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Oversigt over reglerne om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab  

ved fødslen eller ved forældrenes efterfølgende indgåelse af ægteskab 

 

Personer født i perioden Lov Bestemmelser om erhvervelse af 

dansk statsborgerskab ved fødslen og 

ved forældrenes efterfølgende 

indgåelse af ægteskab 

Den 1. januar 1951  

til og med  

den 31. december 1978 

Lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk 

indfødsret 

 

Lovbekendtgørelse nr. 409 af 17. 

december 1968 om dansk indfødsret 

§ 1. Dansk indfødsret erhverves ved fødslen 

af  

1. ægtebarn, hvis fader er dansk, 

2. her i riget født ægtebarn, hvis moder er 

dansk, såfremt faderen ikke har 

statsborgerret i noget land, eller såfremt 

barnet ikke ved fødslen erhverver faderens 

statsborgerret, 

3. barn udenfor ægteskab, hvis moder er 

dansk. Hittebarn, som bliver fundet her i 

riget, anses, indtil andet oplyses, som 

havende dansk indfødsret. 

 

§ 2. Har et barn af en dansk far og en 

udenlandsk mor ikke erhvervet dansk 

indfødsret ved fødslen, erhverver barnet 

dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse 

af ægteskab. Det er en forudsætning, at 

barnet på tidspunktet for ægteskabets 

indgåelse er ugift og under 18 år. 

 

Den 1. januar 1979  

til og med 

den 31. januar 1999 

Lovbekendtgørelse nr. 155 af 6. april 

1978 om dansk indfødsret 

 

Lovbekendtgørelse nr. 457 af 17. juni 

1991 om dansk indfødsret 

 

Lovbekendtgørelse nr. 757 af 14. 

september 1995 om dansk 

indfødsret 

§ 1. Dansk indfødsret erhverves ved fødslen 

af 

1. ægtebarn, hvis fader eller moder er 

dansk, 

2. barn uden for ægteskab, hvis moder er 

dansk. 

Stk. 2. Hittebarn, som bliver fundet her i 

riget, anses, indtil andet oplyses, som 

havende dansk indfødsret. 

 

§ 2. Har et barn af en dansk far og en 

udenlandsk mor ikke erhvervet dansk 

indfødsret ved fødslen, erhverver barnet 

dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse 

af ægteskab. Det er en forudsætning, at 

barnet på tidspunktet for ægteskabets 

indgåelse er ugift og under 18 år. 
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Personer født i perioden Lov Bestemmelser om erhvervelse af 

dansk statsborgerskab ved fødslen og 

ved forældrenes efterfølgende 

indgåelse af ægteskab 

Den 1. februar 1999  

til og med 

den 30. juni 2014 

Lovbekendtgørelse nr. 28 af 15. 

januar 1999 om dansk indfødsret 

 

Lovbekendtgørelse nr. 113 af 20. 

februar 2003 om dansk indfødsret 

 

Lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 

2004 om dansk indfødsret 

§ 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved 

fødslen, hvis faderen eller moderen er 

dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er 

kun faderen dansk erhverver barnet kun 

dansk indfødsret, hvis det er født her i riget. 

Stk. 2. Hittebarn, som bliver fundet her i 

riget, anses, indtil andet er oplyst, som 

havende dansk indfødsret. 

 

§ 2. Har et barn af en dansk far og en 

udenlandsk mor ikke erhvervet dansk 

indfødsret ved fødslen, erhverver barnet 

dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse 

af ægteskab. Det er en forudsætning, at 

barnet på tidspunktet for ægteskabets 

indgåelse er ugift og under 18 år. 

 

Fra 1. juli 2002: 

§ 2 B. Et ægteskab, der er indgået af en 

person, som i forvejen er gift, har ingen 

retsvirkninger efter denne lov, så længe 

begge ægteskaber består. 

 

Den 1. juli 2014  

til og med 

den 31. januar 2020 

Lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 

2004 om dansk indfødsret som 

ændret ved bl.a. lov nr. 729 af 25. 

juni 2014 om ændring af lov om 

dansk indfødsret (Erhvervelse af 

dansk indfødsret ved fødslen)  

 

Lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. 

juli 2018 om dansk indfødsret 

 

§ 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved 
fødslen, hvis faderen, moderen eller 
medmoderen er dansk. 
Stk. 2. Hittebarn, som bliver fundet her i 

riget, anses, indtil andet oplyses, som 

havende dansk indfødsret. 
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Personer født i perioden Lov Bestemmelser om erhvervelse af 

dansk statsborgerskab ved fødslen og 

ved forældrenes efterfølgende 

indgåelse af ægteskab 

Den 1. februar 2020 –  Lovbekendtgørelse nr. 1029 af 10. 

juli 2018 om dansk indfødsret som 

ændret ved lov nr. 63 af 28. januar 

2020 

 

Lovbekendtgørelse nr. 1191 af 5. 

august 2020 om dansk indfødsret 

 

§ 1. Et barn erhverver dansk indfødsret ved 
fødslen, hvis faderen, moderen eller 
medmoderen er dansk. 
Stk. 2. Et barn født i et område omfattet af 
straffelovens § 114 j, stk. 3, erhverver ikke 
dansk indfødsret ved fødslen efter en 
forælder, hvis denne forælder uden 
tilladelse, og uden at indrejsen eller 
opholdet er led i udøvelse af dansk, 
udenlandsk eller international offentlig 
tjeneste eller hverv, er indrejst eller 
opholder sig i området, medmindre barnet 
derved bliver statsløst. 
Stk. 3. Hittebarn, som bliver fundet her i 

riget, anses, indtil andet oplyses, som 

havende dansk indfødsret. 
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