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Indledning

Faderskab og medmoderskab kan endvidere anerkendes i retten eller fast-
slås ved dom.

11. Lidt statistik (kilde: Danmarks statistik og 
statsforvaltningen)

I 2013 blev der født 55.873 børn i Danmark.

26.619 blev født af en ugift mor, og 27.104 blev født af en gift mor. 

Der blev født 113 børn i registreret partnerskab.

Ca. 27.000 par blev viet, og ca. 19.000 ægteskaber blev opløst ved skilsmisse.

Der blev indgået 234 ægteskaber mellem kvinder. Af disse var der ca. 200 
par, hvoraf mindst den ene af parterne var under 40 år. 

Der blev indgået 129 ægteskaber mellem mænd.

I 2014 henlagde statsforvaltningen 676 sager som uoplyste, mens 7.032 sager 
blev afsluttet med anerkendelse. 

Statsforvaltningen indbragte 1.094 sager for retten (herunder genopta-
gelsessager).

Statsforvaltningen har pr. maj 2015 registreret 200-250 medmødre. I dette tal 
indgår bl.a. også sager, hvor barnet endnu ikke er født (§ 14, stk. 1, jf. § 3 c).

72 procent af alle børn under 18 år bor sammen med begge forældre. Næsten 
hver fjerde barn bor hos en enlig mor eller mor i nyt parforhold, mens kun 4 
procent bor hos faderen.

I 2014 var 1170 børn på et år noteret i CPR med uoplyst far.
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KAPITEL 1

Registrering af faderskab  
i forbindelse med fødslen

§ 1

Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en mand, anses ægtemanden 
som far til barnet, jf. dog stk. 2. Registrering af faderskabet foretages af 
personregisterføreren i forbindelse med registreringen af barnets fødsel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis
1) ægtefællerne ved barnets fødsel er separerede,
2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft 

en anden ægtefælle eller en registreret partner uden at være se-
pareret eller

3) begge ægtefæller anmoder om, at der rejses faderskabssag.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis ægte-

manden er død inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, jf. stk. 1, gælder ikke, hvis

1) ægtefællerne på dødstidspunktet var separerede,
2) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har haft en 

anden ægtefælle eller registreret partner uden at være separeret eller
3) moderen anmoder om, at der rejses faderskabssag.
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