
Et børnetestamente kan sikre jer indflydelse på, hvad Stats-
forvaltningen bestemmer, hvis den situation opstår, at I dør, 
før jeres barn er blevet myndig. 

Har I ikke selv taget stilling, vil Statsforvaltningen træffe afgørelse 
ud fra de informationer, de får. I er nok bedre end Statsforvaltnin-
gen til at vurdere, hvilke informationer, de bør fremskaffe. Det er 
jer, der kender barnet bedst.

I kan ved et såkaldt børnetestamente sikre jer afgørende indfly-
delse på, hvem der skal tage sig af jeres børn, hvis I dør fra dem, 
før de er store nok til at klare sig selv.

Enkeltperson eller ægtepar
Forældremyndigheden kan overdrages til en enkeltperson, og 
Statsforvaltningen kan kun overdrage en fælles forældremyndig-
hed til ægtepar. Så er der et par i jeres familie- eller vennekreds, 
som I ønsker skal overtage forældremyndigheden over jeres 
børn, kan det lade sig gøre, hvis det par er gift med hinanden. 
Ellers må I nøjes med at ønske den ene af parterne som myn-
dighedsindehaver.

Det kan være en god idé at skrive både en primær og en sekun-
dær modtager af forældremyndigheden ind i testamentet. Der 
kan opstå forhold, der gør, at den primære modtager alligevel 
ikke kan eller ønsker at overtage myndigheden over jeres børn.

Overdragelse mellem forældre 
Har du forældremyndigheden alene over dine børn, vil forældre-
myndigheden som udgangspunkt tilfalde børnenes anden for-
ælder, hvis du dør. Biologiske forældre har en fortrinsstilling, og 
dette kan du ikke bare ændre på ved at lave et børnetestamente. 
Det vil forudsætte, at Statsforvaltningen også mener, at den el-
ler de personer, du har ønsket skal have forældremyndigheden, 
er bedre egnet end den anden biologiske forælder.
På den anden side vil et børnetestamente med din særlige be-
grundelse indgå i Statsforvaltningens samlede vurdering.

Børnetestamentet skal til 
Statsforvaltningen
Det er selvfølgelig vigtigt, at Statsforvaltningen får kendskab til 
jeres ønsker, hvis I dør. I kan eventuelt give den eller de perso-
ner, I ønsker skal have forældremyndigheden over jeres børn, en 
kopi af jeres børnetestamente. De kan så aflevere det i Stats-
forvaltningen, inden der bliver truffet afgørelse om jeres børn.

Hvis I fortryder
Hvis der opstår forhold, der får jer til at fortryde eller ændre 
jeres ønsker i børnetestamentet, kan I uden videre ændre eller 
annullere det.

Kan et børnetestamente kombineres med ”et rigtigt 
testamente”?
Der er ikke særlige formkrav for børnetestamenter (i modsæt-
ning til sædvanlige testamenter). Mange vælger testamentefor-
men, fordi det så bliver muligt at få opbevaret en kopi i no-
tarialarkivet, så det med sikkerhed bliver fundet ved dødsfald. 
Derimod er det ikke sikkert, at en uformel skrivelse vil nå frem 
til Statsforvaltningen.

Mange benytter lejligheden til at få lavet et sædvanligt testa-
mente. Børnetestamentet og det almindelige testamente kan 
samarbejdes i ét dokument. Nogle er ikke klar over de fordele, 
der kan opnås ved testamente, men der er rige muligheder for 
ved testamente at sikre en bedre stilling end den, der følger af 
arveloven.

Nogle fordele ved at oprette testamente:
• Orden i papirerne – ro i sjælen
•  Du sikrer dig, at din viden og dine ønsker videreformidles i god 

ro og orden – ingen er bedre til det end du er

•  Du signalerer overfor dine børn, at du varetager deres inte-
resser

•  Du reflekter over livet og dermed over dine muligheder
•  Du kan samtidig bestemme, at din ægtefælle eller samlever ved 

din død økonomisk stilles bedre end uden testamente
•  Den arv dine børn får, kan klausuleres som særeje i en eller 

anden form – det vil mange børn være taknemmelige for, og det 
koster ikke ekstra at flette dette hensyn ind i testamentet, når 
du alligevel skal have det skrevet

•  Du kan sikre at arvens fordeling og fordeling af indbogenstan-
de ikke giver problemer og splid i familien

•  Du kan båndlægge arven og hindre uhensigtsmæssig brug af 
arven

•  Du kan beskytte dine arvinger mod kreditorer

Se vore andre publikationer om testamenter. 

Vil du vide mere ?
Læs mere på vores hjemmeside 
www.forumadvokater.dk

Børnetestamente
(hvad siger reglerne - hvad kan du opnå, og hvordan gør du)
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