 
higher instance court.47 Jason Miller and Ian Kerr explain this logic of 
evidence-based reasoning:  

 
The underlying rationale for adopting evidence-based practice has to do with the 
normative pull of evidence that, for the most part, is self-evident: if the best available 
evidence suggests that option x is the most likely to produce desirable outcomes, 
then one ought to pursue option x. (…) Once there are expert robots, it will be easier 
to argue in some instances that they ought to be used to their full potential, because 
the evidence will suggest that in those instances they will, on average, deliver better 

                                                        
45 See: n 33. 
46 Kerr and Mathen (n 2) 7; emphasis added. 
47 Kerr and Mathen (n 2) 8. For further discussion of the human tendency to 
quickly rely on automation see: Kate Goddard et al, ‘Automation bias: a systematic 
review of frequency, effect mediators, and mitigators’ (2012) 19 JAMIA 121. 



55  Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies / Vol. 2 

results than human experts. It will likewise be harder to argue that they ought not to 
be used to their full potential.48 
 
Eventually, the judge could become nothing more than a conduit for delivering 
purely machine-generated decisions as the percentage of machine-generated content 
in their decisions increases constantly.49 
 
In conclusion, an AI Advocate General provides more transparency than the AI 
Librarian. Nevertheless, the slippery slope of decision-making relinquishment due to 
evidence-based reasoning remains.  

3.3 Official with Limited Judicial Powers 
The scenario of an AI Official with Limited Judicial Powers50 separates the human 
judge’s work and the AI’s work from each other. Applicants would be required to 
bring a case before the AI official before appealing to the human judge. The AI would 
have the judicial power to autonomously decide cases. However, lodging an appeal 
against its decision would automatically invalidate it. The human judge would then 
decide anew.  
 

3.3.1 Institutional separation 
Contrary to the AI Advocate General the strict institutional separation gives 
applicants the possibility to opt-out of effective AI involvement in their case. 
Furthermore, this scenario avoids the slippery slope of a human judge relinquishing 
decision-making power in close cooperation with an AI due to evidence-based 
reasoning. Furthermore, it avoids the described problems of the incompatibility of 
human thinking and machine reasoning, thus presenting an alternative to facilitating 
understandable explanations of an AI’s reasoning. In this scenario, the AI functions 
as a black box that turns the facts of the case (input) into a legal consequence 

                                                        
48 Millar and Kerr (n 6) 116-117; emphasis added. 
49 Kerr and Mathen (n 2) 8. 
50 Eisenberger, ‘Rechtspfleger’ (n 20) 50ff. 
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(output).51 Explanations (for example provided by a distinct explanation system)52 
are replaced with the option of requesting a subsequent, purely human-generated 
decision on the same case. 
 

3.3.2 Plain Cases and Hard Cases 
If the human judge and the AI Official disagree over a case, it can be only due to one 
of three reasons: The AI made a mistake,53 the human judge made a mistake, or the 
case allows more than one correct interpretation. 
 
At this point, one has to distinguish between plain cases and hard cases. A judge is 
confronted with plain cases, ‘where the general terms seem to need no interpretation 
and where the recognition of instances seems unproblematic or “automatic“ (…) 
where there is general agreement in judgements as to the applicability of the 
classifying terms’.54 Hard cases, on the other hand, ‘arise when the answer demanded 
by law is unclear, unknown or deeply disconcerting. Perhaps the relevant rules pull 
in opposite directions or the case is the first of its kind.’55  
 
Evidence-based reasoning has a different – even constructive – effect in this regard: 
To save legal costs, appellants will eventually bring only hard cases before a human 
judge, because evidence will suggest that AI decisions over plain cases get overturned 
only very few times. After all, the AIs are being built to outperform human beings 
in applying clear rules.  
 

                                                        
51 Doshi-Velez et al (n 25) 7. See also: Jenna Burrell, ‘How the machine ʺ thinks‶: 
Understanding opacity in machine learning algorithms’ Jan-June [2016] Big Data 
& Society 1ff; Gruber and Eisenberger, ‘Deep Learning’ (n 16) 57ff; Wachter et 
al., ‘Counterfactual Explanations’ (n 25) 11. 
52 Doshi-Velez et al (n 25) 7 
53 See: Stephen Baker, ‘How Could IBM’s Watson Think That Toronto Is a U.S. 
City?’ Huffington Post (New York, 16 February 2011) 
<www.huffingtonpost.com/stephen-baker/how-could-ibms-watson-
thi_b_823867.html> accessed 25 March 2018. 
54 HLA Hart, The Concept of Law (2nd edn, Clarendon Press 1994) 123. 
55 Kerr and Mathen (n 2) 31. See also: Ibid. (fn 137). 
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In the few cases where an AI makes an obvious mistake in deciding a plain case, the 
human judge acts as a safety net that corrects the error, which otherwise could 
possibly result in public rejection of AI in the judiciary.56 
 
This scenario of an AI Official with Limited Judicial Powers is compatible with 
evidence-based reasoning. The AI is able to decide on plain cases much faster and 
more accurately than a human being ever could, thereby increasing judicial 
efficiency. 
 
However, by automatically invalidating the AI’s decision when challenged, this 
scenario has so far avoided the following question: Who is to be followed when there 
is disagreement over a hard case between a human judge and an AI? 
 
It is a defining feature of hard cases that they do not provide only one correct 
solution. One could of course interpret a decision being overturned by a higher 
instance court as wrong decision in retrospect, but this argument is only valid until 
one turns to the highest court and its decisions itself. Therefore, evidence-based 
reasoning might not apply to hard cases.  
 
On the other hand, both the human judge and the AI could both make incorrect 
decisions. Again, statistics will suggest that it is more likely that the human judge 
gets it wrong than the AI. However, in contrast to plain cases, there is no way of 
proving the AI wrong, because it cannot be ruled out that the AI has found another 
correct answer. 
 
In this scenario, the AI functions as a black box that does not provide an explanation 
for its decision. However, the explanation is exactly what matters most when turning 
to (possibly) equally correct results. Therefore, when it comes to hard cases, an 
understandable justification is more important than a higher probability of 
correctness. Consequently, the superiority of AI adjudication in this scenario ends 
where hard cases arise – the limiting factor not being technology but humanity. 
 

                                                        
56 See: n 53. 
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4. Conclusion 
The parallel existence of AI assistance and a human judge poses the danger of hidden 
relinquishment of decision-making power.57 In order to prevent this, it is important 
to discuss in time how AIs assistance could be incorporated into the judiciary. The 
crucial question in this discussion is whether to let the AI and the human judge work 
alongside one another or to separate them institutionally. In this regard, one of the 
key issues is facilitating functioning communications between human and AI. 
 
The metaphor of the AI Librarian shows that the work of a judge consists of 
intertwined tasks that cannot be detached from each other completely. It is therefore 
not possible to simply split the profession of a judge into decision-making and non-
decision-making parts. Following this line of thought, including an AI in the process 
of adjudication is always associated with relinquishment of decision-making 
authority to some extent. 
 
On this basis, the scenario of the AI Advocate General teaches that transparency 
about the division of responsibility between an AI and a human judge does not 
prevent loss of human control. Due to evidence-based reasoning, cooperation in the 
same case between a human judge and an AI is the first step on a slippery slope of 
relinquishing decision-making power – independent of the degree of transparency 
provided. 
 
However, a clear separation of human-generated decisions on the one hand and 
machine-generated decisions on the other hand allows us to channel AI adjudication. 
The metaphor of the AI Official with Limited Judicial Powers corresponds with the 
idea of such institutional separation. It would allow the AI, functioning as black box, 
to decide on cases on its own. In order to balance the lack of explanation, a 
subsequent decision by a human judge would invalidate the AI’s decision. Regarding 
plain cases this is a mere safety measure in case of an AI error. However, when it 
comes to hard cases, there is more than one correct solution. When turning to 
(possibly) equally correct results, the reasoning matters most. Regarding hard cases, 
a human-generated decision that provides justification is worth more than a 
machine-generated decision that lacks explanation, even if it is more likely to be 
correct. 
 

                                                        
57 See: n 23. 
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In conclusion, institutional separation allows us to delegate plain cases to an AI 
without relinquishing control. Delegating hard cases to an AI requires both effort to 
facilitate explanations of an AI’s decision and caution to prevent slipping on the slope 
of relinquishing control due to evidence-based reasoning. 
 
Generally, introducing AI to the judiciary is a highly delicate matter. It requires 
precaution and patience rather than hurried efficiency optimisation at all cost. Most 
importantly, it requires transparency:58 Divergence between appearance and reality 
regarding the extent of AI’s decision-making power in the judiciary makes a public 
dialogue impossible.59 We cannot discuss a problem we are unaware of. But we need 
to have this discussion. And we need to have it soon.60 
 

                                                        
58 Wachter et al., ‘Transparent AI’ (n 16) 2. 
59 Eisenberger, Innovation (n 18) 320. Also see: Tina Ehrke-Rabel et al, ‘Bitcoin-
Miner als Prosumer: Eine Frage staatlicher Regulierung? Dargestellt am Beispiel 
des Glücksspielrechts’ [2017] 3 ALJ 188, 223; Iris Eisenberger, ‘Digitalisierung 
und Selbstbestimmung’ [2017] 2 ALJ 140, 149. 
60 ibid. 
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This project examines the term “environmental information” as 
defined in the directive1 on public access to environmental information 
and in the Danish implementation of the directive. Using the doctrinal 
method, the project seeks to systemize and analyze the definition 
according to various legal sources including rulings from the European 
Court of Justice, the Danish Parliamentary Ombudsman and the 
Danish Environmental Board of Appeal. 
 
The results show that rulings from the European Court of Justice and 
from the national agencies provide a very broad interpretation of the 
term. There is no clear definition that exhaustively lists what the term 
"environmental information" covers, and an adequate definition 
cannot fully be deduced from rulings on the area. The rulings are in 
relation to some parts of the definition considered to be inconsistent. 
However, general deductions can be made. First of all, practice states 
that the information regarding the environment must be interpreted 
broadly. Secondly practice also implicate that a broad range of 
information can be included under the term “environmental 
information” as long as it has a certain minimal connection to the 
environment, whether it is direct or indirect. As long as the information 
affects, may affect or is intended to protect the environment, it is likely 
to be considered as environmental information. As a result, 
information that is generally not considered to be environmental in 
other legal areas can be included.  
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1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang 
til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF [2003] EU-T 
L041/26. 
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1. Indledning  
Aktindsigt i forvaltningen og offentlighed omkring myndighedernes virksomhed er 
en hjørnesten i et demokratisk samfund.  Grundprincippet om aktindsigt er funderet 
i et ideal om åbenhed og kontrol med den offentlige forvaltning, jf. 
offentlighedslovens § 1 (herefter benævnt OFL). De almindelige og generelle regler 
for aktindsigt i dansk forvaltningsret er reguleret i OFL og i forvaltningsloven 
(herefter benævnt FVL). De gældende regler blev senest ændret ved 
offentlighedsreformen i 2013. Indtil da havde den almindelige aktindsigtsregulering 
i det væsentligste været uændret siden 1985.  
 
Mens OFL og FVL har karakter af generelle regelsæt, er der på miljøområdet 
vedtaget særlige regler, som giver en videre adgang til at søge aktindsigt i såkaldte 
”miljøoplysninger”. Disse regler findes i miljøoplysningsloven (herefter benævnt 
MOL), som har rod i både international- og EU-retlig lovgivning.  Man har således 
fra både fælleskabslovgivers og fra dansk lovgivers side ønsket at give en videre adgang 
til aktindsigt i miljøoplysninger, ud fra en betragtning om, at man herved tilgodeser 
miljøinitiativer og miljøbevidstheden i samfundet generelt.  
 
MOL er en særegen lov specielt i to henseender. Som det første er MOL opbygget 
således, at den som udgangspunkt finder anvendelse med de betingelser og 
undtagelser, som følger af OFL og FVL. Dette betyder, at i det omfang der anmodes 
om aktindsigt i miljøoplysninger, skal der træffes afgørelse efter de almindelige 
aktindsigtsregler, men med nogle få (væsentlige) undtagelser. Som det andet henviser 
MOL ikke til den gældende retsstilling i medfør af offentlighedsreformen fra 2013, 
men derimod til den tidligere lovgivning fra 1985, jf. MOL § 6, stk. 2 og 
nugældende OFL § 42, stk. 4. Dette betyder, at reglerne i MOL på sin vis ikke er 
påvirket af den nye offentlighedsreform fra 2013.  
 
Et almindeligt forvaltningsretligt princip foreskriver dog, at den 
aktindsigtsanmodende har krav på at få aktindsigt efter det for ansøgeren mest 
gunstige regelsæt. Ved behandlingen af en anmodning om aktindsigt i 
miljøoplysninger er forvaltningen således forpligtet til at undersøge, om de 
almindelige regler fra 2013 giver en gunstigere retsstilling for ansøgeren, end MOL.2  
 

                                                        
2 U2015B.86.  
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Denne ejendommelige lovteknik skyldes, at MOL implementerer et EU-direktiv, 
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
adgang til miljøoplysninger (herefter miljøoplysningsdirektivet) og den 
internationale konvention, Århus-konventionen. Direktivet og konventionen sætter 
en EU-retlig og international minimumsstandard for offentlighed vedrørende 
miljøoplysninger, og denne standard er højere end de almindelige aktindsigtsregler i 
dansk ret. Ved udarbejdelsen af MOL, var det derfor ikke muligt at samle 
aktindsigtsreguleringen i én lov.  
 
MOL giver en videre adgang til aktindsigt end den almindelige aktindsigtsregulering. 
For det første har MOL et langt bredere organisatorisk anvendelsesområde end den 
almindelige aktindsigtsregulering i OFL og FVL, jf. MOL § 1, stk. 1 og 2, samt 
hertil C-279/12, Fish Legal og MAD 2004.749. For det andet bevirker ovennævnte 
henvisning til 1985-lovgivningen, at nogle af de almindelige undtagelses-
bestemmelser ikke finder anvendelse. Eksempelvis kan de nye 2013-regler om 
ministerbetjening, jf. OFL § 24, stk. 1, og ressourceafvejning, jf. OFL § 28, stk. 1, 
nr. 1, ikke finde anvendelse, såfremt der er tale om miljøoplysninger. Herved er 
afstanden mellem MOL og de almindelige regler kun blevet større med den nye 
offentlighedsreform.3 Dertil kommer, at miljøoplysningsloven yderligere fastsætter 
særlige materielle regler for behandlingen af aktindsigt i miljøoplysninger. Der 
gælder særlige regler for sagsbehandlingsfrister, jf. MOL § 4, stk. 3, og der gælder 
særligt skærpede afvejningsregler for miljøoplysninger, jf. MOL § 2, stk. 3. Samlet 
set har aktindsigtsansøgere langt bedre mulighed for aktindsigt i miljøoplysninger 
end efter den nuværende OFL.  
 
Det har således helt afgørende materiel betydning, om en aktindsigtsanmodning skal 
behandles efter de almindelige regler eller efter reglerne i MOL. Derfor er det i 
stigende grad aktuelt at afgrænse det saglige anvendelsesområde for MOL. Dette har 
imidlertid vist sig at være problematisk i praksis. Ifølge MOL § 2, stk. 1, har enhver 
ret til at blive gjort bekendt med ”miljøoplysninger”. Det er således definitionen af 
miljøoplysningsbegrebet, der afgrænser MOLs saglige anvendelsesområde. Derfor 
har det været særligt omdiskuteret, hvad der forstås ved lovens centrale 
miljøoplysningsbegreb. På denne baggrund er formålet med fremstillingen at 
undersøge, hvordan miljøoplysningsbegrebet kan defineres og afgrænses på 
baggrund af foreliggende lovgivning og praksis.  

                                                        
3 Ibid. 
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2. Miljøoplysningsdefinitionen 

2.1 Definitionen i lovgrundlaget og motiverne 
Det er ganske vanskeligt at afgrænse MOLs saglige anvendelsesområde. Det er 
afgørende for, om MOL finder anvendelse, om der anmodes om aktindsigt i såkaldte 
”miljøoplysninger”, jf. MOL § 2, stk. 1. Det er altså definitionen af miljøo-
plysningsbegrebet, der er essentielt.  
 
Miljøoplysningsbegrebet er defineret i MOL § 3, nr. 1-6, men formuleringen er 
ganske bred, hvorfor den giver meget plads til fortolkning og ofte også anledning til 
fortolkningstvivl. Det kan grundlæggende siges om bestemmelsens struktur, at 
miljøoplysningsbegrebet har et ”kerneområde”, som er defineret i MOL § 3, nr. 1-
2, der omhandler oplysninger om tilstanden i klassiske miljøelementer (vand, jord, 
luft, landskab, etc.) og faktorer, som er egnet til at påvirke disse (støj, stråling, affald 
o.l.). Bestemmelserne i nr. 3 og 5-6 henviser herefter til oplysningerne i 
bestemmelsens nr. 1 og nr. 2. Det betyder, at disse øvrige oplysningers status som 
miljøoplysninger afhænger af en vis tilknytning til de klassiske miljøelementer- eller 
faktorer.  
 
Definitionen i det danske lovgrundlag har ifølge motiverne blot fulgt den 
internationale konventions og fællesskabslovgivers definition af begrebet, og MOL 
§ 3 svarer da også i det væsentligste til bestemmelsen i det gældende 
miljøoplysningsdirektivs art. 2, litra a-f. Hverken de nationale, de EU-retlige eller de 
internationale forarbejder og bestemmelser indeholder en negativ begreb-
safgrænsning eller uddybende fortolkningsbidrag, men det fremgår heraf, at 
miljøoplysningsbegrebet er blevet bredere med tiden, da fælleskabslovgiver ikke 
ønskede, at medlemsstaternes praksis skulle resultere i, at miljøoplysningsbegrebet 
blev fortolket så snævert, at adgangen til aktindsigt i miljøoplysninger reelt blev 
illusorisk.4 
 

                                                        
4 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om offentlig adgang til miljøoplysninger 
[2000] EF-T C337E/156; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 
2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 
90/313/EØF [2003] EU-T L041/26, præamblens 10. betragtning. 
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2.2 Miljøoplysningsbegrebets kerneområde  
I MOL § 3, nr. 1 og nr. 2 defineres de oplysninger, der i denne fremstilling betegnes 
som miljøoplysningsbegrebets kerneområde. MOL § 3, nr. 1 foreskriver, at 
oplysninger, som angår tilstanden i miljøelementerne, herunder luft, vand og jord, 
er miljøoplysninger. Desuden følger det af MOL § 3, nr. 2, at oplysninger om 
faktorer, der påvirker eller kan påvirke miljøelementerne i nr. 1, som f.eks. støj og 
affald, også er miljøoplysninger. Miljøoplysningsbegrebets kerneområde er 
konstituerende for andre tilfælde af miljøoplysninger. Oplysningerne i bestemmelsen 
angår, hvad man må betegne som det klassiske miljøretlige område.  
 
MOL § 3, nr. 1 og 2 indeholder ikke en udtømmende opregning, hvilket fremgår af 
bestemmelsernes ordlyd, idet der skrives ”f.eks.”. Der er således rum for at 
indfortolke miljøelementer og -faktorer i bestemmelsen. Miljøoplysningsbegrebet i 
medfør af nr. 1-2 giver sjældent anledning til fortolkningstvivl i praksis, men de 
udgør et fundament for forståelsen af miljøoplysningsbegrebet som helhed.  
 

2.3 Foranstaltninger som er omfattet af miljøoplysningsbegrebet 
Det fremgår af MOL § 3, nr. 3, at oplysninger om myndighedsforanstaltninger, der 
påvirker eller kan påvirke miljøelementerne i nr. 1-2, er miljøoplysninger. I 
bestemmelsen nævnes som eksempler på sådanne foranstaltninger politikker, 
lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter.  Opregningen er dog 
ikke udtømmende, hvorfor også andre foranstaltninger kan omfattes, jf. 
formuleringen ”f.eks.”. Foranstaltninger og myndighedsaktiviteter skal – for at blive 
omfattet af bestemmelsen -  enten faktisk eller potentielt påvirke de enkelte 
miljøelementer og -faktorer i MOL § 3, nr. 1-2, eller som en nedre grænse have til 
formål at beskytte disse.  
 
Først skal det betragtes, om der foreligger en aktuel påvirkning, det vil sige om 
foranstaltningerne faktisk påvirker miljøelementer og -faktorer, som nævnt i MOL 
§ 3, nr. 1-2. Såfremt dette er tilfældet, bliver foranstaltningerne uden videre omfattet 
af miljøoplysningsbegrebet. Hvis det ikke er tilfældet, skal det betragtes, om der er 
en potentiel påvirkning, det vil sige, om de pågældende foranstaltninger kan påvirke 
kernemiljøelementerne. Hvis der kan svares ja hertil, bliver foranstaltningerne 
omfattet af miljøoplysningsbegrebet. Hvis der svares nej hertil ses det, at 
foranstaltninger som et minimum skal have til formål at beskytte kerne-
bestemmelserne, for at blive omfattet. Det er væsentligt at have for øje, at for-
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anstaltninger både kan påvirke miljøelementerne og have til formål at beskytte disse, 
samt at grænsen mellem aktuelle og potentielle miljøpåvirkninger ikke er skarp.  
 
Spørgsmålene, som herefter opstår, er, hvor meget der skal til, for at foranstaltninger 
kan siges aktuelt hhv. potentielt at påvirke miljøelementerne, og hvad det kræver for, 
at foranstaltninger har til formål at beskytte disse. Formuleringen i MOL § 3, nr. 3, 
er formentlig den bredeste i miljøoplysningsdefinitionen, hvorfor netop disse 
spørgsmål ofte giver anledning til fortolkningstvivl, og bestemmelsen er desuden 
genstand for en omfattende mængde praksis.  
 
Afgrænsningen af miljøoplysningsbegrebet er både behandlet af EU-Domstolen og 
af danske domstole. Da lovgrundlaget ikke tilbyder en afgrænsning kan denne 
praksis med fordel fremhæves. De væsentligste domme på området vil blive 
gennemgået i det følgende afsnit med henblik på nærmere at afgrænse, hvilke 
foranstaltninger, der er omfattet af MOL § 3, nr. 3.  
 

2.3.1 Mecklenburg 
Spørgsmålet om rækkevidden af bestemmelsen er første gang behandlet i EU-
Domstolens dom Mecklenburg.5 Dommen udgør det formentlig væsentligste 
fortolkningsbidrag, fordi der ofte henvises til denne, og da den meget tydeligt 
markerer, hvor bredt miljøoplysningsbegrebet fortolkes. Derfor behandles dommen 
som det første i analysen.  
  
Mecklenburg-sagen omhandlede en tysk myndigheds afslag på aktindsigt i en 
udtalelse, som en miljømyndighed havde afgivet i forbindelse med plan-
godkendelsesproceduren for anlæggelsen af en omfartsvej. Spørgsmålet i sagen var, 
om miljømyndighedens udtalelse måtte anses som en foranstaltning omfattet af 
miljøoplysningsbegrebet i miljøoplysningsdirektivet.  
 
EU-Domstolen fremhævede i sagen, at begrebet ”administrative foranstaltninger” i 
miljøoplysningsdirektivet, kun er et eksempel på de aktiviteter, som direktivet 
omfatter.  For at oplysningerne i den pågældende sag kunne udgøre miljøoplysninger 
i direktivets forstand, var det ifølge EU-Domstolen tilstrækkeligt, at myndighedens 
udtalelse var en akt, der var i stand til at skade eller beskytte tilstanden inden for de 
miljøområder, som er omfattet af direktivet. Dette var opfyldt, fordi udtalelsen 

                                                        
5 Sag C-321/96 Mecklenburg mod Kreis Pinneberg [1998] EUD I-3824. 
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kunne have indflydelse på afgørelsen om godkendelse af bygge- og anlægsplanerne 
for så vidt angår miljøbeskyttelseshensyn.6  
 
Det væsentligste, som kan udledes af dommen, er, at miljøoplysningsbegrebet 
utvivlsomt skal fortolkes meget bredt, og at stort set alle myndighedsaktiviteter 
vedrørende miljøet kan omfattes. Der bliver således ikke stillet store krav for, at der 
kan statueres en potentiel påvirkning af miljøkernen da det er ”tilstrækkeligt”, at de 
pågældende oplysninger ”er i stand til” at skade eller beskytte miljøelementer.  
 

2.3.2. Bred fortolkning i dansk praksis 
Den brede fortolkning af miljøoplysningsbegrebet, som er anlagt i Mecklenburg-
dommen afspejles i dansk praksis.  
 
I FOB 2014-27 havde Transportministeriet givet en journalist afslag på aktindsigt i 
oplysninger om en ressortomlægning af Kystdirektoratet. Transportministeriet 
anførte, at ressortomlægningen udelukkende skyldtes administrative overvejelser, og 
at denne ikke havde til formål at opnå miljømæssige effekter. Herefter var 
spørgsmålet, om ressortomlægningen alligevel potentielt kunne påvirke miljø-
elementer i MOL § 3, nr. 3’s forstand. På den ene side kunne det anføres, at der var 
tale om en administrativ ressortomlægning uden aktuel eller potentiel indvirkning 
på Kystdirektoratets opgavevaretagelse.  På den anden side foreskriver EU-
Domstolens praksis, at miljøoplysningsbegrebet skal fortolkes meget bredt. Dette 
blev sammenholdt med, at de opgaver, som Kystdirektoratet normalt varetager, må 
anses for centrale for miljøområdet. Sammenfattende konkluderede 
ombudsmanden, at der var tale om miljøoplysninger omfattet af MOL § 3, nr. 3.  
 
Sagen er et eksempel på, hvordan begrebet miljøoplysninger fortolkes meget bredt i 
overensstemmelse med EU-Domstolens praksis, således at alle foranstaltninger, 
herunder også en ressortomlægning, anses for at udgøre en potentiel påvirkning af 
miljøet. Begrundelsen herfor var, at overførsel af myndigheder og sagsområder fra et 
ministerområde til et andet ofte vil få en betydning for opgavevaretagelsen 
(U.2015B.86). Det kan dog diskuteres, om der i det foreliggende tilfælde reelt var 
sandsynlighed for, at ressortomlægningen kunne påvirke miljøelementer, eller om 
påvirkningen havde mere hypotetisk karakter. Til sammenligning har man ved 

                                                        
6 Præmis 21. 
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definitionen af emissionsoplysninger valgt at afskære rent hypotetiske emissioner, det 
vil sige emissioner, som ikke er forudsigelige jf. senere afsnit. Man kan i tråd hermed 
sætte spørgsmålstegn ved, om der i den foreliggende sag er tale om en forudsigelig 
påvirkning. Sagen understreger tillige, at der er en formodning for, at der er tale om 
miljøoplysninger, når oplysningerne er indhentet af en miljømyndighed.  
 
Herpå kan FOB 2009-9-1, fremhæves. I denne sag havde en journalist klaget til 
ombudsmanden over, at Kort & Matrikelstyrelsen ikke havde givet ham aktindsigt i 
samtlige data om Danmarks Højdemodel. Styrelsen argumenterede for, at der ikke 
var tale om miljøoplysninger, fordi højdemodellen alene indeholder en geometrisk 
beskrivelse af terrænets overflade. Styrelsen anførte desuden, at modellen hverken 
blev anvendt til sagsbehandling vedrørende miljøet eller til overvågning af miljøet. 
Ombudsmanden udtalte, at Højdemodellen var et vigtigt redskab til en lang række 
aktiviteter, herunder til kystsikring, planlægning af fremtidige byggerier og anlæg og 
til korrekt udpegning af risikoområder for klimaforandringer. Højdemodellen måtte 
på baggrund af dette anses for et vigtigt redskab i forbindelse med sikring af miljøet. 
Ombudsmanden fandt herpå, at oplysninger, der indgår i Danmarks Højdemodel, 
er omfattet af MOL § 3, nr. 3, ”da der er tale om en foranstaltning som - i 
sammenhæng med andre oplysninger og data m.v. - blandt andet har til formål at 
beskytte miljøelementerne”.  
 
Ombudsmandsudtalelsen er interessant, fordi miljøoplysningsbegrebet strækkes 
meget langt. Inklusion af oplysninger under henvisning til beskyttelsesformål er i 
overensstemmelse med ordlyden af MOL § 3, nr. 3, samt med den 
formålsorienterede fortolkningspraksis som blandt andet er anlagt i Mecklenburg. 
Man kan dog argumentere for, at miljøbeskyttelsesformålet synes forholdsvist 
perifert, da det ud fra formuleringen ”i sammenhæng med andre oplysninger” må 
kunne udledes, at oplysningerne i højdemodellen ikke isoleret set har til formål at 
varetage miljøhensyn, men alligevel kan blive omfattet af miljøoplysningsbegrebet, 
når de kumuleres med andre oplysninger. Det kan desuden udledes af udtalelsen, at 
det ikke er et krav, at oplysninger er indhentet som et led i sagsbehandling, eller at 
de er tilvejebragt i forbindelse med miljøforbedrende tiltag.  
 
Barren for at statuere potentiel påvirkning af miljøkerneelementerne, og for at 
oplysninger antages at have miljøbeskyttelsesformål, er således forholdsvist lav. 
Miljøoplysningsbegrebets foranstaltningsbegreb skal på baggrund af dette fortolkes 
ganske bredt, hvorfor en lang række aktindsigtssager er omfattet af MOL.  
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Denne brede fortolkningsstil håndhæves imidlertid ikke konsekvent, da der findes 
eksempler på, at MOL ikke inddrages i alle sager, hvor dette ellers på baggrund af 
ovenstående kunne synes berettiget. Dette er med til at tegne det samlede billede af 
miljøoplysningsbegrebets kompleksitet. Nedenfor behandles derfor udvalgte 
afgørelser fra dansk praksis, hvor der kan sættes spørgsmålstegn ved den manglende 
anvendelse af MOL.  
 

2.3.3 Myndighedernes bygge- og anlægsaktiviteter - tvivlsom dansk 
praksis 

Oplysninger om myndighedernes bygge- og anlægsaktiviteter vil typisk være 
omfattet af MOL § 3, nr. 3, da det grundlæggende er aktiviteter, der påvirker eller 
kan påvirke eksempelvis jorden og landskabet, der er miljøelementer. Alligevel ses 
det med nedslag i visse afgørelser, at praksis forekommer tvetydig, når det angår 
spørgsmålet om faktisk eller potentiel påvirkning af miljøelementerne i relation til 
myndighedernes byggeaktiviteter.  
 
Det underbygges af visse afgørelser, at myndighedernes bygge- og anlægsrelaterede 
aktiviteter ofte er omfattet af bestemmelsen. I EU-Domstolen dom af 21. april 2005, 
sag C-186/04, Housieaux, fremgår det f.eks. forudsætningsvis, at en underhånds-
aftale mellem en myndighed og et konsortium, om opførelse af bygninger på et 
tidligere militærhospitals område, er miljøoplysninger. En nyere sag fra 
Miljøklagenævnet viser desuden, at oplysninger om nedrivning af bygninger også er 
miljøoplysninger, jf. Miljøklagenævnets afgørelse af 9. maj 2016, sag NMK-
810.00158. Sagen omhandlede oplysninger vedrørende en kommunes køb af en 
ejendom med henblik på nedrivning af denne. Nævnet fandt at aktiviteterne var 
omfattet af MOL § 3, nr. 3. Begge afgørelserne ovenfor synes overbevisende ud fra 
en almindelig ordlydsfortolkning af bestemmelsen i MOL § 3, nr. 3, og ud fra den 
generelt udvidende og formålsorienterede fortolkningspraksis.  
 
Der er dog eksempler på, at man i dansk praksis ikke konsekvent har anvendt MOL 
ved behandlingen af ansøgninger om aktindsigt i myndighedernes bygge- og 
anlægsaktiviteter. I FOB 2005.485. klagede en journalist over, at en myndighed 
havde givet afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende den faste forbindelse over 
Femern Bælt. Femern-forbindelsen er et af Danmarkshistoriens største bygge-
projekter. Journalisten havde anmodet om aktindsigt i alle dokumenter og al 
korrespondance – ekstern som intern – samt alle notater i alle sager vedrørende 
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denne forbindelse. Blandt de oplysninger, som der blev anmodet om aktindsigt i, var 
bilag om behandlingen i koordinationsudvalget, vurdering om den videre proces 
samt et baggrundsnotat fra Ø-udvalgets behandling. Ombudsmanden fandt, at 
afslaget var uretmæssigt, og henstillede sagen til fornyet behandling. Det blev dog 
hverken overvejet af ministeriet eller af ombudsmanden, hvorvidt de pågældende 
oplysninger kunne være omfattet af MOL. Sagens manglende inddragelse af MOL 
synes tvivlsom, da et stort anlægsarbejde som Femern-tunellen må anses for at være 
en foranstaltning, der påvirker eller kan påvirke jord, landskab og naturområder, som 
er miljøelementer, jf. MOL § 3, nr. 1. Når øvrig praksis viser, at oplysninger om 
myndighedernes potentielle nedrivning af bygninger anses for omfattet af miljø-
oplysningsbegrebet, taler dette for, at MOL burde have været inddraget i sagen. 
Hertil kommer desuden, at man tidligere har statueret, at der var tale om 
miljøoplysninger, på baggrund af en nærmest hypotetisk påvirkning, jf. afsnit 
ovenfor. Henset til sagens alder og - set fra en kritisk vinkel - tvivlsomme resultat, 
kan denne formentlig ikke anses for at være udtryk for gældende ret.  
 
Som det andet kan den senere sag FOB 2016-38 fremhæves. En journalist klagede 
til ombudsmanden over, at en myndighed havde afslået aktindsigt i en række 
oplysninger i nogle dokumenter, som myndigheden og Rigspolitiet havde udvekslet 
vedrørende etableringen af en ny politiskole i det vestlige Danmark. Ombuds-
manden tog ikke stilling til, om forholdet var omfattet af MOL, hvilket kan 
diskuteres. Det skal dog fremhæves, at der kun var tale om mulige byggeaktiviteter, 
da en i aftalen indeholdt analyse netop havde til formål at afklare, om der var behov 
for nyt byggeri. Tilknytningen mellem oplysningerne om myndighedsaktiviteten på 
den ene side, og den mulige påvirkning af miljøelementerne på den anden side, var 
således mere perifer, end i FOB 2005.485. Det synes alligevel tvivlsomt, at MOL 
slet ikke er inddraget i sagen, når det tages i betragtning, at man tidligere har lagt en 
endog meget svag tilknytning til grund, jf. ovenfor.  
 
Overordnet set udtrykker de ovenstående sager, at praksis vedrørende oplysninger 
om myndighedernes bygge- og anlægsaktiviteter er tvetydig. Det er ejendommeligt, 
at der hersker tvivl på netop dette område, da aktiviteterne umiddelbart synes at være 
omfattet MOL § 3, nr. 3 efter en almindelig ordlydsfortolkning. Begge de oven-
nævnte sager begrunder ikke, hvorfor MOL ikke finder anvendelse på de i sagen 
behandlede myndighedsforanstaltninger. Dette kan kritiseres, når det tages i 
betragtning, hvor bredt miljøoplysningsbegrebet fortolkes i lignende sager og 
generelt. 
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Der findes tillige eksempler fra praksis på, at EU-Domstolen og danske myndigheder 
eksplicit har tilkendegivet, at visse foranstaltninger ikke kan henføres til 
miljøoplysningsbegrebet. Denne negative afgrænsning er – særligt i lyset af det bredt 
formulerede lovgrundlag og den tvetydige praksis - selvsagt værdifulde 
fortolkningsbidrag til miljøoplysningsdefinitionen. Derfor vil udvalgte afgørelser 
herom blive behandlet straks nedenfor.  
 

2.3.4 Den negative afgrænsning 
EU-Domstolens dom, Glawisching,7 var den første sag, hvor Domstolen tog stilling 
til en negativ afgrænsning af miljøoplysningsbegrebet.  
 
I sagen havde en østrigsk politiker ansøgt om aktindsigt i oplysninger om 
kontrolforanstaltninger i sager om mærkning af levnedsmiddelprodukter, der 
indeholdt genetisk modificerede (herefter GMO) majs og soja. Kontrol-
foranstaltningerne var gennemført i medfør af EU-retlige regler om mærkning af 
produkter, som indeholder GMO.  De oplysninger, der blev anmodet om aktindsigt 
i, var blandt andet navne på producenter, der havde fået en påtale på grund af 
mangelfuld mærkning. Politikeren anlagde sag om spørgsmålet, idet hun anførte, at 
der måtte være tale om miljøoplysninger, fordi markedsføring af levnedsmidler, der 
indeholder GMO, må være en aktivitet, der skader eller kan skade miljøet. EU-
Domstolen udtalte følgende i præmis 25: 
 

Imidlertid har direktiv 90/313 ikke til forma ̊l at give en almen og ubegrænset 
adgang til samtlige oplysninger, der foreligger hos de offentlige myndigheder, 
og som har en selv minimal forbindelse til en af de dele af miljøet, der er 
omfattet af direktivets artikel 2, litra a). For at fa ̊ ret til den adgang, som følger 
af direktivet, skal sådanne oplysninger ifølge direktivet nemlig være omfattet 
af en eller flere af de kategorier, der er opregnet i denne bestemmelse. 
 

EU-Domstolen markerede herved en bagatelgrænse for, hvilke oplysninger der kan 
være omfattet af miljøoplysningsbegrebet, og at der må stilles krav til, at der er en 
tilstrækkelig forbindelse til miljøet. Domstolen udtalte, at denne forbindelse kunne 
anses for tilstrækkelig, såfremt oplysningerne omfattedes af én af kategorierne i det 

                                                        
7 Sag C-316/01 Eva Glawischnig mod Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen [2003] 
EUD I-6009. 
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dagældende miljøoplysningsdirektivs art. 2(1), litra a. Domstolen fandt, at selvom 
kontrolforanstaltninger vedrører myndighedsaktiviteter, der er omfattet af 
miljøoplysningsbegrebet, bevirker dette ikke i sig selv, at der også er en tilstrækkeligt 
kvalificeret tilknytning mellem oplysningerne om kontrolforanstaltningerne og 
miljøelementerne. Selvom oplysningerne om markedsføringen af de pågældende 
levnedsmiddelprodukter potentielt var omfattet af den anden kategori i art. 2, ville 
dette hermed ikke være tilstrækkeligt til, at oplysninger om kontrolforanstaltninger 
vedrørende denne markedsføring indgik i samme kategori.8 Oplysninger om 
kontrolforanstaltninger kan dog være omfattet af den tredje kategori i miljøo-
plysningsdirektivet art. 2(1), litra a, ”når disse kontrolforanstaltninger har til formål 
at beskytte en eller flere dele af miljøet”.9 Domstolen fandt ikke, at dette var tilfældet 
i den foreliggende sag, fordi de pågældende kontrolforanstaltninger vedrørte 
overholdelsen af en forordning, som havde til formål at fjerne mulige hindringer for 
den frie bevægelighed af GMO-produkter samt at oplyse den endelige forbruger.10  
 
Det væsentligste, som kan udledes af dommen, er, at oplysninger om 
kontrolforanstaltninger som hovedregel ikke er miljøoplysninger, medmindre 
kontrolforanstaltningerne i sig selv har til formål at beskytte en eller flere dele af 
miljøet. Dette stemmer overens med den anlagte formålsorienterede fortolknings-
praksis. EU-Domstolen har hermed markeret, at visse oplysninger er for perifere til, 
at de er omfattet af miljøoplysningsbegrebet. Henset til den generelt brede 
fortolkning af miljøoplysningsbegrebet, kan man dog argumentere for, at der 
formentlig ikke skal meget til, for at det kan statueres, at kontrolforanstaltninger i 
sig selv har til formål at beskytte miljøet. 
 
Der ses også et nyere eksempel på negativ afgrænsning af miljøoplysningsbegrebet i 
dansk praksis.  
 
Miljøklagenævnet fandt i en afgørelse11 fra 2017, at et notat, der omhandlede 
partsfordeling for oprensning af vedligeholdelse af et drænsystem, ikke var omfattet 
af miljøoplysningsbegrebet. Dette skyldtes, at notatet om partsfordelingen alene 
vedrørte spørgsmålet om klagers betalingsforpligtelse. Nævnets afgørelse er ikke 
begrundet yderligere, men resultatet kan nås ved anvendelse af den samme 

                                                        
8 Præmis 28. 
9 Præmis 29. 
10 Præmis 30-35. 
11 Miljøklagenævnets afgørelse af 23. januar 2017, j. nr. NMK-810-00178. 
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argumentation, som er anvendt i Glawisching-sagen. Selvom betalingsforpligtelser 
kan vedrøre (potentielt) miljøpåvirkende aktiviteter, kan disse ikke i sig selv siges at 
påvirke kernemiljøelementerne. Dette skyldes nok, at betalingsforpligtelser i langt de 
fleste tilfælde, forfalder efter den miljøpåvirkende aktivitet er foregået. Herved har 
oplysninger om betalingsforpligtelser ikke indflydelse på om aktiviteterne udføres. 
Da betalingsforpligtelser oftest heller ikke kan siges at have til formål at beskytte 
miljøet, kan de således ikke omfattes af miljøoplysningsbegrebet.  
 

2.4 Menneskers sundhedstilstand  
Det fremgår af MOL § 3, nr. 6, at oplysninger om menneskers sundheds- og 
sikkerhedstilstand, kan være miljøoplysninger, i det omfang de påvirkes af de enkelte 
miljøelementers tilstand eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold. 
Oplysninger om menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand er således ikke isoleret 
set miljøoplysninger, men de kan blive grebet af miljøoplysningsdefinitionen, hvis 
de bliver påvirket af bestemmelsens øvrige miljøelementer- og faktorer.  
 
MOL § 3, nr. 6, er tilsvarende bestemmelsen i miljøoplysningsdirektivets art. 2 (1), 
litra f, bortset fra en mindre sproglig afvigelse, som er relevant at fremhæve. I MOL 
§ 3, nr. 6, skrives det, at oplysninger om menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand 
kan være miljøoplysninger ”i det omfang de påvirkes” af de klassiske miljøelementer 
eller via disse af faktorer og forhold i nr. 2-3.  I direktivets art. 2(1), litra f, skrives 
det, at disse oplysninger er miljøoplysninger ”i det omfang de påvirkes af eller kan 
påvirkes” af miljøelementerne- og faktorerne. Hvorfor den danske lovgivning afviger 
fra direktivet på dette punkt, står hen i det uvisse, men det har formentlig ikke 
bidraget positivt til de danske myndigheders afklaring af fortolkningstvivl 
vedrørende MOL § 3, nr. 6. Da den danske forvaltning skal fortolke national ret 
EU-konformt, må det imidlertid antages, at den danske lovbestemmelse skal 
fortolkes i overensstemmelse med direktivet.  
 
Det ses at bestemmelsen i det væsentligste har samme systematik som MOL § 3, nr. 
3. Det bør bemærkes, at påvirkningstilknytningen i medfør af MOL § 3, nr. 6, står 
i modsætning til påvirkningen i nr. 3. Hvor foranstaltninger i MOL § 3, nr. 3, 
omfattes af miljøoplysningsbegrebet, såfremt disse (potentielt) påvirker kerne-
miljøelementerne, omfattes sundheds- og sikkerhedsoplysninger derimod i det 
omfang disse påvirkes (eller kan påvirkes) af miljøelementerne. Det centrale 
spørgsmål, som herefter henstår, er hvor stærk tilknytningen til de øvrige 
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bestemmelser skal være, for at oplysninger om menneskers sundheds- og 
sikkerhedstilstand omfattes af miljøoplysningsbegrebet.  
 
EU-Domstolen har taget stilling til miljøoplysningsbegrebets omfang i relation til 
sundheds- og sikkerhedsoplysningerne i dommen Stichting Natuur en Milieu m.fl.12 
Dommen danner vigtig præcedens for fortolkningen af miljøoplysningsbegrebet i 
unionens medlemsstater.13  
 
I sagen havde den hollandske godkendelsesmyndighed ved en bekendtgørelse i 1999 
ændret reglerne om maksimalværdier for restkoncentrationer af planteværnsmidler i 
eller på salat. Maksværdien blev ændret i forbindelse med, at koncernen ”Bayer” 
ansøgte om udvidelse af godkendelsen af et specifikt planteværnsmiddel. Bayer havde 
i denne forbindelse fremlagt nogle studier, som omhandlede restkoncentrationer og 
rapporter om markstudier med henblik på at fastsætte den maksimale mængde af et 
konkret skadedyrsbekæmpelsesmiddel, der kunne tillades i føde- eller drikkevarer. 
Rådet afslog en sagsøgeres anmodning om aktindsigt heri. 
 
Under sagen for EU-Domstolen anførte koncernen Bayer, at studierne og 
protokollerne i det væsentligste blot indeholdte oplysninger om markstudier 
vedrørende plantebeskyttelsesmidlerne, og at der var tale om en statistisk analyse. 
Derfor viste dokumenterne ifølge Bayers anbringende alene, hvilke mængder af 
planteværnsmidlet der ved behørig anvendelse bliver tilbage på planterne. Midlets 
virkninger samt eventuelle sundhedsrisici ved det aktive stof var derimod ikke 
inkluderet i studierne. 
 
EU-Domstolen mente ikke, at det kunne bestrides, at de i sagen omhandlede 
oplysninger om restkoncentrationer af et planteværnsmiddel på fødevare, indgik i en 
procedure til godkendelse, der netop havde til formål at forebygge risici og farer for 
mennesker, dyr og miljø.14 EU-Domstolen fandt herpå, at udleveringen af 
oplysningerne om restkoncentrationerne af plantebeskyttelsesmidler havde til formål 
at ’begrænse risikoen for ændringer af en af bestanddelene i den biologiske 
mangfoldighed og risikoen for udbredelsen af disse restkoncentrationer navnlig til 
                                                        
12 Case C-266/09 Stichting Natuur en Milieu m.fl. mod College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden [2010] EUD I-13119. 
13 Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om erfaringerne med 
anvendelsen af rådets direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger [2012] 
COM(2012) 774 final. 
14 Præmis 39. 
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jorden eller til grundvandet.’15 Selvom sådanne oplysninger ikke i sig selv direkte 
omfatter vurderingen af restkoncentrationers konsekvenser for menneskers 
sundhedstilstand, vedrører de miljøelementer, der, hvis de indeholder alt for høje 
restkoncentrationer, risikerer at ændre miljøet, hvilket oplysningerne præcis har til 
formål at kontrollere.16 Der var således tale om miljøoplysninger 
 
Ifølge EU-Domstolen var det tilstrækkeligt, at der var tale om oplysninger, som 
skulle afklare, om der var en mulig risiko for, at et miljøelement kunne blive påvirket, 
og at dette herefter kunne risikere at påvirke menneskers sundhed ved forurening af 
fødekæden. Der synes hermed at være tale om en form for ”påvirkningskæde”, som 
i sidste ende kan bevirke en potentiel påvirkning for menneskers sundhed.  
 
Det ser herved, at der er 2 led af potentielle påvirkninger, men at oplysningerne 
alligevel omfattes. Det betyder, at denne del af miljøoplysningsbestemmelsen 
strækker sig betydeligt udover, hvad der fremgår af ordlyden af den danske 
bestemmelse og udover, hvad der må betegnes som et traditionelt miljøretligt 
område. Det kan formentlig give særlig anledning til tvivl, at der således er en række 
oplysninger som kan omfattes af begrebet, selvom sammenhængen med miljøet 
umiddelbart forekommer perifert. 
 
I den danske sag FOB 2012-21 var spørgsmålet, hvorvidt oplysningerne i en 
undersøgelse foretaget af Statens Seruminstitut (herefter benævnt SSI), om 
forekomsten af MRSA hos nogle deltagere ved Dansk Svineproduktions (DSP) 
kongres, var omfattet af miljøoplysningsbegrebet. Der blev anmodet om aktindsigt i 
selve prøvedataene samt i korrespondance og andre sagsakter, som lå forud for 
undersøgelsen. Ombudsmanden udtalte, at oplysningerne om de prøver, der blev 
udtaget for at undersøge, om kongresdeltagerne var smittede med MRSA, utvivlsomt 
måtte anses for oplysninger om ”menneskers sundhedstilstand”, jf. MOL § 3, nr. 6. 
Spørgsmålet var imidlertid, om der var en tilstrækkelig sammenhæng mellem disse 
oplysninger og miljøelementer, som nævnt i MOL § 3, nr. 1-3, jf. kravet i MOL § 
3, nr. 6. MRSA kan overføres til mennesker, og bakterien overføres primært ved 
fysisk kontakt, eksempelvis håndkontakt, men den smitter tillige via luften, som er 
et miljøelement, jf. MOL § 3, nr. 1. På baggrund af dette fandt ombudsmanden, at 
alle de oplysninger, der var fremkommet i forbindelse med SSI’s undersøgelse, var 

                                                        
15 Præmis 42. 
16 Ibid. 
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miljøoplysninger. I denne forbindelse bemærkede ombudsmanden, at det efter 
direktivets ordlyd ikke er nødvendigt, for at en oplysning kan anses for en 
miljøoplysning, at det er påvist, at menneskers sundhedstilstand er blevet påvirket af 
tilstanden i et miljøelementer, men at der blot skal være tale om, at tilstanden kan 
påvirkes.  
 
FOB 2014-8 omhandlede i tråd hermed, hvorvidt oplysninger om, hvilke 
svinebesætninger, der var smittet med MRSA, kunne undtages for aktindsigt. 
Fødevarestyrelsen havde fra 2008 til 2011 undersøgt en række svinebesætninger for, 
om de var smittet med MRSA. Tre journalister anmodede herpå Fødevarestyrelsen 
om aktindsigt i oplysningerne om, hvilke af de testede svinebesætninger, der var 
smittede. Dette afslog styrelsen. 
 
Ombudsmanden fandt også i denne sag, at oplysningerne var omfattet af MOL. 
Dette begrundedes derved, at såfremt der er MRSA i en svinebesætning, vil der være 
MRSA-bakterier i støvet, på alle overflader og i luften i svinestalden. Derfor kan man 
ikke undgå at komme i berøring med MRSA, hvis man opholder sig i en svinestald, 
hvor besætningen er smittet. På baggrund af dette henviste ombudsmanden til, at 
der var tale om miljøoplysninger i medfør af MOL § 3, nr. 1, da det er luften i 
svinestalde, der vil indeholde MRSA-bakterier, hvis besætningen er MRSA-positiv. 
Man kan argumentere for, at Højesteret senere tiltrådte ombudsmandens 
fortolkning af miljøoplysningsbegrebet.17 
 
De to sager om MRSA-bakterien illustrerer, at oplysninger om menneskers 
sundheds- og sikkerhedstilstand, jf. MOL § 3, nr. 6, ifølge ombudsmanden kun 
behøver at have ganske perifer tilknytning til de miljøelementer- eller faktorer, som 
er nævnt i MOL § 3, nr. 1-3. Især den seneste sag FOB 2014-8, hvor undersøgelsen 
alene angik forekomsten af MRSA-bakterien hos produktionsdyrene, men ikke hos 
f.eks. besætningsejere eller ansatte, er bemærkelsesværdig. Ombudsmandens 
opfattelse i sagerne er således vidtgående, fordi den samme argumentation vil kunne 
anvendes til at anse en lang række andre bakterier og evt. også vira som 
miljøoplysninger.  
 
Modsat kan MAD 2006.2010 fremhæves. I sagen fandt Miljøklagenævnet, at 
oplysninger om vandindtrængning i Metrotunnellen ikke var miljøoplysninger. 
Sagen omhandlede tærede kabler i metrotunnellen. Det kunne have betydning for 

                                                        
17 Højesterets kendelse afsagt d. 22. januar 2016 i sagsnummer 74-75/2015. 
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menneskers sundhed og sikkerhed, hvis vandet kom i kontakt med kablerne. På 
denne baggrund blev der anmodet om aktindsigt i oplysninger om 
vandproblemerne. Nævnet udtalte i denne forbindelse, at det fremgår af 
formuleringen i MOL § 3, nr. 6, at oplysninger om menneskers sundheds- og 
sikkerhedstilstand kun er omfattet af MOL, hvis oplysningerne vedrører påvirkning 
af sundheds- og sikkerhedstilstanden fra de enkelte miljøelementers tilstand. Det kan 
heraf udledes, at nævnet forudsætter, at der skal være tale om en aktuel påvirkning, 
førend oplysninger kan være omfattet af MOL § 3, nr. 6. 
 
Nævnsafgørelsen kan formentlig ikke siges at være udtryk for gældende ret. Dette 
skyldes for det første, at argumentationen ikke fremstår overbevisende i lyset af de 
øvrige retskilder. Man må på baggrund af disse kunne argumentere for, at det må 
være tilstrækkeligt, såfremt vandnedsivning i metrokanalen potentielt kan påvirke 
menneskers sundhedstilstand. Der kan således ikke kræves en aktuel påvirkning. Det 
skyldes for det andet, at afgørelsen er fra 2006. Henset til dommens alder, kan den 
næppe tillægges samme retskildemæssige værdi som domme af nyere dato, når der 
henses til øvrig praksisudvikling på området.  
 

3. Emissionsoplysninger  
I MOL § 2, stk. 5, findes en bestemmelse om en særlig type miljøoplysninger, der 
kaldes ”emissioner til miljøet”. Bestemmelsen foreskriver at en række af undtagelses-
reglerne i OFL ikke finder anvendelse, når der er tale om emissionsoplysninger.  
 
Først og fremmest gælder det, at reglen i OFL § 10, nr. 1-4, som omhandler 
statsrådsprotokoller, brevveksling mellem ministre om lovgivning, m.v. ikke finder 
anvendelse på emissionsoplysninger. For det andet finder reglen i OFL § 12, om 
private forhold og forretningshemmeligheder, heller ikke anvendelse. For det tredje 
kan OFL § 13, stk. 1, nr. 6, om undtagelse af aktindsigt i det omfang private og 
offentlige interesser kræver hemmeligholdelse, heller ikke anvendes. Slutteligt gælder 
FVL § 12, stk. 1, vedrørende myndigheders interne arbejdsdokumenter, ikke for 
emissionsoplysninger heller. 
 
Mange af de almindelige undtagelsesregler der gælder for aktindsigt finder således 
ikke anvendelse ved emissionsoplysninger. Det ses herved, at der gælder en særligt 
vid adgang til oplysninger om emissioner til miljøet - både set i forhold til de 
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almindelige aktindsigtsregler og set i forhold til reglerne der gælder for miljø-
oplysninger.  
 
Det har derfor afgørende betydning for behandlingen af aktindsigtssager, om der er 
tale om emissioner til miljøet.  
 

3.1 Emissionsoplysningsdefinitionen 
Reglen i MOL § 2, stk. 5, er ikke en definitionsbestemmelse, men derimod en 
retsvirkningsbestemmelse. Som det dog allerede er fastslået, er emissionsbegrebet en 
særlig type miljøoplysninger, hvorfor det i hvert fald kan siges, at dette er indeholdt 
i miljøoplysningsbegrebet.  
 
Emissionsoplysninger er således en særlig kategori af oplysninger, der henhører under 
miljøoplysningsbegrebet. Der findes imidlertid ingen nærmere definition på 
emissionsoplysninger i hverken miljøoplysningsdirektivet, MOL eller Århus-
konventionen. Den nærmere afgrænsning af begrebet skal således findes i praksis, 
hvorfor udvalgte afgørelser er gennemgået straks nedenfor.   
 

3.1.1 Den brede fortolkning i EU-praksis 
I EU-Domstolens dom af 23. november 2016, sag C-442/14, Stichting De 
Bijenstichting, er emissionsoplysningsbegrebets omfang behandlet. Tvisten 
omhandlede aktindsigt i en sag omkring en hollandsk godkendelsesmyndigheds 
ændring af godkendelserne af plantebeskyttelsesmidler, herunder et nærmere 
specificeret insekticid.  
 
I sagen afviste EU-Domstolen ved præjudiciel forelæggelse en snæver fortolkning af 
emissionsoplysningsbegrebet, under henvisning til, at den snævre forståelse af 
begrebet ville stride imod miljøoplysningsdirektivets ordlyd og formål.18 Henset til 
dette mente Domstolen ikke, at begrebet emissionsoplysninger hverken skulle 
adskilles fra begreberne ”udledninger” og ”udslip”, eller at det skulle begrænses til 
kun at omhandle de emissioner, der er omfattet af direktiv 2010/75,19 bortset fra 

                                                        
18 Præmis 72. 
19 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om 
industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) [2010] EU-T 
L334/17. 
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udslip af produkter eller stoffer til miljøet, som hidrører fra andre kilder end 
industrianlæg.20 Herpå konkluderede Domstolen, at udslip til miljøet af produkter 
eller stoffer såsom plantebeskyttelsesmidler eller biocidholdige produkter og stoffer, 
som disse produkter indeholder, er omfattet af emissionsoplysningsbegrebet, såfremt 
dette udslip er reelt eller forudsigeligt i forbindelse med normal eller realistisk brug.21 
Herved ses det, at rent hypotetiske emissioner til miljøet ikke er omfattet af begrebet, 
men at potentielle emissioner omfattes. På baggrund af dette konkluderede EU-
Domstolen, at de i sagen omhandlede oplysninger om blandt andet arten, 
sammensætningen, mængden, datoen og stedet for emissioner til miljøet af de 
omhandlede produkter, henhørte under begrebet emissionsoplysninger.22  
 
Som en nedre grænse for begrebsanvendelsen kan det dog siges, at rent hypotetiske 
– det vil sige ikke forudsigelige – emissioner og oplysninger herom er udelukket.  
 
Herpå kan EU-Domstolens dom, Stichting Greenpeace23, tillige fremhæves. I 
dommen havde Stichting Greenpeace anmodet om aktindsigt i flere dokumenter 
vedrørende den første markedsføringsgodkendelse af et planteværnsmiddel kaldet 
glyphosat.  
 
EU-Domstolen anførte, at formålet med reglerne om offentlighed i miljøoplysninger 
var, at man ønskede at offentligheden havde en bred adgang til aktindsigt i sager om 
miljøoplysninger.24 At tolke reglen indskrænkende ville i så fald stride imod 
hensynene bag direktivet. EU-Domstolen udtalte, at emissionsoplysningsbegrebet 
ikke kan begrænses til kun at omhandle oplysninger, der vedrører emissioner fra 
industrianlæg. En sådan afgrænsning vil være i strid med ordlyden af Århus-
konventionens art. 4. Imidlertid er oplysninger vedrørende emissioner fra andre 
kilder end industrianlæg, såsom dem, der er et resultat af anvendelsen af 
planteværnsmidler på planter eller jorden, ligeså relevante for beskyttelsen af miljøet 
som oplysninger om emissioner, der stammer fra industrianlæg.25 EU-Domstolen 
fremhævede desuden også i denne sag, at der ikke kan sondres mellem begreberne 

                                                        
20 Præmis 75. 
21 Præmis 103. 
22 Præmis 103. 
23 Sag C-673/13 P Kommissionen mod Stichting Greenpeace Nederland og PAN Europe [2016] EUD 
889. 
24 Præmis 52. 
25 Præmis 62. 
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”emissioner”, ”udledninger” og ”udslip”.26 Som svar på om emissions-
oplysningsbegrebet alene omfatter oplysninger om faktiske emissioner, udtalte EU-
Domstolen, i tråd med Bijenstichting-sagen, at forudsigelige emissioner omfattes af 
emissionsoplysningsbegrebet, men ikke hypotetiske emissioner. Det vil sige, at 
emissioner der faktisk påvirker eller potentielt kan påvirke miljøelementer, herunder 
luft, atmosfære, vand og jord er omfattet af begrebet.   
 
EU-Domstolen forholdt sig i dommen tillige til den negative afgrænsning af 
emissionsoplysningsbegrebet, og udtalte, at ikke alle oplysninger bør omfattes af 
emissionsoplysningsbegrebet, da man herved undergraver anvendelsen af det 
bredere, men også mindre strengt regulerede miljøoplysningsbegreb. Såfremt alle 
oplysninger omfattede, ville man blot fratage myndighederne muligheden for at 
nægte muligheden for at afslå aktindsigt i miljøoplysninger.27  
 

4. Hvor meget omfattes af MOL, når der er tale om 
miljøoplysninger?  

Et særligt kompliceret spørgsmål, som opstår, når en aktindsigtssag skal behandles 
ifølge MOL, er hvor meget af den pågældende sag, der er miljøoplysninger. Dette 
kan være vanskeligt at afgøre, da MOL ikke skelner mellem ”sager”, ”dokumenter” 
og ”oplysninger”, som OFL gør, men kun arbejder med miljøoplysningsbegrebet.  
 
I FOB 2011 14-5 tog ombudsmanden stilling til, om oplysningerne i databasen 
Vetstat var miljøoplysninger. Databasen indeholder informationer om anvendelse, 
ordinering og forbrug af receptpligtige lægemidler, vækstfremmere og 
fodertilsætningsstoffet coccidiostika. Under henvisning til MOL § 3, nr. 3, om 
administrative foranstaltninger, fandt ombudsmanden at samtlige oplysninger i 
Vetstat er miljøoplysninger.  
 
Ombudsmanden fandt, at Vetstat har til formål at overvåge medicinforbruget i 
landbruget og herved begrænse risikoen for restprodukter i dyr, miljøet og naturen, 
og fordi behandlingen af oplysningerne bruges til at gribe ind over for for højt 
forbrug, lagde ombudsmanden til grund, at Vetstat er en administrativ 
foranstaltning, som blandt andet har til formål at begrænse risikoen for udbredelse 
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af medicinrester og fodertilsætningsstoffer i naturen. Derfor er Vetstat ifølge 
ombudsmanden omfattet af MOL § 3, nr. 3. Ombudsmanden udtalte desuden i 
forlængelse heraf, at man må gå ud fra, at alle oplysningerne i Vetstat behandles med 
henblik på at opnå registerets formål, hvorfor alle oplysningerne i Vetstat er 
miljøoplysninger.  
 
Sidstnævnte udtalelse er ganske bemærkelsesværdig, da det betyder, at såfremt der er 
oprettet sådanne databaser med henblik på at beskytte miljøet, da vil samtlige 
oplysninger i disse databaser være miljøoplysninger. Dette betyder, at oplysninger, 
som måske ikke isoleret set ville betegnes som miljøoplysninger, alligevel kan blive 
det, hvis de indgår i en sammenhæng med miljøoplysninger.  
 
Det samme var tilfældet i FOB 2012-21, hvor ombudsmanden fandt, at samtlige 
oplysninger, der var fremkommet i forbindelse med SSI’s undersøgelse af 
forekomsten af MRSA-bakterier hos kongresdeltagere var miljøoplysninger. Det var 
således ikke blot selve prøvedataene, der var omfattet af miljøoplysningsbegrebet. 
Desuden kan MAD 2014.96 fremhæves. Sagen omhandler et delvist afslag på 
aktindsigt i kontrakter vedrørende opsætning af vindmøller.  Miljøklagenævnet 
fandt, at vindmøller er aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke miljøelementer. 
Derfor var alle oplysninger, som kommunen var i besiddelse af om vindmøller, 
omfattet af MOL.  
 
På baggrund af ovenstående kan det med rimelighed antages, at når der i en given 
sag forefindes miljøoplysninger, betyder dette, at alle oplysninger i sagen omfattes af 
MOL. Det kan i tråd hermed siges, at det således formentlig ikke er afgørende, om 
de enkelte dokumenter eller oplysninger i sagen isoleret set fremstår som 
miljøoplysninger.28  
 

5. Konklusion 
Det må på baggrund af ovenstående konkluderes, at miljøoplysningsbegrebet i 
medfør af MOL § 3, kun svært kan afgrænses.  
 
En række myndighedsaktiviteter er omfattet af miljøoplysningsbegrebet. For at 
myndighedsaktiviteter kan omfattes af bestemmelsen skal disse aktuelt eller 
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potentielt påvirke miljøkerneelementerne eller de skal have til formål at beskytte 
disse. Der stilles imidlertid ikke høje krav til, hvor tæt en tilknytning, der skal være 
mellem oplysningerne om myndighedernes aktiviteter, og miljøelementerne. Som 
konsekvens af dette falder kun ganske få tilfælde uden for bestemmelsen, og praksis 
på området forekommer i visse sammenhænge tvetydig. Dette resulterer i, at en 
række oplysninger, der kan synes perifere i forhold til miljøretten, kan omfattes af 
bestemmelsen. Med sikkerhed omfattes dog ikke oplysninger om 
kontrolforanstaltninger, der ikke som minimum har til formål at beskytte miljøet, 
herunder oplysninger om rene betalingsforpligtelser.  
 
Desuden omfattes en række oplysninger om menneskers sundheds- og 
sikkerhedstilstand, i det omfang disse påvirkes af miljøelementernes tilstand, eller via 
disse elementer af de miljøpåvirkningsegnede forhold. En perifer tilknytning mellem 
disse faktorer er tilstrækkeligt, hvorfor også denne del af miljøoplysnings-
bestemmelsen rækker betydeligt ud over det traditionelle miljøretlige område.  
 
En særlig type miljøoplysninger om ”emissioner til miljøet” er indeholdt i 
miljøoplysningsbegrebet, og det ses vanskeligt at afgrænse hertil. Emissions-
oplysningsbegrebet skal imidlertid, ligesom miljøoplysningsbegrebet, ifølge 
gældende praksis fortolkes bredt. Det kan konkluderes, at forudsigelige og reelle 
emissioner til miljøet er omfattet af emissionsoplysningsbegrebet, mens rent 
hypotetiske emissioner falder uden for dette.  
 
Desuden gælder det ifølge praksis, at såfremt der findes miljøoplysninger i en sag, vil 
alle oplysningerne i sagen blive omfattet af miljøoplysningsbegrebet.  
 
Miljøoplysningsbegrebet skal derfor i ethvert henseende fortolkes ganske udvidende, 
og kun i ganske få tilfælde falder oplysninger uden for definitionen. Kun såfremt 
oplysninger ikke potentielt/hypotetisk kan påvirke miljøelementer- og faktorer i 
miljøkernen, og heller ikke - isoleret set eller endog kumuleret med andre 
oplysninger – kan siges at varetage miljømæssige formål, vil disse falde uden for 
bestemmelsen. 
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Denne artikel har til formål at afklare hvilke momenter domstolene 
lægger vægt på ved vurderingen af omstødelse af en 
erhvervsvirksomheds indbetalinger på dennes kassekredit efter 
konkurslovens § 67, stk. 1. Ud fra ordlyden af KL § 67, stk. 1, synes 
bestemmelsen ikke at være særlig let anvendelig på omstødelse af en 
skyldners indbetalinger på dennes kassekredit, og som det påvises 
senere i artiklen, har dette medført, at domstolene i en hvis grad har 
løsrevet sig fra bestemmelsens ordlyd. Det er således denne artikels 
formål at afklare hvilke momenter domstolene lægger vægt på ved 
omstødelse af indbetalinger på erhvervs-kassekreditter, samt hvorledes 
domstolene har fordelt bevisbyrden mellem konkursboet og den 
begunstigede kreditor, idet konkursboet teoretisk set bliver pålagt en 
meget streng bevisbyrde. Det undersøges på denne baggrund også om 
fordelingen af bevisbyrden i retspraksis stemmer overens med 
bestemmelsens ordlyd, eller om andre vægtige argumenter kan anføres 
til fordel for den fordeling af bevisbyrden som finder sted i praksis.

 
 

1. Indledning 
Mange erhvervsvirksomheder vil som led i deres drift have oprettet en kassekredit 
hos en bank. Kassekreditten vil i mange tilfælde fungere som den primære 
driftskonto, som virksomheden trækker på for at kunne betale sine leverandører mv. 
En kassekredit vil typisk være indrettet med et vist maksimum, som virksomheden 
kan trække op til. Som led i driften af en virksomhed vil der derfor løbende være 
udsving i kassekredittens saldo, når virksomheden enten trækker på den for at betale 
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sine kreditorer eller indbetaler for at nedbringe saldoen og holde den under det aftalte 
maksimum. 
 
Når kurator skal sørge for, at kreditorerne får dækket mest muligt af deres krav og 
desuden har fået tillagt beføjelser til at kunne omstøde visse dispositioner, er det 
nærliggende, at kurator prøver at finde betalinger foretaget af skyldneren, som 
muligvis kan omstødes. Når mange erhvervsvirksomheder samtidig vil have en 
kassekredit, og denne i mange tilfælde vil være den primære driftskonto og der 
dermed vil ske væsentlige ind- og udbetalinger fra skyldneren til kassekreditten, synes 
det nærliggende for kurator at se på om ikke nogen af skyldnerens indbetalinger kan 
omstødes. Grundet kassekreditters særlig natur, synes ordlyden af konkurslovens1 § 
67, stk. 1, dog ikke at være særlig let anvendelig, idet indbetalinger på en kassekredit 
sjældent vil forringe skyldnerens betalingsevne (skyldneren kan jo oftest bare trække 
beløbet igen) og betalingerne er næppe heller foretaget før normal betalingstid, idet 
det er almindeligt, at der sker mange ind- og udbetalinger i kassekredittens løbetid. 
Idet KL § 67, stk. 1, således ikke synes at være særlig let anvendelig for omstødelse 
af indbetalinger på kassekreditter, er det denne artikels formål, at afdække hvordan 
denne bestemmelse bliver anvendt i praksis af domstolene, samt hvilke momenter 
domstolene lægger vægt på ved omstødelse af indbetalingerne. 
 
Denne artikel vil ikke beskæftige sig med omstødelse af pant, selvom mange 
kassekreditter i praksis vil være sikret ved pant, ligesom omstødelse efter KL § 74, 
heller ikke vil blive berørt. Omstødelse af betalinger foretaget med usædvanligt 
betalingsmiddel vil heller ikke blive behandlet i denne artikel. Der vil derudover ikke 
blive skelnet særligt mellem sager, hvor der sker omstødelse som følge af betaling før 
normal betalingstid eller omstødelse som følge af afgørende forringet betalingsevne, 
idet det er artiklens formål at give et overordnet billede af domstolenes fordelingen 
af bevisbyrden ved omstødelse af en erhvervsvirksomheds indbetalinger på dennes 
kassekredit efter KL § 67, stk. 1. 
 

2. Konkurslovens § 67, stk. 1 
Konkurslovens § 67, stk. 1 er en objektiv omstødelsesbestemmelse (kræver ikke ond 
tro for, at der kan omstødes i modsætning til de subjektive omstødelsesbestemmelser 
som f.eks. KL § 74), der hjemler omstødelse af betaling af gæld foretaget senere end 
3 måneder før fristdagen, som er sket med enten usædvanlige betalingsmidler, før 
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normal betalingstid, eller som afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, 
medmindre betalingen konkret fremstod som ordinær. Med konkursloven af 19772 
blev der indført en vis objektivering af en del af omstødelsesbestemmelserne, således 
at bevisbyrden for konkursboet i en række sager ville blive mindre, og at det dermed 
ville være nemmere for konkursboet at få omstødt de omhandlede dispositioner.3 
Som det også ses af ordlyden af KL § 67, stk. 1, påhviler det altså ikke konkursboet 
at påvise ond tro, men blot, at der er tale om betaling af gæld i bestemmelsens 
forstand, og at betalingen enten kan siges at være sket før normal betalingstid, eller 
afgørende have forringet skyldnerens betalingsevne. Hvis konkursboet kan bevise 
dette, kan der ske omstødelse, medmindre den begunstigede kan bevise, at betalingen 
konkret fremtrådte som ordinær. 
 
I forhold til skyldnerens indbetalinger på dennes kassekredit, er det dog ikke helt så 
lige til med bevisbyrden som skitseret ovenfor. Anders Ørgaard antager, at ”betaling 
før normal betalingstid” i forhold til kassekreditter kan anskues som værende 
betaling af uforfalden gæld, der dog, så længe kassekreditten fungerer som normalt, 
vil være ordinære betalinger og dermed ikke omstødelige.4 Ulrik Rammeskow m.fl. 
anfører modsat dette, at løbende indbetalinger på en kassekredit ikke kan anses for 
betalinger omfattet af begrebet i KL § 67, stk. 1, idet hensigten med indbetalingerne, 
når kassekreditten stadig fungerer som normalt, ikke er at fyldestgøre banken 
endeligt.5 Uanset hvilken opfattelse der lægges til grund, synes det vanskeligt for 
konkursboet at påvise, at betalingen er sket før normal betalingstid, så længe 
kassekreditten fungerer som normalt. Det er altså nærliggende at antage, at et 
konkursbo i praksis må påvise en eller anden omstændighed, der peger i retning af, 
at kassekreditten ikke fungerer som normalt, for at en (ind-)betaling kan siges at være 
sket før normal betalingstid. Først når kassekreditten ikke længere fungerer som 
normalt, kan en indbetaling siges ikke at være ordinær, og formentlig også være sket 
før normal betalingstid, jf. Ørgaards opfattelse. Ligeledes ville en indbetaling på en 
kassekredit, der ikke længere fungerer som normalt, anses for en betaling til endelig 
opfyldelse af den begunstigede, jf. Rammeskow m.fl. ovenfor. For at kunne påvise, 

                                                        
2 Lov nr. 298 af 6. august 1977. 
3 Bet 1971/606 om konkurs og tvangsakkord II, 140 (herefter Bet 1971/606); se 
også Anders Ørgaard, Konkursret, (2014, 11. udg., København: Jurist- og 
Økonomforbundets forlag), 94. 
4 Ørgaard (n 4) 120. 
5 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen et al., Konkurs, (2014, København: Jurist- og 
Økonomforbundets forlag), 425 f. 
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at en betaling er sket før normalt betalingstid, skal konkursboet altså i teorien påvise, 
at kassekreditten ikke har fungeret som normalt, hvilket umiddelbart besværliggør 
fordelingen af bevisbyrden mellem konkursboet og den begunstigede. Fordelingen 
af bevisbyrden besværliggøres, idet det må antages, at de momenter, der taler for, at 
en kassekredit ikke fungerer som normalt, i vidt omfang også vil være de momenter, 
der taler for, at betalingen konkret ikke har været ordinær. Teoretisk bliver 
konkursboet således nødt til, til en hvis grad, at påvise at betalingen har været ikke-
ordinær, hvilket ikke er en bevisbyrde, der påhviler konkursboet. 
 
Det samme gør sig gældende for omstødelse af betalinger, der afgørende har forringet 
skyldnerens betalingsevne. En betaling har næppe afgørende forringet skyldnerens 
betalingsevne, så længe kassekreditten fungerer som normalt, idet skyldneren jo blot 
kan trække beløbet på kassekreditten igen. En sådan indbetaling kan desuden 
anskues som overhovedet ikke omfattet af begrebet ”betaling” i bestemmelsens 
forstand, jf. ovenfor, da indbetalingen ikke sker til endelig opfyldelse af banken. 
Omstødelse efter dette led af bestemmelsen synes altså også at forudsætte, at 
konkursboet skal påvise, at kassekreditten ikke har fungeret normalt, før en betaling 
kan siges afgørende at have forringet skyldnerens betalingsevne (betalingen skal 
selvfølgelig også have en hvis størrelse, men den beløbsmæssige grænse i praksis for 
så vidt angår kassekreditter, er relativt lav6). Men når kurator skal påvise dette, synes 
kurator at være tæt på at blive pålagt at påvise, at betalingen også konkret har været 
ikke-ordinær, hvilket, son nævnt ovenfor, ikke påhviler konkursboet. I det følgende 
skal der kigges på nogle udvalgte domme, for at prøve at udlede nogle generelle 
retningslinjer for, hvordan domstolene i praksis har fordelt bevisbyrden ved 
omstødelse af indbetalinger på kassekreditter efter KL § 67, stk. 1. 
 

3. Retspraksis  

3.1. Indledning 
Retspraksis om omstødelse af indbetalinger på kassekreditter er relativt sparsom. 
Dette kan skyldes flere ting, herunder at omstødelse også kan ske efter konkurslovens 
§ 74,7 samt at der formentlig i en del tilfælde vil blive indgået forlig mellem 

                                                        
6 Ibid. 429. 
7 Det må dog i de fleste tilfælde antages, at bevisbyrden ved omstødelse efter § 67, 
stk. 1 vil være lettere end efter § 74, idet denne kræver insolvens og ond tro herom. 
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konkursboet og den begunstigede.8 Idet domstolene, som det vil vise sig nedenfor, i 
praksis foretager en helhedsvurdering, og idet den tidligere skitserede problemstilling 
vedrørende bevisbyrden gør sig gældende for begge led af paragraffen, vil der, som 
nævnt ovenfor under afsnit 1, ikke blive skelnet særligt mellem sager, hvor der sker 
omstødelse som følge af betaling før normal betalingstid eller omstødelse som følge 
af afgørende forringet betalingsevne. 
 

3.2. Når skyldneren ikke betaler betydelig forfalden gæld 
I det følgende skal der kigges nærmere på U1984.437Ø, U2008.2012V og 
U1991.646/2H, der kan belyse det første moment, som domstolene lægger vægt på 
ved omstødelse af indbetalinger på kassekreditter; at skyldneren ikke har betalt 
betydelig gæld i samme periode som nedbringelsen af kassekreditten.9 
 
U1984.437Ø: Den 26. januar 1982 blev der indgivet konkursbegæring mod en 
herreekviperingsforretning drevet af A. A havde siden 1979 haft en kassekredit hos 
banken B på 25.000 kr. Den 23. januar 1981 blev A bevilget en forhøjelse på 
kassekreditten til 250.000, der dog skulle nedbringes med 12.500 hvert kvartal fra 
oktober 1981. Forhøjelsen skulle ske, så A kunne dække sin gæld til en 
indkøbsforretning. I starten af den omstødelige periode var gælden på kassekreditten 
lige omkring 330.000 kr., og ved indgivelse af konkursbegæringen, var saldoen 
nedbragt til ca. 125.000, og tendensen i hele den omstødelige periode var 
nedbringelse af gælden. Østre Landsret omstødte indbetalingerne. 
 
Konkursboet procederede i dommen på, at omstødelse skulle ske efter KL § 67, stk. 
1, 2. led, subsidiært § 74. Konkursboet gjorde gældende, at enhver nedbringelse i 
den omstødelige periode måtte anses for betaling før normal betalingstid og desuden 
ekstraordinær. Det fremgår intet sted, at banken havde presset A til at foretage 
indbetalingerne på kassekreditten i den omstødelige periode, og særligt set i lyset af, 
at B heller ikke havde reageret på, at A ikke havde overholdt den indgåede aftale om 
indbetaling af 12.500 kr. hvert kvartal, må det antages, at kassekreditten i hele 
perioden har fungeret som almindeligt. Til støtte for, at betalingerne var ikke-

                                                        
8 Henrik Mansfeldt Jørgensen, ’Konkursloves § 74 m.v.,’ [1993] Justitia, nr. 1, 16. 
årg. 38. 
9 Lasse Højlund Christensen, ’U2009.1918H – og lidt om kassekreditter’, [2009] 
Erhvervsjuridisk Tidsskrift 339, 346 f. 



87  Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies / Vol. 2 

ordinære, anførte boet, at bevægelserne på kassekreditten afveg fra bevægelserne på 
kassekreditten samme tid sidste år (hvor gælden var forøget) samt at A ikke havde 
været i stand til at overholde afdragsordningen med banken, og desuden var nødt til 
at sælge en del af sin faste ejendom til sin kone for at få penge nok. Landsretten 
fandt, at der kunne ske omstødelse efter § 67, stk. 1, og anførte, at ’Fallenten [A] 
(…) i den sidste 1½ måned før konkursen [har] nedbragt sin kassekreditgæld til [B] 
med ca. 175.000 kr. heraf ca. 80.000 kr. i de sidste 2-3 uger før konkursen, og uanset 
at han havde betydelig for længst forfalden leverandørgæld, og uanset at hans 
trækningsmuligheder på kassekreditten ikke var udtømt.’10 Landsretten anførte, at 
det ud fra vidneforklaringerne og sagens øvrige omstændigheder må lægges til grund, 
at nedbringelsen i det væsentligste var motiveret af A’s ønske om at friholde sin far 
og svigerfar fra kautionsforpligtelsen, og under disse omstændigheder skete der 
omstødelse.  
 
I lighed med ovenstående dom, blev der i U2008.2012V omstødt indbetalinger på 
skyldnerens kassekredit. Byretten omstødte bl.a. på baggrund af, at der i den periode, 
hvor indbetalingerne på kassekreditten blev foretaget, var adskillige andre kreditorer, 
der ikke blev betalt, og til hvem firmaets gæld steg i perioden.  
 

U2008.2012V: I denne sag havde B en kassekredit hos banken N, men var i 
efteråret 2005 begyndt at have nogle økonomiske vanskeligheder pga. 
konkurrence fra andre lande, og B blev erklæret konkurs den 2. december 
2005 med fristdag den 15. november 2005. B havde hidtil brugt 
kassekreditten til at betale sine kreditorer, men pga. de økonomiske 
vanskeligheder ville B omlægge sin produktion til noget mere rentabelt, og var 
i efteråret 2005 begyndt at finansiere omlægningen af sin produktion via 
kassekreditten, og var i stedet stoppet med at betale sine leverandører. I 
november 2005 blev kassekreditten nedbragt med 1 mio. Byretten omstødte, 
idet de fandt, at kassekreditten ikke havde fungeret som normalt, herunder at 
der ikke var betalt andre kreditorer som hidtil. Det var ubestridt at N var i 
god tro om B’s økonomi og manglende betaling af andre kreditorer. 
Landsretten stadfæstede byrettens dom, men med en anden begrundelse.  

 
Nedbringelsen af skyldnerens kassekredit skete altså som led i omlægning af 
skylderens drift, idet skyldneren i stedet ophørte med at betale sine vareleverandører 
for at finansiere sin drift, hvilket byretten anså for udtryk for, at kassekreditten ikke 
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længere fungerede normalt. Indbetalingerne på kassekreditten var derfor ikke 
ordinære. 
 
Det interessante er, at landsretten stadfæster byrettens dom, men angiver dog en lidt 
anden begrundelse, der synes mere konkret begrundet. Landsretten anfører ikke, at 
kassekreditten i den omstødelige periode reelt er ophørt med at fungere som en 
kassekredit. Interessant er det dog, at landsretten, i modsætning til byretten, 
bemærker, at kassekreditten tidligere har haft store udsving, men omstøder alligevel, 
idet de finder, ’uanset det oplyste om tidligere udsving i kassekreditten saldo, at det 
ikke kan antages, at de af A foretagne omlægninger (…) ville være foretaget under 
normale driftsforhold (…).’11 Landsretten fastslår desuden i deres begrundelse, at 
skyldneren er ophørt med at betale betydelig leverandør gæld i perioden. Dette er en 
relativt konkret begrundelse, men det kan formentlig udledes, at en omlægning af 
driften, hvor skyldneren stopper med at betale betydelig leverandørgæld, må anses 
for ikke-ordinær. 
 
Af de to ovennævnte domme kan der allerede udledes en smule omkring omstødelse 
af indbetalinger på kassekreditter. I U1984.437Ø blev der omstødt fordi der i samme 
periode, hvor kassekreditten blev nedbragt, ikke blev betalt betydelig leverandørgæld, 
og i U2008.2012V blev der omstødt, fordi der var tale om en omlægning af driften, 
som ikke ville være sket, hvis ikke firmaet var ved at gå konkurs. Omlægningen 
medførte desuden, at betydelig leverandørgæld ikke blev betalt. Selvom begrundelsen 
i U2008.2012V således kan synes forholdsvis legitim, må det udledes af landsrettens 
begrundelse, at det springende punkt er hvorvidt dispositionen ville være sket under 
normale driftsforhold uden økonomiske vanskeligheder, og ikke hvorvidt 
dispositionen synes velbegrundet.12 
 
I lighed med ovenstående, blev der også i U1991.646/2H omstødt indbetalinger på 
en kassekredit, idet skyldneren i samme periode ophørte med at betale en leverandør. 
 
U1991.646/2H: I denne sag var skyldneren M forpagter af en tankstation og havde 
i den forbindelse en kassekredit hos banken D, som M løbende brugte til at betale 
sin leverandør S for benzinen. M blev erklæret konkurs med fristdag 14. januar 1988, 

                                                        
11 U2008.2012, 2018. 
12 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Kreditorerne, (2014, 2. udg., København: Pejus), 
223. 
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og i den omstødelige periode var gælden på kassekreditten samlet set nedbragt fra ca. 
640.000 kr. til 150.000 kr. Kassekredittens maksimum var 400.000, men der blev 
løbende bevilget overtræk. D havde, da kassekreditten var på sit højeste, anmodet M 
om at nedbringe kassekreditten til maksimum, hvilket M gjorde. Højesteret 
omstødte hele nedbringelsen i den omstødelige periode henset til, at nedbringelsen 
ikke fremstod som ordinær, idet M ikke havde kunne betale andre kreditorer i 
samme periode. 
 
I ovennævnte sag konkluderer landsretten meget kort, at der ikke kan ske omstødelse 
af indbetalingerne, henset til bevægelserne på kassekreditten forud for den 
omstødelige periode, men omstøder i stedet efter § 74. Højesteret omstøder dog 
allerede efter § 67, stk. 1, idet M helt ophørte med at afregne til sin leverandør S i 
den periode hvor M nedbragte kassekreditten betydeligt; ’Denne nedbringelse blev 
alene muliggjort ved, at [M] (…) helt ophørte med at afregne til [S]. Under disse 
omstændigheder finder Højesteret, at den nedbringelse af kassekreditten, der fandt 
sted inden for 3 måneder før fristdagen, er omstødelig i medfør af konkurslovens § 
67, stk. 1.’13 Højesteret omstøder altså i denne sag alene ud fra synspunktet om, at 
andre betydelige kreditorer ikke er blevet betalt, og altså uanset at banken ikke havde 
overtaget styringen eller været vidende om de manglende betalinger til andre 
kreditorer, på trods af, at begge parter procederede på ond tro, og at landsretten, når 
den omstøder efter § 74, finder at D har været vidende om M’s dårlige økonomi. 
 

3.3. Bankens viden om skyldnerens økonomiske vanskeligheder 
Det kan dog ikke uden videre konkluderes, at skyldnerens indbetalinger på dennes 
kassekredit kan omstødes, hvis der i samme periode ikke er betalt betydelig 
(leverandør)gæld. Selvom der i de tre ovenstående domme blev omstødt på trods af, 
at banken hverken havde overtaget styringen eller været i ond tro om skyldnerens 
manglende betaling til andre kreditorer, viser nedenstående domme dog, at dette er 
momenter, der kan indgå i vurderingen. Som det illustreres af de to næste domme, 
synes domstolene at lægge vægt på, om banken har været vidende om skyldnerens 
økonomiske situation, herunder om banken vidste, at skyldneren ikke kunne betale 
betydelig (leverandør)gæld ved indbetalingerne på kassekreditten. 
 

U2007.1240H: I denne sag indgav virksomheden F konkursbegæring den 19. 
januar 2014, efter der den 16. januar var indbetalt lidt over 1 million kroner 

                                                        
13 U1991.646/2, 651. 
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på virksomhedens kassekredit, og banken kort tid efter havde nedskrevet 
kassekredittens maksimum med et tilsvarende beløb. Banken mente, at det 
var et rent tilfælde, at nedskrivningen af maksimum skete lige efter, at 
betalingen var indgået på kassekreditten, og begrundelsen for nedskrivningen 
var, at de ikke var blevet orienteret tilstrækkeligt om F’s økonomi. Landsretten 
fandt, at selvom betalingen afgørende forringede skyldnerens betalingsevne, 
fremtrådte den konkret ordinær, fordi den skete før banken havde fået 
information om indbetalingen på ca. 1 mio., og indbetalingen var derfor ikke 
bestemmende for deres beslutning. Der blev fremlagt nye oplysninger for 
Højesteret som fandt, at banken var vidende om indbetalingen, da de 
besluttede at nedskrive maksimum, og der blev omstødt efter § 67, stk. 1. 

 
Ifølge de tidligere domme nævnt under afsnit 3.2 blev der omstødt bl.a. fordi 
nedbringelsen kun kunne ske hvis andre kreditorer ikke blev betalt. Derfor burde 
det, hvis man tager udgangspunkt i de tre tidligere domme, være uden betydning 
om banken kendte til skyldnerens økonomiske problemer, idet det i de tidligere 
domme, på trods af der blev procederet på ond tro, ikke var noget domstolene 
tillagde vægt, og at KL § 67, stk. 1, som objektiv omstødelsesbestemmelse netop ikke 
kræver ond tro. Alligevel tillægger Højesteret det vægt i U2007.1240H, at banken 
burde have kendt skyldnerens økonomiske vanskeligheder, idet ’Højesteret lægger 
endvidere til grund, at Sydbank, der gennem flere år havde været [F’s] eneste 
bankforbindelse (...) må have haft kendskab til selskabets usikre økonomiske 
situation og dets likviditetsvanskeligheder. (…)  Højesteret finder på denne 
baggrund, at [indbetalingerne] ikke fremtrådte som en ordinær disposition.’14 Det 
bærende for Højesterets resultat må være, at kassekreditten ikke længere fungerede 
som normalt (grundet den taktiske nedskrivning), hvilket har gjort betalingen ikke-
ordinær. Dette moment bliver der også procederet på i de andre domme, omend det 
konkret ikke fandtes i de tidligere domme, at banken havde overtaget styringen. Det 
særlige ved Højesterets begrundelse i forhold til de tidligere domme er dog, at der 
ved vurderingen lægges så meget vægt på bankens subjektive viden om skyldnerens 
økonomiske vanskeligheder.  
 
I forhold til den vægt Højesteret tillægger bankens onde tro, må det selvfølgelig 
holdes for øje, at en bank typisk ikke overtage styringen af en kassekredit, medmindre 
banken har viden omkring skyldnerens økonomiske vanskeligheder. Idet banker 

                                                        
14 U2007.1240, 1253. 



91  Retskraft – Copenhagen Journal of Legal Studies / Vol. 2 

typisk fungerer som erhvervsvirksomheders primære kreditgivere, og i mange tilfælde 
følger virksomheder fra ”vugge til grav” vil banker typisk have et godt indblik i en 
virksomheds økonomiske omstændigheder. For at vurdere hvorvidt kassekreditten 
fungerer som normalt, kan det derfor være relevant at kigge på bankens forhold og 
dennes generelle styring og tilsyn med kassekreditten.15 Når konkursboet i 
ovenstående sag påviser, at der skete en mistænkelig taktisk nedskrivning af 
kassekreditten, og at banken desuden er i ond tro om skyldnerens økonomi, må 
nedskrivningen dermed være udtryk for (eller hvert fald skabe en klar formodning 
for) at banken reelt har overtaget styringen af kassekreditten. Uanset dette, ville det 
dog stemme bedre overens med ordlyden af KL § 67, stk. 1, hvis det på et mere 
objektivt plan, ud fra den i dommen konkrete store nedskrivning af kassekredittens 
maksimum, blev konstateret, at kassekreditten ikke længere fungerede som normalt 
(og betalingen dermed afgørende havde forringet skyldnerens betalingsevne), uden 
at bankens onde tro blev tillagt så stor en betydning. Dette ville også stemme bedre 
overens med forarbejderne16, idet det heri anføres, at det væsentlige for anvendelse 
af bestemmelsen er, at det for udestående må stå klart, at skyldnerens muligheder for 
at føre virksomheden videre, i afgørende grad er blevet forringet ved betalingen. 
Dette burde kunne opfyldes alene ved at pege på nedskrivningens mistænkelige 
karakter, uden at konkursboet skulle bevise ond tro hos banken.17 
 
En anden dom der kan belyse hvorledes domstolene lægger vægt på ond tro hos den 
begunstigede er U2010.3122H. 
 

U2010.3122H: Virksomheden A havde fået en kassekredit hos banken B i 
november 2003. Kassekredittens maksimum var i august 2004 på 700.000 
kr., og B indvilgede i, at kassekredittens maksimum samme måned blev 
forhøjet til 1.8 mio., dog således at maksimum igen blev nedskrevet med 
300.000 kr. henholdsvis 1. november og 1. december 2004 og med 500.000 
kr. den 1. januar 2005.  A blev dog erklæret konkurs d. 30 marts 2005 med 
fristdag d. 15. marts 2005, og kassekreditten var den 30. marts nedbragt til 

                                                        
15 Jens H. Bangsgaard, ’Anvendelse af konkurslovens § 67 på nedbringelse af et 
løbende mellemværende’ [1997] UfR 245, 246. 
16 Bet 1971/606, 151. 
17 Højlund (n 10), 349 f. hvor Højlund anfører, at man kunne overveje om ikke 
bankens handling i sig selv rejste en objektiv mistanke om taktisk nedskrivning, der 
medfører at kassekreditten ikke har fungeret som normalt, og dermed lade banken 
bære bevisbyrden for at nedskrivningen konkret har været ordinær. 
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ca. 550.000 kr. Konkursboet påstod omstødelse efter KL § 74 for så vidt angik 
hele perioden, og tillige omstødelse efter § 67 for så vidt angik 3-måneders 
perioden før konkursen. Højesteret afviste at omstøde i medfør af § 74, idet 
Højesteret fandt, at A ikke var insolvent forud for 1. januar 2005. Højesteret 
omstødte dog efter § 67, stk. 1. 

 
Det interessante ved U2010.3122H er, i lighed med U2007.1240H, at Højesteret i 
et vist omfang inddrager bankens viden om skyldnerens økonomiske vanskeligheder 
som et moment i vurderingen af, hvorvidt indbetalingerne på kassekreditten 
fremstod som ordinære. 
 
Det fremgår bl.a. af vidneforklaringen fra A’s revisor, at banken B fulgte 
bevægelserne på A’s kassekredit tæt, og nogle gange ikke gav tilladelse til træk på 
kassekreditten, og at A løbende gav B information om regnskaber og virksomhedens 
økonomiske situation og det manglende overskud samt begrundelser herfor. 
 
Landsretten fandt, at ’(…) på baggrund af det materiale, som banken modtog i 
efteråret 2004, burde det ikke have stået banken klart, at en konkurs var nært 
forestående, eller at nedbringelse af kassekreditten (…) ville ske på bekostning af 
andre kreditorer.’18 Landsretten fandt endvidere, ’(…) at kassekreditten fra juni 2004 
til marts 2005 fungerede på normal vis med såvel ind- som udbetalinger og at antallet 
af transaktioner var nogenlunde jævnt fordelt over hele perioden (…)’19 Landsrettens 
første begrundelse, om end de ikke er skarpt opdelt, kan anses for en afvisning af ond 
tro og dermed omstødelse efter § 74, mens den sidste udtalelse begrunder, at 
nedbringelsen var ordinær (banken havde ikke overtaget styringen), og dermed heller 
ikke omstødelig efter § 67, stk. 1. Landsretten begrundelse er ud fra denne anskuelse 
dermed i tråd med begrundelsen og argumentationsmønstret i de tre domme nævnt 
under 3.2., hvor der ikke blev lagt vægt på ond tro hos den begunstigede. Der blev 
altså lagt vægt på hvorvidt kassekreditten stadig fungerede som normalt, og hvorvidt 
andre kreditorer ikke var blevet betalt som følge af indbetalinger, eller i det mindste 
hvorvidt der var et ændret betalingsmønster. 
 
Højesteret afviser kort i starten af præmisserne, at A har været insolvent i sidste 
halvdel af 2004, og der kan derfor ikke omstødes efter § 74. Det er interessant, at 

                                                        
18 U2010.3122, 3132. 
19 Ibid. 
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Højesteret afviser § 74 med henvisning til manglende insolvens, og ikke manglende 
ond tro, som landsretten, men dette hænger sammen med, at Højesteret i sin 
begrundelse for omstødelse efter § 67, stk. 1, anfører, at ’det måtte (…) stå såvel 
selskabet som banken klart, at en nedbringelse af kreditten, med henblik på at det 
aftalte nedsatte maksimum pr. 1. januar 2005 på 700.000 kr. kunne overholdes, 
alene kunne ske ved, at selskabet undlod at betale andre kreditorers forfaldne 
fordringer.’20 Selvom der i U2007.1240H blev omstødt fordi banken taktisk havde 
nedskrevet kassekreditten, var det stadig afgørende, at bankens nedskrivning skete, 
fordi banken vidste eller burde have vidst, at skyldnerens økonomi var usikker. Det 
samme er tilfældet i U2010.3122; indbetalingerne blev omstødt fordi skyldneren 
ikke har kunne fyldestgøre andre kreditorer, og banken har desuden været vidende 
om skyldnerens dårlige økonomi. 
 
En sidste dom, der kan tages til indtægt for en relativt streng bevisbyrde for 
konkursboet, er U2009.1918H.  
 

U2009.1918H: I denne sag havde et personligt drevet firma F en kassekredit 
hos banken B med et maksimum på 1.5 mio. kr., og kassekreditten fungerede 
som driftskonto for ind- og udbetalinger for firmaet. F havde ikke en generel 
ret til overtræk på kassekreditten, men der blev løbende bevilget midlertidig 
overtræk fra B, som typisk udgjorde omkring 725.000 kr. SKAT indgav 
konkursbegæring mod F med fristdag den 25. august 2004. Kassekreditten 
havde på dette tidspunkt en negativ saldo på ca. 2 mio. Nedbringelsen af 
kassekreditten i den omstødelige periode skete således ikke inden for det 
aftalte maksimum, men et midlertidigt bevilget overtræk. Hverken 
Landsretten eller Højesteret omstødte indbetalinger. 

 
I sagen var banken vidende om skyldnerens økonomiske vanskeligheder og dårlige 
likviditet. I juni og juli 2004 afviste banken også 12 checks som skulle trækkes på 
kassekreditten som betaling til bl.a. SKAT for F’s gæld til denne samt flere andre 
kreditorer. Konkursboet procederede i denne forbindelse på, at kassekreditten ikke 
fungerede som normalt, idet banken reelt havde overtaget styringen af kasse-
kreditten, og i denne forbindelse havde sørget for, at F ikke kunne betale gæld til 
sine andre kreditorer. Konkursboet procederede altså på det samme synspunkt som 
i stort set alle de andre ovenstående domme; banken har overtaget styringen, og for 

                                                        
20 Ibid. 
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at bevise dette, er der peget på et objektivt mistænkeligt moment (afvisning af checks 
og dermed manglende betaling af andre kreditorer).  
 
Landsretten fandt ikke, at banken havde overtaget styringen med kassekreditten, idet 
 

(…) [den] blev anvendt til ind- og udbetalinger helt frem til 
betalingsstandsningen den 9. september 2004 som den centrale driftskonto 
(…) [og] på denne baggrund, sammenholdt med de foreliggende oplysninger 
om bevægelserne på kassekreditkontoen i første halvdel af 2004, finder 
landsretten ikke tilstrækkelig grundlag for at fastslå, at sagsøgte i perioden op 
til fristdagen i realiteten havde overtaget kontrollen med udbetalingerne fra 
kassekreditkontoen (…) eller at der i øvrigt fra [sagsøgtes] side blev foretaget 
en bevidst styring af udbetalingerne fra kassekreditten med henblik på en 
nedbringelse af denne på bekostning af de øvrige kreditorer.21 

 
Landsrettens begrundelse er konkret i forhold til sagens særlige omstændigheder og 
det løbende bevilgede overtræk. Selvom landsretten, i modsætning til de to 
ovennævnte sager U2007.1240H og U2010.3122H, ikke tager stilling til ond tro 
hos banken, synes konkursboet alligevel at blive pålagt en vis bevisbyrde. Det var 
altså ikke nok i konkrete sagen at pege på et objektivt moment (afvisning af checks, 
så andre kreditorer ikke blev betalt). Dette hænger dog i høj grad sammen med, at 
nedbringelsen skete inden for et midlertidigt bevilget overtræk. Det kan i den 
forbindelse anføres, at det i den konkrete sag har været muligt for banken at påvise, 
at nedbringelsen har været ordinær, idet de blot har afvist checks, der overskred det 
bevilgede maksimum. Højlund anfører dog,22 at dette skaber et yderligere problem i 
forhold til lignende sager, idet ’såfremt bankerne opererer med et fast lavt maksimum 
for kassekreditten, og løbende bevilger korterevarende overtræk, holder de hele tiden 
døren åben for en nedbringelse, og det bliver ganske svært for kurator at omstøde en 
sådan nedbringelse.’ Banken kan således påstå, at afvisningen af checks ikke skete 
som led i en overtagelse af kassekreditten, men blot fordi maksimum var overskredet, 
og dermed undgå omstødelse. 
 
I U2009.1918H blev der for Højesteret afgivet yderligere forklaringer og fremlagt 
flere oplysninger om F’s økonomi, som viste at udviklingen var en del mere dyster 

                                                        
21 U2009.1918, 1924. 
22 Højlund (n 10), 351. 
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end det fremgik af de oplysninger, der blev fremlagt for landsretten. Højesteret fandt 
dog, at banken ikke havde været vidende om oplysningerne, og stadfæstede derefter 
landsrettens dom. Modsætningsvis kan det altså måske udledes af Højesterets 
begrundelse, at konkursboet har skulle bevise ond tro hos banken, for at der kunne 
ske omstødelse. 23 
 

3.4. Betalinger der afviger fra tidligere betalingsmønster 
Højlund anfører,24 at når kurator skal omstøde indbetalinger på en kassekredit, kan 
kurator også kigge efter hvorvidt indbetalinger på kassekreditten afviger fra tidligere 
betalingsmønster. Dette moment hører til dels sammen med det under punkt 3.2. 
anførte. Når en skyldner ændrer betalingsmønster, vil det typisk betyde, at nogle 
kreditorers krav ikke bliver fyldestgjort. Det er derfor ikke i praksis nemt at lave en 
skarp opdeling mellem de to momenter. Højlund anfører U1986.474H til støtte for, 
at kurator kan lede efter dette kriterium når der omstødes. I dommen havde en 
virksomhed en kassekredit på 1.5 mio., og der blev indgivet konkursbegæring mod 
virksomheden 1. oktober 1981. Kassekredittens saldo var faldet med ca. 500.000 kr. 
fra september 1981 til konkursbegæringen. Landsretten finder, at der ikke kan ske 
omstødelse, da ’(…) nedbringesen af gælden ved indbetaling på kassekreditten i tiden 
fra den 11. september til den 6. oktober 1981 hverken størrelsesmæssigt eller i 
tidsmæssig udstrækning afviger fra, hvad der tidligere var forekommet.’25 Højesteret 
stadfæster dommen af de af landsretten anførte grunde. Dommen er altså udtryk for, 
at betalinger, der afviger fra tidligere betalingsmønster måske modsætningsvis godt 
kan begrunde omstødelse. Og der blev da også fra konkursboets side procederet på 
synspunktet om ændret betalingsmønster i en række af de tidligere nævnte domme, 
herunder U2010.3122H, U2009.1918H og U1984.437Ø, og i U2008.2012V 
procederede den begunstigede på samme synspunkt med modsat fortegn. Dette 
moment kan derfor siges et stykke hen af vejen at være at hænge sammen med det 
under punkt 3.2. anførte om, at andre kreditorer ikke er blevet fyldestgjort. 
 

                                                        
23 Ibid. 
24 Ibid. 8 ff. 
25 U1986.474, 477. 
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4. Konklusion 

4.1. Et bud på retstilstanden 
Alle af de ovenævnte domme er meget konkret begrundet, hvilket medfører, at det 
er svært at udlede noget generelt eller opstille generelle kriterier for, hvornår der kan 
ske omstødelse af indbetalinger på en kassekredit efter KL § 67, stk. 1.26 Fælles for 
en stor del af de ovennævnte domme er dog, at omdrejningspunktet for ordinær-
vurderingen er, hvorvidt kassekreditten har fungeret som normalt, eller om banken 
har overtaget styringen.27 Hvis en domstol finder, at banken i realiteten har overtaget 
styringen af en kassekredit, er det nærliggende at resultatet bliver, at der sker 
omstødelse, idet indbetalinger på en sådan kassekredit må anses for at udgøre 
betalinger i bestemmelsens forstand, samt enten være sket før normal betalingstid 
eller afgørende have forringet skyldnerens betalingsevne.28  
 
Selvom de gennemgåede domme således er meget konkret begrundet, må det dog 
konkluderes, at konkursboet i praksis skal påvise objektive momenter, der peger i 
retning af, at banken har overtaget styringen med kassekreditten. Disse objektive 
momenter kan f.eks. være, at andre kreditorer ikke er blevet betalt (U2010.3122H, 
U2009.1918H, U1991.646/2H) omlægning af betalingsmønster (U2008.2012V, 
U1986.474H) eller taktisk nedskrivning af kassekredittens maksimum 
(U2007.1240H).  Det må yderligere konkluderes, at konkursboet derudover skal 
påvise, at banken har været vidende om skyldnerens økonomiske situation.29 Det 
synes ikke nærliggende at antage, at konkursboet også skal bevise, at det objektive 
moment har været et udslag af bankens viden om skyldnerens økonomiske situation. 
En sådan bevisbyrde ville desuden være enorm tung og meget svær at løfte. Det er 
efter min opfattelse mere rigtigt ud fra retspraksis at antage, at konkursboet har skabt 
en så stor formodning for, at kassekreditten ikke har fungeret som normalt ved at 
påvise objektive momenter og viden om skyldnerens økonomi, at der derved kan ske 
omstødelse. Banken kan herefter konkret påvise, at indbetalingerne har været 
ordinære ved at bevise, at det objektivt mistænkelige moment ikke har været et udslag 
af deres viden om skyldnerens økonomi. Dette skete konkret i U2009.1918H, hvor 
banken påviste, at deres afvisning af checks på kassekreditten, som skyldneren skulle 

                                                        
26 Højlund (n 10), 351. 
27 Bangsgaard (n 16), 248. 
28 Ibid. 
29 Højlund (n 10), 351. 
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betale andre kreditorer med, blot var et udslag af, at kassekredittens maksimum var 
overskredet, og ikke et udslag af deres viden om skyldnerens økonomi. Det bemærkes 
i denne forbindelse også, at når dommene i præmisserne tager stilling til ond tro, kan 
det indvendes, at dette i et vist omfang også er en afspejling af parternes procedure. 
 
Det forsigtige bud på retstilstanden stemmer selvfølgelig ikke så godt overens med 
U2008.2012V, U1984.437Ø og U1991.646/2H idet der i disse sager skete 
omstødelse uagtet bankens manglende kendskab til skyldnerens økonomiske 
vanskeligheder. Henset til alderen af de to sidstnævnte domme, der begge er en del 
ældre end de 3 domme, hvor Højesteret taget stillinger til ond tro, mener jeg stadig 
godt, at mit forsigtige bud på den nuværende retstilling kan opretholdes. I forhold 
til U2008.2012V er denne meget konkret begrundet, og desuden en 
landsretsafgørelse, i modsætning til de tre højesteretsdomme, der lægger vægt på ond 
tro.  

4.2 Et forsøg på at begrunde retstilstanden 
Som nævnt er konkurslovens § 67, stk. 1, en objektiv omstødelsesregel, der ikke 
kræver ond tro hos den begunstigede for, at der kan ske omstødelse, og det synes 
således i modstrid med ordlyden, at domstolene pålægger konkursboet at påvise ond 
tro. Det fremgår desuden af forarbejderne til bestemmelsen, at der med 
konkursloven af 1977 var tilsigtet en vis objektivering af reglerne om omstødelse, og 
at de objektive bestemmelser vil kræve en noget mindre bevisbyrde fra konkursboet.30 
Det vil derfor i det følgende blive diskuteret om retspraksis omkring omstødelse af 
indbetalinger på kassekreditter stemmer overens med ordlyden og hensigten med KL 
§ 67, stk. 1. 
 
For så vidt angår ond tro, blev der ovenfor under afsnit 4.1. givet et forsigtigt bud 
på retsstillingen, hvorefter konkursboet bl.a. har bevisbyrden for, at den 
begunstigede (banken) har været i ond tro om skyldnerens økonomiske 
vanskeligheder. Et særligt aspekt af dette er, om konkursboet skal bevise, at banken 
har været vidende om skyldnerens økonomiske vanskeligheder generelt, eller om det 
derudover skal påvises, at banken har været i ond tro om, at de specifikke 
indbetalinger har medført betydelige økonomiske vanskeligheder for skyldneren. Ud 
fra Højesterets begrundelse i U2010.3122H, hvor de anfører, at ’[det måtte] stå såvel 
selskabet som banken klart, at en nedbringelse af kreditten, (…) alene kunne ske ved, 
at selskabet undlod at betale andre kreditorers forfaldne fordringer.’ tyder det på, at 

                                                        
30 Bet. 1971/606, 140. 
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konkursboet skal påvise ond tro om de specifikke indbetalingers konsekvenser. I 
U2007.1240H anfører Højesteret dog, at ’[banken] må have haft kendskab til 
selskabets usikre økonomiske situation og dets likviditetsvanskeligheder.’ hvilket kan 
anføres som argument for, at der kun skal påvises generel ond tro. U2009.1918H 
kan måske tages til indtægt for samme synspunkt.31 Grundet dommenes meget 
konkrete begrundelse må det dog antages, at der ikke kan udledes noget definitivt 
om hvilken form for ond tro, der skal påvises. Uanset dette, skal der teoretisk ikke 
bevises ond tro ved anvendelsen af § 67, stk. 1. Som det fremgår, af to (muligvis tre) 
helt centrale højesteretsdomme, bliver der dog lagt vægt på den begunstigedes onde 
tro. Selvom domstolene således har løsrevet sig helt fra ordlyden af bestemmelsen, er 
spørgsmålet dog, om der alligevel kan anføres vægtige grunde til fordel for en sådan 
praksis. 
 
Som anført er domstolene nødt til at anlægge en helhedsvurdering for at afgøre om 
der kan ske omstødelse af indbetalingerne. Det synes velbegrundet, for at gøre det 
praktisk muligt at få omstødt indbetalingerne, at der foretages en helhedsvurdering.32 
Det synes også velbegrundet, at indbetalinger på en kassekredit anses for 
omstødelige, hvis kassekreditten ikke længere fungerer som normalt, fordi banken 
har overtaget styringen. Grundet kassekreditters særlige natur, kan indbetalinger dog 
ikke anses for sket før normal betalingstid eller for afgørende at have forringet 
skyldnerens likviditet, medmindre kassekreditten ikke fungerer som normalt.  
 
Som udgangspunkt påhviler det konkursboet at bevise, at betalingen er sket enten 
før normal betalingstid eller afgørende har forringet skyldnerens betalingsevne, og 
det påhviler den begunstigede at påvise, at betalingerne konkret var ordinære. 
Konkursboet skal altså ikke påvise at betalingerne er ekstraordinære. Konkursboet 
ville dog teoretisk være nødt til at påvise at betalingerne ikke er ordinære, altså at 
kassekreditten ikke længere fungerer som normalt, (en bevisbyrde der ellers ikke 
påhviler konkursboet) for at kunne påvise, at betalingerne er sket før normal 
betalingstid eller afgørende har forringet betalingsevnen (en bevisbyrde som påhviler 
konkursboet). Når domstolene således i stedet pålægger konkursboet at påvise 
objektive momenter, der peger i retning af at betalingerne er ikke-ordinære, synes 
                                                        
31 Højesteret lægger til grund, at banken ikke har været vidende om de stærkt negative 
oplysninger om skyldnerens økonomi (peger i retning af generel ond tro) og 
stadfæster på denne baggrund, og af de af landsretten anførte grunde, dommen, 
hvorefter der ikke blev omstødt. 
32 Bangsgaard (n 16), 246. 
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dette at være en velbegrundet fordeling af bevisbyrden, der ellers grundet 
kassekreditternes natur, ville smelte sammen. Det påhviler derefter den begunstigede 
at påvise, at betalingerne konkret har været ordinære (ikke har været et udslag af 
deres viden om skyldnerens økonomiske vanskeligheder) i overensstemmelse med 
bestemmelsens ordlyd. Denne del af retstilstanden synes således velbegrundet. 
 
Mere problematisk er det dog, at domstolene yderligere pålægger konkursboet at 
bevise, at banken har været vidende om skyldnerens økonomiske vanskeligheder. Det 
kan anføres, at en kassekredit i mange tilfælde vil fungere som den primære 
driftskonto for en erhvervsvirksomhed, og banken formentlig i mange tilfælde vil 
føre en hvis kontrol med firmaets økonomi. I mange tilfælde kan det derfor tænkes, 
at bevisbyrden ikke vil være helt så tung at løfte, forudsat at konkursboet kun skal 
påvise generel viden om skyldnerens dårlige økonomi. At bevisbyrden måske i en del 
tilfælde ikke vil være så vanskelig, begrunder dog ikke hvorfor konkursboet skal 
pålægges den overhovedet. KL § 67, stk. 1, og de andre objektive omstødelsesregler 
er netop begrænset til nogle specifikke mistænkelige dispositioner, idet bevisbyrden 
teoretisk set ikke er særlig tung. Et argument om, at det ville være for nemt at få 
omstødt indbetalinger på en kassekredit såfremt konkursboet kun skulle påvise 
objektive momenter, der peger i retning af, at kassekreditten ikke fungerer som 
normalt, synes derfor ikke at være et særlig stærkt argument henset til formålet med 
de objektive omstødelsesregler.33 Bangsgaard anfører, at bankens onde tro som sådan 
er irrelevant, idet § 67, stk. 1, er en objektiv omstødelsesregel, men anfører alligevel, 
at det er ’(…) meget vanskeligt at undgå, at kreditors subjektive forhold får væsentlig 
betydning for vurderingen af, om en betaling er ordinær.’34 Bangsgaard anfører at 
dette er tilfældet, idet vurdering af hvorvidt en betaling er ordinær ofte afhænger af 
forholdet mellem skyldneren og den begunstigede, som også nævnt under afsnit 3.3 
ovenfor. Dette må antages særligt at gøre sig gældende for kassekreditter, hvor 
banken ofte vil have et indgående kendskab til skyldnerens virksomhed og økonomi.  
Bangsgaard har fat i en pointe, idet det er forholdsvis centralt at kigge på om banken 
vidste, at skyldnerens økonomi var dårlig, for at vurdere om de har overtaget 
styringen af kassekreditten, da dette typisk vil være det afgørende motiv for at 
overtage styringen. Det kan derfor anføres, at ond tro i stedet er et moment, der 
peger i retning af, at banken har overtaget styringen med kassekreditten, mere end 
det er et kriterium for anvendelsen af bestemmelsen, som det f.eks. er tilfældet for 
KL § 74. På trods af dette, synes retspraksis, særligt Højesterets begrundelse i 

                                                        
33 Bet. 1971/606, 140. 
34 Bangsgaard (n 16), 246. 
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U2009.1918H, hvorefter de stadfæster landsrettens dom om, at der ikke kan ske 
omstødelse, både af de af landsretten anførte grunde, og fordi de ud fra de 
foreliggende oplysninger ikke finder, at banken har været vidende om skyldnerens 
betydelige økonomiske vanskeligheder, at pege i retning af ond tro som en betingelse. 
Selvom det kan anføres at ond tro således ikke er et selvstændigt kriterium, men blot 
et vægtigt argument til fordel for, at kassekreditten ikke har fungeret som normalt i 
sammenhæng med et eller flere objektive momenter, synes bevisbyrden stadig at være 
relativ tung for konkursboet. 
 
Det må således konkluderes, at selvom de praktisk omstændigheder omkring 
kassekreditter i et vist omfang kan retfærdiggøre domstolenes løsrivelse fra 
bestemmelsens ordlyd, synes bevisbyrden alligevel at være relativt tung, når boet skal 
påvise ond tro hos den begunstigede. En så tung bevisbyrde stemmer ikke særlig godt 
overens med hensigten med de objektive omstødelsesregler. Det må yderligere 
konkluderes, at selvom den begunstigedes forhold og dennes viden omkring 
skyldnerens økonomiske vanskeligheder ofte vil være relevant at kigge på, så synes 
det betænkeligt at domstolene tillægger det så stort vægt i praksis, når det burde være 
muligt på et mere objektivt plan at konstatere om omstændighederne omkring 
indbetalingerne gør, at kassekreditten ikke længere fungerer som normalt. 
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Klimaforandringerne i Arktis åbner op for nye muligheder i Grønland. 
Smeltende sne og is blotlægger tidligere utilgængelige områder, der potentielt 
gemmer på en righoldig og biodivers natur. Kommerciel udnyttelse af disse 
”genetiske ressourcer” kan på den ene side potentielt blive en økonomisk 
drivkraft i Grønlands udvikling og kan på den anden side give anledning til 
nye konfliktformer, herunder biopirateri. Denne artikel bidrager med den 
første kritiske analyse af henholdsvis gældende dansk og grønlandsk lovgivning 
om udnyttelse af genetiske ressourcer med henblik på at vurdere, hvorvidt den 
nuværende lovgivning yder beskyttelse af genetiske ressourcer imod 
biopirateri.  

 
 

1. Den evige jagt efter klodens begrænsede 
naturressourcer 

Den frie bemægtigelse af klodens naturressourcer er i vidt omfang undergivet 
international regulering. Herefter har staterne, delvist ud fra et suverænitetsprincip, 
ejendomsretten til naturressourcerne inden for deres respektive områder. FN’s 
havretskonvention fastslår eksempelvis, at kyststater, inden for deres søterritorier, har 
ejendomsretten til ressourcerne i havet og på havbunden samt i havundergrunden. 1 
Endvidere anerkender havretskonventionen staternes vidtgående rettigheder til 
nærmere afgrænsede områder, der knytter sig til deres territorier, navnlig 

                                                        
*Jurastuderende, Københavns Universitet 
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1 United Nations Convention on the Law of the Sea [herefter UNCLOS] (10 December 
1982) art 2-4; Anders Henriksen, International Law (Oxford U Press 2017) 153, 157. 
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kontinentalsoklen og den eksklusive økonomiske zone.2 Indenfor disse områder har 
kyststaterne ejerskab over naturressourcer såsom fisk, mineraler, olie og gas.  
 
Denne form for international regulering tilsigter overordnet at beskytte lande imod 
udplyndring af deres naturressourcer ved at fastslå, at den enkelte stat, udover 
ejerskab, har eneret til at udnytte dens naturressourcer. Ingen andre stater har som 
udgangspunkt denne ret. Naturressourcerige lande har dog ikke nødvendigvis 
politisk og institutionel styrke til at beskytte deres naturressourcer imod ulovlig 
udenlandsk udnyttelse.  
 
Imidlertid er det forholdsvis nye naturressourceområde, der rummer genetiske 
ressourcer, udråbt til at være ”informationsalderens olie”.3 Den nærmere 
kommercielle værdi af disse ressourcer er dog på samme tid omdiskuteret.4 På globalt 
plan er den samlede værdi af produkter, der er baseret på genetiske ressourcer, 
tidligere estimeret til at ligge et sted mellem 500 og 800 billioner USD.5 Nyere 
undersøgelser peger på, at den globale omsætning af disse produkter er på højde med 
omsætningen inden for gigantiske sektorer som eksempelvis IT-sektoren og 
energisektoren.6 Af denne grund har den kommercielle anvendelse af genetiske 
ressourcer været genstand for stor politisk og populær debat siden 1990’erne,7 og 
området er siden da blevet underlagt international regulering.8 Herefter betragtes 

                                                        
2 UNCLOS art 55-57, 76-77; Henriksen (n 1) 160ff. 
3 Ulrich Brand and others, Conflicts in Environmental Regulation and the 
Internationalisation of the State: Contested Terrains (Routledge 2008) 2. 
4 D. M. McGraw, ‘The Story of the Biodiversity Convention: Origins, Characteristics and 
Implications for Implementation’ in P. G. Le Prestre (eds), Governing Global Diversity: The 
Evolution and Implementation of the Convention on Biological Diversity (Ashgate 2002) 7; 
Sebastian Oberthür and G. Kristin Rosendal, ‘Global governance of genetic resources: 
background and analytical framework’, in S. Oberthür and G. K. Rosendal (eds), Global 
Governance of Genetic Resources: Access and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol, 
2014 (Routledge 2014) 3. 
5 Kerry Ten Kate and Sarah A. Laird, The commercial use of biodiversity: Access to genetic 
resources and benefit-sharing (Earthscan 1999) 1ff.; Oberthür and Rosendal (n 4) 3. 
6 Naturstyrelsen, ’Troels Lund hjælper Afrika i kamp mod biopirater’ (9. juni 2009) 
<http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2009/jun/biopirater-konference/> tilgået 29. november 
2017. 
7 Martin Frederiksson, ‘From Biopiracy to Bioprospecting: Negotiating the Limits of 
Propertization’, in J.  Arvanitakis and M. Frederiksson, Property, Place and Piracy (Routledge 
2017) 174. 
8 The Convention on Biological Diversity (1992) [herefter Biodiversitetskonventionen]; The 
Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of 
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genetiske ressourcer ikke længere som menneskehedens fælles arv (”common 
heritage”), men derimod som ressourcer, der nu er underlagt staternes suverænitet.9 

 

2. Genetiske ressourcer – genstand for ”biopirateri” 

2.1 Hvad er genetiske ressourcer 
Ved genetiske ressourcer forstås det materiale, der stammer fra bl.a. planter, svampe 
og bakterier og har aktuel eller potentiel værdi for en given industri, fordi materialet 
kan anvendes til at udvikle produkter såsom medicin, kosmetik og fødevarer.10 
Plantearten, rosen-singrøn, der vokser på Madagaskar, er eksempelvis en genetisk 
ressource, fordi den indeholder medicinske egenskaber, der anvendes til at behandle 
forskellige kræftformer såsom børneleukæmi.11 I Grønland har forskere fra 
Københavns Universitet fundet potentielle genetiske ressourcer i form af bakterier, 
der danner enzymer, som blandt andet kan anvendes til at producere 
fødevareprodukter og husholdningsprodukter ved lav temperatur.12 Med disse fund 
er der lagt op til, at Grønland, som mest af alt består af unikke, arktiske 
naturområder, potentielt rummer flere genetiske ressourcer, som kun venter på at 
blive fundet. 
 

                                                        
Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity [herefter 
Nagoyaprotokollen]. 
9 Veit Koester and others, ’Convention on Biological Diversity – Access to Genetic Resources: 
A Legal Analysis’ (1993) 23/6 Environmental Policy and Law 250.  
10 Biodiversitetskonventionen art 2; Veit Koester, ’Nagoya-protokollen om genetiske 
ressourcer’ (2011) 4 Juristen 106f.  
11 James O. Odek, ‘Bio-Piracy: Creating Proprietary Rights in Plant Genetic Resources’ 
(1994) 2/1 Journal of Intellectual Property Law 141, 143. 
12 F.eks. J. K. Vester and others, ’Discovery of novel enzymes with industrial potential from 
a cold and alkaline environment by a combination of functional metagenomics and culturing’ 
(2014) 13/72 Microbial Cell Factories 1ff. 



2018 / Ejendomsretten til genetiske ressourcer  104 
 

 

2.2. Den globale kontekst – ”nord-syd”-konflikten og 
”biopirateri” 

Når genetiske ressourcer er blevet genstand for international, politisk og social debat, 
skal det til dels ses i lyset af den såkaldte ”nord-syd”-konflikt.13 Denne konflikt 
bygger på globale uligheder i fordelingen af fordele ved udnyttelsen af genetiske 
ressourcer eller hertil knyttet traditionel viden mellem brugerne og leverandørerne af 
genetiske ressourcer.  
 
Brugerne af genetiske ressourcer er ofte multinationale selskaber, med fundament i 
det ”globale nord”, som, i modsætning til leverandørerne, besidder den nødvendige 
tekniske kapacitet til at drage nytte af ressourcerne. Leverandørerne af genetiske 
ressourcer har derimod ofte fundament i det politiske og institutionelle 
ressourcesvagere ”globale syd”,14 hvor op mod 80 procent af verdens genetiske 
ressourcer estimeres at findes.15  
 
Sat på spidsen eksemplificeres problemstillingen ved den industrielle praksis kaldet 
”biopirateri”,16 der dækker over multinationale selskabers indtjening på andre landes 
genetiske ressourcer eller traditionelle viden, uden at landene forudgående spørges 
om lov eller efterfølgende kompenseres.17 I et forsøg på at imødegå denne problem-

                                                        
13 Se i det hele Hanne Svarstad and Shivcharn S. Dhillion, Responding to bioprospecting – 
From biodiversity in the South to medicines in the North (2000); Brand and others (n 3); 
Oberthür and Rosendal (n 4). 
14 Oberthür and Rosendal (n 4) 4. 
15 McGraw (n 2) 7; Florian Rabitz, ‘Biopiracy after the Nagoya Protocol: Problem, Structure, 
Regime Design and Implementation Challenges’ (2015) 9/2 Brazilian Political Science 
Review 30. 
16 Folkeretten har ikke defineret den ukontrollerede indhentning af genetiske ressourcer som 
pirateri. For yderligere diskussion af begrebet se bl.a. Daniel F. Robinson, ‘Locating 
biopiracy: geographically and culturally situated knowledge’s’ (2010) 42/1 Environment and 
Planning A, 38ff. Se yderligere Odek (n 11) 141ff.; Ikechi Mgbeoji, Global Biopiracy: 
Patents, Plants, and Indigenous Knowledge (Cornell U Press 2006) 9, 11ff. 
17 Graham Dutfield, ‘What is Biopiracy?’, International Expert Workshop on Access to 
Genetic Resources and Benefit Sharing – Record of Discussion (Cuernavaca, Mexico 24-27 
October 2004) 89ff. 
< http://www.polisproject.org/PDFs/ABS%20Mexico%20Report.pdf> tilgået 10. januar 
2018; 
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stilling skal der på den ene side skabes kommerciel adgang til genetiske ressourcer 
for de nordlige brugere med den nødvendige tekniske kapacitet. På den anden side 
skal de sydlige leverandører have del i udbyttet ved den udenlandske udnyttelse af 
ressourcerne. Ikke mindst så leverandørerne gives incitament til at bevare dets 
biologiske diversitet.18 Den fortsatte industrielle udvikling og innovation, indenfor 
bl.a. medicin, kosmetik og fødevarer, i det globale nord afhænger i nogen grad af 
denne biodiversitetsbevarelse.   
 
 

3. Behovet for landespecifikke analyser 
En overvejende del af den eksisterende litteratur om biopirateri af genetiske 
ressourcer behandler problemstillingen på et overordnet internationalt niveau. 
Adskillige studier evaluerer eksempelvis Biodiversitetskonventionen og Nagoya-
protokollen som internationale instrumenter.19 Enkelte studier foretager 
landespecifikke analyser af udvalgte landes gennemførte nationale lovgivning om 
genetiske ressourcer. Disse studier omhandler ofte lande i det globale syd, som har 
været udsat for biopirateri af deres genetiske ressourcer eller tilknyttet traditionelle 
viden.20 Landespecifikke analyser kan særligt gavne lande, der endnu ikke har været 
udsat for biopirateri, men som har gennemført lovgivning herom. Her vil der være 
mulighed for ”at sætte ind, før skaden er sket”. Som eksempel på et sådant land 
udvælges Grønland. Da Grønland, som bekendt, er en del af Rigsfællesskabet, må 
en undersøgelse af Grønland nødvendigvis ses i sammenhæng med Danmark. 
 

                                                        
Camena Guneratne, Genetic Resources, Equity and International Law (Edward Elgar 2012) 
41ff. 
18 Oberthür and Rosendal (n 4) 1. 
19 Se i det hele Koester and others (n 9); McGraw (n 2); Koester (n 10); Morten Walløe 
Tvedt, ‘Beyond Nagoya – Towards a legally functional system of access and benefit sharing, 
in S. Oberthür and G. K. Rosendal (eds), Global Governance of Genetic Resources: Access 
and Benefit Sharing after the Nagoya Protocol (Routledge 2014) 158. 
20 Se f.eks. Rosanna Faye O. Ongpin and Ellyssa Marie E. Timones, ‘A Legal Assessment of 
the Protection of Indigenous Knowledge Against Biopiracy in the Philippines and ASEAN 
(DLSU Research Congress, De La Salle University, Manila, Philippines 20-22 June 2017). 
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4. Det særlige ved Danmark og Grønland 

4.1. Ét rige, to love om genetiske ressourcer 
At der findes to love med det formål at regulere udnyttelsen af genetiske ressourcer 
inden for ét rige – en dansk lov og en grønlandsk lov – kan måske umiddelbart give 
anledning til undren. I forbindelse med de internationale partsmøder forud for 
vedtagelse af Nagoyaprotokollen optrådte Danmark på Grønlands vegne, men det 
endte ud med, at Grønland ikke blev omfattet af Danmarks tiltrædelse af 
protokollen.21 Grønland benyttede efterfølgende sin selvstyrekompetence til at 
gennemføre selvstændig lovgivning på området.22 Det fremgår således også 
udtrykkeligt af den danske lov om genetiske ressourcer, at loven ikke gælder for 
Grønland, men alene for Danmark.23 Hvorvidt disse forhold har betydning for 
biopirateribeskyttelsen af grønlandske genetiske ressourcer vil vise sig, som analysen 
udfolder sig. 

 

4.2. Henholdsvis bruger og leverandør af genetiske ressourcer 
Ud fra et nord-syd perspektiv kan Danmark og Grønland ses som henholdsvis 
nordligt brugerland og sydligt leverandørland af genetiske ressourcer. På linje med 
andre nordlande er Danmark, hvis natur ikke rummer genetiske ressourcer, alene 
aftager af produkter baseret på disse ressourcer. Overfor stærke biotekselskaber kan 
Grønland derimod, som potentiel ”råstof”-leverandør, komme til at stå over for 
lignende udfordringer, som de ressourcesvagere udviklingslande i det globale syd. 
 

                                                        
21 Jf. bl.a. Naalakkersuisut, ’Pressemeddelelse vedr. Sermitsiaqs artikel om biologiske 
ressourcer’ (14. august 2015) 
<http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2015/08/140815-Bio-ressourcer-
PM> tilgået 8. januar 2018. 
22 Lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre [herefter Selvstyreloven]; 
Statsministeriet, ’Oversigt over sagsområder, der er overtaget af Grønlands hjemmestyre (I 
og II) henholdsvis Grønlands Selvstyre (III) [herefter sagsområdeoversigt]; Miljøudvalget, 
’Endeligt svar på spørgsmål nr. 1 til L 70, forslag til lov om udbyttedeling ved anvendelse af 
genetiske ressourcer’ (2012-2013). 
23 Lov nr. 1375 af 23. december 2012 om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske 
ressourcer [herefter lov nr. 1375] § 13. 
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Det skal ses i lyset af, at Grønland, som mange af disse sydlige leverandørlande af 
genetiske ressourcer, har tidligere kolonistatus. Samtidig hviler Grønlands økonomi 
i høj grad fortsat på støtte fra Danmark, selvom det grønlandske Selvstyre har 
tilkendegivet at arbejde hen imod politisk og økonomisk selvstændighed. Danmark 
varetager desuden en række samfundsopgaver for Grønland.24 Særligt ved Grønland 
er endvidere, at det består af et forholdsvist stort landeareal på 2.166.086 km2 med 
en forholdsvis lille befolkning på omkring 56.000,25 der er anerkendt som et 
oprindeligt folk i henhold til ILO-konvention nr. 169.26  

 

5. Afgrænsning og metode 

5.1. Afgrænsning af artiklens omfang 
Artiklen afgrænses til at undersøge, hvorvidt dansk og grønlandsk lovgivning om 
udnyttelse af genetiske ressourcer yder beskyttelse af grønlandske genetiske 
ressourcer imod biopirateri. Herunder falder både genetiske ”råstoffer” og hertil 
knyttet traditionel viden, som indehaves af indfødte og lokale samfund.27 
Undersøgelsen omfatter alene kommerciel udnyttelse, her forstået som udnyttelse 
med sigte på indtjening. Her uden for falder udnyttelse med et rent 
forskningsmæssigt sigte.  
 
Artiklen beskæftiger sig ikke nærmere med beslægtede emner og problemstillinger 
om eksempelvis biologiske ressourcer, oprindelige og lokale samfunds rettigheder 
eller intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder patentrettigheder vedrørende 
genetiske ressourcer. Endelig beskæftiger opgaven sig heller ikke nærmere med EU-

                                                        
24 Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer [herefter USUNG], 
’Til gavn for Grønland’ (2014) 24, 25. 
<http://vbn.aau.dk/files/208241394/Til_gavn_for_Gr_nland.pdf> tilgået 23. december 
2017. 
25 Ellen Margrethe Basse, ’En sammenligning af de retlige forhold vedrørende naturressourcer 
og miljø på Grønland og Svalbard, in H. C. Bugge and others, Lov liv og lære 
(Universitetsforlaget 2016) 10f. 
26 The Indigenous and Tribal Peoples Convention 1989 (No. 169) [herefter ILO-konvention 
nr. 169]. 
27 Koester (n 10) 110. 
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forordning nr. 511/2014 og EU-gennemførelsesforordning nr. 1866/2015, som 
vedrører regler for overholdelse af Nagoyaprotokollen i EU.28 
 

5.2. Den internationale baggrundsret: Nagoyaprotokollen 
Nagoyaprotokollen, der udmønter Biodiversitetskonventionens tredje formål om 
rimelig og retfærdig udbyttedeling,29 udgør den internationale baggrundsret for 
udformningen af Danmarks og Grønlands nationale lovgivning om udnyttelse af 
genetiske ressourcer. Protokollen fastslår ethvert lands suveræne ret til landets 
genetiske ressourcer, herunder retten til at betinge adgang til og udnyttelse af dets 
genetiske ressourcer af informeret samtykke (access) samt udbyttedeling (benefit-
sharing).30 Protokollen, der overlader landene et råderum for fortolkning og 
lovudformning, udgør på nuværende tidspunkt det eneste juridisk bindende 
internationale instrument, der opstiller en omfattende rammelovgivning til at 
adressere problemstillingen vedrørende biopirateri.31 
 

5.3. Opstilling af benchmark for biopirateribeskyttelse:           
Krav om forudgående tilladelse og efterfølgende kompensation 

På baggrund af Nagoyaprotokollen opstiller artiklen to benchmark for den 
forestående kvalitative analyse. Beskyttelsen af grønlandske genetiske ressourcer 
imod biopirateri antages således at forudsætte, at henholdsvis dansk og grønlandsk 
lovgivning indeholder krav om henholdsvis 1) forudgående tilladelse og 2) 
efterfølgende kompensation (herefter også kaldet udbyttedelingsaftale). Analysens 
omdrejningspunkt bliver således, hvorvidt de to love stiller krav til brugerens 
indhentelse af en offentligretlig tilladelse fra leverandørlandet, forud for kommerciel 

                                                        
28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 511/2014 af 16. april 2014 om de 
overholdelsesforanstaltninger fra Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt 
rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, som 
brugere i Unionen skal respektere [herefter EU-forordning nr. 511/2014]; Kommissionens 
gennemførelsesforordning nr. 1866/2015 af 13. oktober 2015 om gennemførelses-
bestemmelser til Europa-Parlamentet og Rådets forordning nr. 511/2014 for så vidt angår 
registret over samlinger, overvågning af brugernes overholdelse og bedste praksis [herefter 
EU-gennemførelsesforordning nr. 1866/2015]. 
29 Nagoyaprotokollen, præambel. 
30 Nagoyaprotokollen, navnlig art. 5-7. 
31 Rabitz (n 15) 32. 
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udnyttelse af leverandørlandets genetiske ressourcer, som modsvares af et krav om, 
at brugeren indgår en international privatretlig aftale med leverandørlandet om 
udbyttedeling.  
 

6. Analyse af dansk og grønlandsk regulering af 
ejendomsretten til genetiske ressourcer 

6.1. Lovenes formål 
Både den danske og den grønlandske lov erklærer i deres § 1 at have til formål at 
fremme udbyttedeling og biodiversitetsbevarelse.32 Grønlands selvstændige 
lovgennemførelse tillader imidlertid Grønland at varetage specifikke formål med 
dens lov, hvoraf fremhæves formålet om at skabe kommerciel adgang til og 
udnyttelse af grønlandske genetiske ressourcer, hvor der samtidig sikres en viden- og 
teknologioverførsel til Grønland.33 Formålene med begge love er i overensstemmelse 
med Nagoyaprotokollens formål i artikel 1, og det fremgår udtrykkeligt af 
forarbejderne, at begge love har tilsigtet denne overensstemmelse med den 
internationale baggrundsret.34 
 
Forskellene i landenes lovformål skal ses i lyset af Danmarks og Grønlands forskellige 
forhold til genetiske ressourcer, som henholdsvis bruger og leverandør. 
Formuleringerne i den danske og den grønlandske formålsbestemmelse kan siges at 
være udtryk for henholdsvis typiske nordlands- og sydlands-betragtninger. Som 
bruger har Danmark interesse i at tilslutte sig en gennemskuelig adgangsprocedure, 
som modsvares af en udbyttedeling, der i sidste ende kan understøtte bevarelsen af 
leverandørlandenes biologiske mangfoldighed, herunder deres genetiske ressourcer. 
 
Som potentiel leverandør af genetiske ressourcer efterspørger Grønland ikke kun 
biodiversitetsbevarelse og udbyttedeling ligesom Danmark. Det er derimod 
afgørende for Grønland, at der samtidig med skabelsen af kommerciel adgang til 

                                                        
32 Lov nr. 1375, § 1; Inatsisartutlov nr. 3 af 3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer 
og aktiviteter i forbindelse dermed [herefter Inatsisartutlov nr. 3] § 1, stk. 2. 
33 Inatsisartutlov nr. 3, § 1, stk. 1 og 3. 
34 Forslag nr. 70 af 12. december 2012 til lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske 
ressourcer [herefter LFF nr. 70] 3; Forslag nr. 101 af 1. april 2016 til Inatsisartutlov nr. 3 af 
3. juni 2016 om udnyttelse af genetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed 
[herefter FM 2016/101F] 26. 
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grønlandske genetiske ressourcer sker en viden- og teknologioverførsel. Det kan 
medvirke til, at Grønland ikke blot forbliver ”råstof”-leverandør, men på længere sigt 
selv kan drage nytte af sine genetiske ressourcer. I sidste ende kan dette, udover at 
lede til nye indtægtskilder, skabe uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder for den 
grønlandske befolkning. I den videre analyse bliver spørgsmålet, om henholdsvis den 
danske og grønlandske lov indeholder mekanismer, som har potentiale til at 
understøtte lovenes respektive formål og bagvedliggende hensyn.  
 

6.2. Landenes forskellige tilgange til ejendomsret 
For så vidt angår ejendomsret til genetiske ressourcer viser der sig at være den forskel 
på landenes love, at den grønlandske lov indeholder en erklæring om, at 
ejendomsretten til grønlandske genetiske ressourcer tilfalder Grønlands Selvstyre,35 
imens der ikke findes en tilsvarende erklæring i den danske lov om danske genetiske 
ressourcer.36   
 
Selvom Grønland ikke er part i Nagoyaprotokollen, og som følge heraf ikke direkte 
har rettigheder efter den,37 bygger Grønlands suverænitetshævdelse på 
Nagoyaprotokollens præambel samt artikel 6, som fastslår princippet om, at 
genetiske ressourcer er underlagt de enkelte landes suverænitet.38 Herefter har et 
givent land ret til at hævde ejendomsretten til dets genetiske ressourcer,39 og dermed 
også retten til nærmere at regulere den kommercielle udnyttelse heraf.  
 
Danmark kan allerede siges at have givet afkald på at hævde dette suverænitetsprincip 
ved sin tiltrædelse af Biodiversitetskonventionen. Her gav Danmark afkald på at 
kræve forudgående tilladelse til indsamling af genetiske ressourcer i Danmark ud fra 
den opfattelse, at Danmark ikke havde det store at byde på rent 

                                                        
35 Inatsisartutlov nr. 3, § 2. 
36 Lov nr. 1375 modsætningsvist. 
37 Naalakkersuisut (n 21). 
38 Inatsisartutlov nr. 3, § 2; FM 2016/101F, 28. 
39 Nagoyaprotokollen, præambel samt art 6, stk. 1. 
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biodiversitetsmæssigt.40 Det fremgår af forarbejderne til den gældende danske lov om 
genetiske ressourcer, at disse forudsætninger ikke formodes at have ændret sig.41  
 
Forskellen skal dels ses i lyset af landenes grundlæggende forskellige udgangspunkter 
om ejendomsret til jorden og dens ressourcer. I Danmark er udgangspunktet privat 
ejendomsret, hvorimod det i Grønland ikke er muligt at opnå en sådan privat 
ejendomsret til jordarealerne, der ejes af Grønlands Selvstyre.42 Efter ansøgning i 
overensstemmelse med arealtildelingsreglerne, i henhold til plan- og 
arealtildelingsloven, opnås der således kun ret til at etablere bygninger mv. i 
Grønland.43 Det vil vise sig, om denne forskel kommer til udtryk i landenes nærmere 
regulering af ejendomsretten til genetiske ressourcer, og dermed landenes 
biopirateribeskyttelse af ressourcerne, gennem et krav om forudgående tilladelse og 
et krav om efterfølgende kompensation. 
 

6.3. Grønlandsk regulering af adgang (access) og udbyttedeling 
(benefit-sharing) 

Grønlands hævdelse af ejendomsretten til dets genetiske ressourcer muliggør 
Grønlands nærmere regulering heraf. Udover ejerskab, har Grønland således eneret 
til at råde over sine ressourcer. Det fremgår imidlertid af lovens § 2, at Selvstyret kan 
give tilladelse til, at ikke-statslige aktører får adgang til at indsamle og udnytte 
ressourcerne.44   
 

6.3.1.  Grønlands opfyldelse af benchmarkene  biopirateribeskyttelse 
Først og fremmest kan den grønlandske lov siges at opfylde artiklens opstillede 
benchmark vedrørende krav om forudgående tilladelse. Kravet fremgår af lovens § 7 
sammenholdt med § 9,  hvorefter kommerciel udnyttelse af grønlandske genetiske 

                                                        
40 LFF nr. 70, 2; Beslutningsforslag nr. B Folketingstidende 1992-3, 2. samling, Tillæg A 
8600 og B 1243 samt FF 6581, 7806 og 7945 [herefter Beslutningsforslag nr. B]; Koester (n 
10) 115. 
41 LFF nr. 70, 2.  
42 Basse (n 25) 12f. 
43 Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse [herefter 
Inatsisartutlov nr. 17]. 
44 Inatsisartutlov nr. 3, § 2, stk. 1. 
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ressourcer kræver forudgående meddelelse af udnyttelsestilladelse fra Naalakker-
suisut.45  
 
Kravet bygger på Nagoyaprotokollens princip om forudgående informeret samtykke 
(Prior Informed Concent (PIC)) i artikel 6 og 7, som overordnet omhandler 
”access”. Herefter har et land, som har hævdet protokollens suverænitetsprincip, ret 
til at betinge en aktørs kommercielle udnyttelse af landets genetiske ressourcer eller 
tilknyttet traditionelle viden af landets PIC.46 Kravet om PIC er et udtryk for en 
folkeretlig forpligtelse, som protokollens parter skal overholde, forudsat at det givne 
oprindelsesland har gennemført den nødvendige lovgivning herom.47 
 
Den grønlandske lov kan for det andet siges at opfylde artiklens opstillede 
benchmark vedrørende krav om efterfølgende kompensation, der fremgår af lovens 
§ 7, stk. 2,48 som skal sammenholdes med lovens § 11, der regulerer udbytte-
delingsaftalens nærmere indhold. Herefter kræves en udbyttedeling med Grønland, 
såfremt de indhentede genetiske ressourcer, i medfør af § 7, stk. 1, bliver genstand 
for kommerciel udnyttelse. En udbyttedelingsaftale forhandles individuelt mellem 
den enkelte ansøger og Naalakkersuisut. Det fremgår udtrykkeligt af bestemmelsen, 
såvel som af forarbejderne, at en udbyttedelingsaftale både kan omfatte økonomiske 
og ikke-økonomiske fordele, der opnås ved ressourcernes udnyttelse.49  
 
Det grønlandske krav om indgåelse af udbyttedelingsaftale bygger på et princip i 
Nagoyaprotokollens artikel 5, som overordnet omhandler ”benefit-sharing”. Ifølge 
denne bestemmelse skal de fordele, der opnås ved udnyttelse af et lands genetiske 
ressourcer eller hertil knyttet traditionelle viden deles på retfærdig vis med 
oprindelseslandet. Herefter har et givent oprindelsesland ret til at kræve, at der indgås 
en gensidigt vedtaget aftale om fordeling (Mutually Agreed Terms (MAT)) mellem 
oprindelseslandet og modtageren.50 Artikel 5 suppleres af et anneks, der udgør en 
ikke-udtømmende liste med eksempler på monetære og ikke-monetære fordele, der 
kan indgå i en MAT.  
 

                                                        
45 Inatsisartutlov nr. 3, § 7, stk. 1, jf. § 9. 
46 Nagoyaprotokollen, art 6, stk. 1 og art 7. 
47 Nagoyaprotokollen, art 6, stk. 3. 
48 Inatsisartutlov nr. 3, § 7, stk. 2. 
49 FM 2016/101F, 35, 42f. 
50 Nagoyaprotokollen, art 5, stk. 1 og 5. 
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Det bemærkes her, at forpligtelsen til at respektere MAT ikke er en folkeretlig 
forpligtelse ligesom PIC. Derimod er MAT en kontraktsbestemt pligt, der henhører 
under den internatonale privatret. Det forudsættes, at det givne oprindelsesland selv 
indfører national lovgivning om MAT.51 
 

6.3.2. Biopirateri – genstand for kriminalisering i Grønland 
Ulovlig udnyttelse af grønlandske genetiske ressourcer er endvidere kriminaliseret i 
henhold til den grønlandske lov. Lovens § 26 indeholder hjemmel til at sanktionere 
fysiske og juridiske personer med bødestraf i en række overtrædelsestilfælde af lovens 
bestemmelser. To af tilfældene fremhæves her.  
 
Det første tilfælde foreligger, hvor grønlandske genetiske ressourcer udnyttes, uden 
at der foreligger en forudgående udnyttelsestilladelse eller uden, at der er indgået en 
udbyttedelingsaftale.52 Det andet tilfælde foreligger, hvor de aftalte vilkår i en 
udnyttelsestilladelse eller en udbyttedelingsaftale overtrædes.53 Loven sondrer således 
mellem fuldstændig undladelse af kravet om udnyttelsestilladelse eller kravet om 
udbyttedelingsaftale og delvis overtrædelse af tilladelsens eller aftalens fastsatte vilkår. 
Den grønlandske lov giver mulighed for at sanktionere begge dele.  

 

6.3.3. Sammenfattende om biopirateribeskyttelsen i henhold til 
grønlandsk lovgivning 

På baggrund af ovenstående analyse kan det sammenfattes, at grønlandsk lovgivning 
yder biopirateribeskyttelse af grønlandske genetiske ressourcer, idet loven opfylder 
artiklens opstillede benchmark. Kommerciel udnyttelse af disse ressourcer 
forudsætter således brugernes indhentelse af forudgående tilladelse og indgåelse af 
udbyttedelingsaftale med Selvstyret. Ulovlig udnyttelse i strid med disse krav er 
endvidere kriminaliseret i Grønland og kan straffes med bøde.  
 
Den gennemførte regulering skal ses i lyset af det føromtalte nord-syd perspektiv. 
Som potentiel indehaver af genetiske ressourcer af kommerciel interesse for 
udenlandske biotekselskaber har Grønland et ønske om at skabe adgang til og 
udnyttelse af ressourcerne. Ved at gennemføre en rammelovgivning, der fastlægger 

                                                        
51 Nagoyaprotokollen, art 5, stk. 3 og art 6, stk. 3. 
52 Inatsisartutlov nr. 3, § 26, stk. 1, nr. 1. 
53 Inatsisartutlov nr. 3, § 26, stk. 1, nr. 2. 
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de grundlæggende principper for forvaltningen af grønlandske genetiske ressourcer, 
giver Grønland potentielle ansøgere en klar og gennemskuelig ansøgningsproces med 
forudsigelige betingelser.  
 
Samtidig står Grønland over for en række sociale og økonomiske udfordringer. For 
at bevare Grønlands nuværende velstandsniveau, med mindre økonomisk 
afhængighed af det danske bloktilskud og indtægter fra fiskeriet, som er følsomme 
over for ændringer i priser og fangstmuligheder, har Grønland behov for udvikling 
af nye indkomststrukturer.54 Udenlandske indtægter og andre ikke-økonomiske 
gevinster i relation til grønlandske genetiske ressourcer kan muligvis indgå i en 
”flerstrenget” strategi herfor.55 En ”flerstrenget” økonomisk vækst vil kunne 
medvirke til, at Grønland, på længere sigt, kan arbejde sig hen imod en øget grad af 
politisk og økonomisk selvstændighed. 
 
Med de opstillede krav om forudgående tilladelse og udbyttedelingsaftale har den 
grønlandske regulering potentiale til at gøre Grønland mindre sårbar over for nye 
konfliktformer som biopirateri. Hermed kan Grønland sikres en vis grad af 
beskyttelse af dets ressourcer imod uberettiget udnyttelse, som ikke kommer 
Grønland til gavn. Spørgsmålet er herefter, om den danske lov yder en tilsvarende 
beskyttelse. 

 

6.4. Dansk regulering af adgang (access) og udbyttedeling 
(benefit-sharing) 

6.4.1. Danmarks opfyldelse af forpligtelserne efter Nagoyaprotokollen 
For så vidt angår dansk regulering af adgang til genetiske ressourcer skal der sondres 
mellem på den ene side Danmarks ret til at regulere adgangen til genetiske ressourcer 
i Danmark og på den anden side Danmarks pligt til at regulere for at sikre 
overholdelse af adgangskrav til andre landes genetiske ressourcer. For 
fuldstændighedens skyld behandles begge disse aspekter, selvom det alene er 

                                                        
54 Økonomisk Råd [herefter GØR], ’Grønlands økonomi’ (september 2017), afsnit 2.3 og 
4.2; Lone Wandahl Mouyal, ’Virksomheders samfundsansvar i kontraktretlig belysning – om 
Impact Benefit Agreements i Grønland’ (2015), 65 Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2. 
55 FM 2016/101F, 1f.  
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pligtaspektet, der kan have betydning for beskyttelsen af grønlandske genetiske 
ressourcer. 
 
Danmarks førnævnte afkald på at hævde suverænitetsprincippet medvirker til,56 at 
der i dag ikke findes generelle danske regler, som regulerer adgangen til og 
udnyttelsen af genetiske ressourcer i Danmark.57 Der kan dog være indirekte 
begrænsninger, som følger af ejendomsretten til de eksklusive rettigheder, der kan 
være i medfør af immaterialretten og i medfør af kontraktbaserede rettigheder.58 
Ifølge litteraturen om genressourceret er status for udnyttelse af danske genetiske 
ressourcer formentlig som udgangspunkt, at den der har en rettighed til eller faktisk 
kontrol over en biologisk ressource, også kan udnytte dens genetiske ressourcer.59 
Genetiske ressourcer i Danmark er med andre ord genstand for fri bemægtigelse. 
 
Den danske lov indeholder derimod regler om anvendelsen af genetiske ressourcer, 
der oprinder fra andre lande end Danmark. Disse regler findes i lovens §§ 3 og 4. 
Bestemmelserne indeholder forbud mod i Danmark at anvende genetisk materiale 
eller tilknyttet traditionel viden fra andre lande, som strider mod disse landes krav 
om indhentelse af forudgående tilladelse samt indgåelse af en udbyttedelingsaftale.60 
 
Umiddelbart opfylder Danmark, som bruger af genetiske ressourcer, sine folkeretlige 
forpligtelser efter Nagoyaprotokollens artikel 16 og 17. Herefter skal protokollens 
parter gennemføre nationale foranstaltninger med henblik  på at sikre, at 
leverandørlandes nationale lovkrav om indhentelse af PIC og indgåelse af MAT 
bliver overholdt.61 

 
I henhold til dansk lov kan overtrædelse af disse forbud endvidere sanktioneres med 
bøde- og fængselsstraf.62 Det fremgår af forarbejderne, at bestemmelsen svarer til de 
strafferegler, der sædvanligvis anvendes inden for miljøretten.63 I modsætning til 

                                                        
56 LFF nr. 70, 2; Koester (n 10) 115. 
57 Lov nr. 1375 modsætningsvist; LFF nr. 70, 2. 
58 Koester (n 10) 115. 
59 Synspunktet er hentet fra Morten Walløe Tvedt, Norsk genressursret – Rettslige betingelser 
for innnovasjon innenfor bio- og genteknologi (Akademisk Forlag 2010) 359ff. samt Koester 
(n 10) 115. 
60 Lov nr. 1375, §§ 3 og 4; LFF nr. 70, 3-4. 
61 Nagoyaprotokollen, art 15 og 16. 
62 Lov nr. 1375, § 11. 
63 LFF nr. 70, 2 og 5. 
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grønlandsk lovgivning er det kun fuldstændig undladelse af kravet om forudgående 
tilladelse eller udbyttedelingsaftale, der medfører overtrædelse af forbuddene i §§ 3 
og 4. Derimod er delvis overtrædelse af tilladelsens eller aftalens fastsatte vilkår ikke 
omfattet af den danske lovgivning, herunder heller ikke dens sanktionsmuligheder. 
Sådanne forbudsovertrædelser vil eventuelt skulle forfølges som et civilt søgsmål om 
aftalebrud.64  

 

6.4.2. Manglende dansk beskyttelse af grønlandske genetiske 
ressourcer 

Forarbejderne fremhæver imidlertid, er der med disse sanktionsmuligheder ikke er 
tale om nye krav til de selskaber, der anvender udenlandske genetiske ressourcer i 
Danmark. I dansk ret er der blot indført sanktioner ved overtrædelse af forbud, som 
spejler de regler, der gør sig gældende i oprindelseslande, der er parter til 
Nagoyaprotokollen. Den danske lov skal således alene bidrage til at sikre midler til 
beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed i 
oprindelseslandene.65 
 
Da Grønland ikke er part til Nagoyaprotokollen, omfatter de danske bestemmelser 
og sanktionsmuligheder således ikke ulovlig anvendelse af grønlandske genetiske 
ressourcer i Danmark. Formuleret på en anden måde, så er ulovlig udnyttelse af disse 
ressourcer i Danmark ikke genstand for kriminalisering. Formelt set vil biopirateri 
af grønlandske genetiske ressourcer således ikke være i modstrid med hverken dansk 
lovgivning eller Danmarks folkeretlige forpligtelser efter Nagoyaprotokollen. I 
modsætning til Grønland opfylder Danmark således ikke de to opstillede benchmark 
for biopirateribeskyttelse, og dansk lovgivning yder således ikke en tilsvarende 
beskyttelse af grønlandske genetiske ressourcer. 
 
Danmark er med sin regulering på linje med de øvrige nordlande, for hvem 
udnyttelse af egne genetiske ressourcer vil få begrænsede økonomiske, administrative 
og miljømæssige konsekvenser. I dette lys vil nordlige brugerlande alene have stærke 
kommercielle interesser i adgang til andre landes genetiske ressourcer samt bevarelse 
af disse landes biologiske diversitet. Den fortsatte udvikling og innovation indenfor 
industrier, der baserer deres produkter på genetiske ressourcer afhænger i nogen grad 

                                                        
64 LFF nr. 70, 5. 
65 LFF nr. 70, 2 og 5. 
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heraf. Alene den farmaceutiske industri i Danmark anslås eksempelvis at producere 
produkter, baseret på genetiske ressourcer, for op mod 21 mia. kr. årligt.66 Danmarks 
kommercielle interesser kommer således sammenfattende til udtryk i udformningen 
af den danske lov om anvendelse af genetiske ressourcer. 
 

7. Afsluttende (retspolitiske) overvejelser om den 
nuværende retstilstand 

I lyset af den manglende danske beskyttelse af grønlandske genetiske ressourcer bliver 
det afgørende, at biopiraterne ”fanges” i Grønland, da de i så fald vil være underlagt 
grønlandsk jurisdiktion og dermed underlagt grønlandsk lovgivning om genetiske 
ressourcer. Det er imidlertid karakteristisk for genetiske ressourcer, at de er praktisk 
og teknisk udfordrende at overvåge og føre tilsyn med. Chancen for at en biopirat 
faktisk ”fanges” i Grønland er formentlig minimal.  
 
Det er en yderligere komplikation, at når først genetisk materiale er indsamlet, er 
biopiraten ikke afhængig af at komme tilbage til Grønland for at hente yderligere 
materiale, idet en udtagelse af prøve ofte er tilstrækkelig til at udvikle et produkt.67 
Ud fra disse betragtninger, samt betragtningen om Danmarks og Grønlands særlige 
forhold, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om den nuværende retstilstand er 
hensigtsmæssig. Uanset om denne retstilstand er tilsigtet eller ej, er slutresultatet det 
samme. Grønland er ringere stillet i Danmark end en række leverandørlande af 
genetiske ressourcer i det globale syd. Med selvstændig lovgennemførelse kan 
Grønland således siges at stå svagere, end hvis Grønland var omfattet af den danske 
lov om genetiske ressourcer. En grønlandsk tiltrædelse af Nagoyaprotokollen vil 
muligvis kunne ændre på denne retstilstand. 

 

8. Konklusion 
På baggrund af den samlede analyse af dansk og grønlandsk regulering af 
ejendomsretten til genetiske ressourcer konkluderes følgende. Den dobbelte 
lovgennemførelse tillader Danmark og Grønland at varetage specifikke formål med 

                                                        
66 Naturstyrelsen, ’Ny international aftale skal bekæmpe biopirater’ (27. juni 2011) 
<http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jun/ny-international-aftale-skal-bekaempe-
biopirater/> tilgået 6. januar 2018. 
67 FM 2016/101F, 2. 
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deres love, men efterlader samtidig ”et hul” i biopirateribeskyttelsen af grønlandske 
genetiske ressourcer i Danmark. Da Grønland, på nuværende tidspunkt, ikke er 
omfattet af Nagoyaprotokollen, falder grønlandske genetiske ressourcer uden for den 
danske lovs anvendelsesområde. Som følge heraf vil ulovlig udnyttelse af grønlandske 
genetiske ressourcer i Danmark, i modstrid med grønlandske regler, formelt ikke 
være i strid med hverken dansk lovgivning eller Danmarks folkeretlige forpligtelser 
efter Nagoyaprotokollen. 
 
Alene grønlandsk lovgivning yder således beskyttelse af grønlandske genetiske 
ressourcer imod biopirateri. Kommerciel udnyttelse af disse ressourcer forudsætter 
brugernes indhentelse af en forudgående udnyttelsestilladelse og indgåelse af en 
udbyttedelingsaftale med Selvstyret. Ulovlig udnyttelse, i strid med disse krav, er 
kriminaliseret i Grønland og kan straffes med bøde. Nagoyaprotokollens betragtelige 
råderum for fortolkning medvirker til, at lande, som Danmark og Grønland, kan 
udforme deres nationale lovgivning på forskellig vis, og samtidig være i 
overensstemmelse med protokollen. 
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