
Surrogatiforeningen avgir med dette høringssvar på "forslag til forskrift til barneloven om 
klargjøring av morskap"

Surrogatiforeningen mener at denne forskriften vil være problematisk for å sikre foreldre til barn 
født via surrogati. Det vil også vanskeliggjøre surrogatenes rettssikkerhet. 

MAN VIL HER hjemle at moren til et barn, født i utlandet, blir kjent for norske myndigheter og 
registrert i norsk folkeregister. Som utgangspunkt bruker departementet barnekonvensjonen artikkel 
7 og hevder at barn har rett til å kjenne sitt «opphav». Surrogatiforeningen mener det er vanskelig å 
definere "opphav" kun som den kvinnen som føder. Vi finner det oppsiktsvekkende at 
departementet definerer artikkel 7. Mor er etter norsk lov den som føder barnet. Men hvem anses 
som et barns opphav? Og kan man definere det som kun den som føder? Hetrofile foreldre som har 
vært i kontakt med norske myndigheter, får beskjed om at mor er ikke mor fordi hun ikke har født 
(uavhengig av genetikk). Homofile foreldre vil få samme problematikkk, skal man oppgi donor 
eller fødemor, jmf departementets forslag.

ARTIKKEL 7 SIER at et barn har så vidt mulig rett til å kjenne sine «foreldre». Begrepet «opphav» 
er departementets. Brorparten av dem som benytter surrogati er heterofile par. I tillegg benytter 
mange av disse eget genetisk materiale. Kvinnen som føder barnet, surrogaten, har ikke genetisk 
link til barnet eller ønsker om å være mor til barnet. Hvem er da disse barnas opphav?En 
begrepsavklaring er her på sin plass.

FORSLAGET TIL FORSKRIFT vil forplikte foreldre å sørge for folkeregistrering av kvinnen som 
har født barnet, for å ivareta barnets rett til kjennskap om opprinnelse. At barnet folkeregistreres 
med en mor som aldri har ønsket å være moren er problematisk. Dette vil bli en lov som 
systematisk undergraver tilliten til enkelte foreldre og andre lands rettsorden.
Hva ligger til grunn for å tro at foreldre som får et etterlengtet barn ved surrogati ikke vil sørge for 
barnets rett til å kjenne sin opprinnelse og tilblivelse.

SURROGATIFORENINGEN hadde sett at begrepene var grundigere definert før man meisler ut 
fremtidig lovverk. 
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