
HVAD BETYDER FORÆLDREMYNDIGHED?

Forældremyndighed, som hører under 
Forældreansvarsloven, dækker over myndig
heden til at varetage forældreopgaven i forhold 
til at drage omsorg, yde beskyttelse, og træffe 
beslutninger der vedrører barnet. Såsom bopæl, 
uddannelse, opdragelse m.m. I dag deler mor 
og far som oftest forældremyndigheden, men 
ved skilsmisse eller separation skal forældrene 
sammen finde ud af at dele denne myndighed 
fremadrettet.

Ved skilsmisse eller separation
Ved tilfælde af skilsmisse eller separation, skal 
forældrene sammen finde ud af hvor barnet skal 
bo og hvordan de ellers vælger at dele ansvaret. 
Selvom de vælger fortsat at have fælles
forældremyndighed og dele ansvaret og sam

været med barnet ligeligt, så kan barnet kun 
have én folkeregisteradresse, hvilket betyder 
at den ene forældre bliver fast bopælsforældre 
og den anden blot samværsforældre. Som 
samværsforælder har man ret til aftalt samvær 
med barnet, men ikke ret til at træffe generelle 
beslutninger vedrørende opdragelse m.m.

Hvis forældrene ikke kan lave en sådan aftale i 
samarbejde med hinanden, så sendes sagen
videre til afgørelse i Familieretten (det tidligere 
Statsforvaltningen). Forældreansvarsloven §1 
foreskriver her, at alle forhold omfattet af denne 
lov bør træffes i henhold til barnets bedste tarv. 
Alligevel viser tal at langt de fleste sager om
forældremyndighed træffes i moderens favør. 
(Se statistik).

HISTORISKE NEDSLAG

1908: Kvinderne opnår kommunal valgret og valg
barhed ligesom mænd. Enker, fraskilte og nygifte 
får ret til forældremyndigheden over egne børn.

1922: Gifte kvinder får sideordnet forældremyn
dighed over egne børn i ægteskabet, samt ret
til at komme i betragtning som indehavere af 
forældremyndighed ved skilsmisse.

1957: Forældre ligestilles som værger for  
deres børn.

1985: I 1985 blev det muligt for forældre, at aftale 
fælles forældremyndighed efter en skilsmisse.

2007: Det familieretlige område omstruktureres 
via ny reform. Ændringen medførte en ny tilgang til 
fælles forældremyndighed, hvilket betød at Statsfor
valtningen kan afgøre om fælles forældremyndighed 
skal fortsætte efter skilsmisse, uanset forældrenes 
ønske. Ny tilgang til samvær medfører også, at der 
fremadrettet lægges vægt på barnets ret til samvær 
med begge forældre, modsat forældrenes ret til 
samvær med barnet. Statsforvaltningen kan således 
både fastsætte 7/7 samvær hvis de finder det efter 
barnets bedste, tage stilling til bopælsadresse, samt 
bestemme fortsat fælles forældremyndighed.



STATISTIK
Retslig tildeling af forældremyndighed 2010:
69% af alle sager hvor den ene forældre ønskede  
ophævelse af fælles forældremyndighed,  
afgjorde retten at der fortsat skulle være fælles 
myndighed. I 26% af tilfældene om uenighed  
angående fælles forældremyndighed, fik  
moderen eneretten, modsat kun 2% af fædrene. 

https://ast.dk/filer/born-og-familie/ 
statistik-omforaeldreansvarslovens-effekt- 
i-de-sager-der-behandles-i-statsforvaltnin-
gerne-1-februartil-30-april-2010-pdf.pdf

Behandlede sager om forældremyndighed og 
bopæl i perioden 20122017. Mellem år 2012 
 2017, behandlede Statsforvaltningen 8.525 
sager om forældremyndighed og 2.660 sager 
om barnets bopæl. 28% af sagerne klares via 
samtaler, konfliktmægling og rådgivning. Mens 
de resterende 72% må sendes videre til afgørelse 
i retten. Hvor moderen som oftest tildeles 
forældremyndigheden.

https://www.statsforvaltningen.dk/sfdocs/
Presse/Statistik%20og%20baggrundsfakta/
Samv%C3%A6r,%20for%C3%A6ldremyn-
dighed%20og%20bop%C3%A6l%202017.pdf


