
 

 

Lovene bag Barselsorloven 
 

 

23. juni 1994 - LBK nr 632 af 23/06/1994 

Loven har virkning fra 1. okt. 1994. 

§ 13 Der kan ydes dagpenge i indtil 24 uger efter fødslen.  

Stk. 2. Moderen har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderen har i samme periode ret 

 til dagpenge i 2 uger.  

Stk. 3.  Herudover har forældrene tilsammen ret til dagpenge i yderligere 10 uger efter udløbet af den 

 14. uge efter fødslen. Dagpenge kan kun ydes til en af forældrene ad gangen.  
 

 

22. juli 1997 - LBK nr 632 af 22/07/1997 

Loven har virkning fra 1. april 1997. 

§ 13 Der kan ydes dagpenge i indtil 24 uger efter fødslen.  

Stk. 2. Moderen har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderen har i samme periode ret 

 til dagpenge i 2 uger.  

Stk. 3.  Herudover har forældrene tilsammen ret til dagpenge i yderligere 10 uger efter udløbet af den 

 14. uge efter fødslen. Dagpenge kan kun ydes til en af forældrene ad gangen.  
 

1. marts 2000 - LBK nr 147 af 02/03/2000  

Loven har virkning fra 1. januar 2000. 

§ 13 Der kan ydes dagpenge i indtil 26 uger efter fødslen.  

Stk. 2. Moderen har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderen har i samme periode ret 

 til dagpenge i 2 uger.  

Stk. 3.  Herudover har forældrene tilsammen ret til dagpenge i yderligere 10 uger efter udløbet af den 

 14. uge efter fødslen. Dagpenge kan kun ydes til en af forældrene ad gangen.  

Stk. 4. Efter udløbet af den 24. uge efter fødslen har faderen yderligere ret til dagpenge i 2 uger.  
 

1. juli 2002 - LBK nr 147 af 02/03/2001 

Loven har virkning fra 1. januar 2002. 

Der kan ydes dagpenge i indtil 26 uger efter fødslen.  

Stk. 2. Moderen har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderen har i samme periode ret 

 til dagpenge i 2 uger.  

Stk. 3.  Herudover har forældrene tilsammen ret til dagpenge i yderligere 10 uger efter udløbet af den 

 14. uge efter fødslen. Dagpenge kan kun ydes til en af forældrene ad gangen.  

Stk. 4. Efter udløbet af den 24. uge efter fødslen har faderen yderligere ret til dagpenge i 2 uger.  



 

 

 

 

11. sep  2002 - LBK nr 761 af 1/09/2002 

Loven træder i kraft den 1. juli 2002. 
§ 13 Barnets moder har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Barnets fader har i samme 

 periode ret til dagpenge i 2 sammenhængende uger. 

Stk. 2  Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen har forældrene tilsammen ret til dagpenge i 32 uger, 

 indtil barnet er 46 uger. Faderen har dog ret til at påbegynde dagpengeretten efter 1. pkt. inden 

 for de første 14 uger efter fødslen.  

Stk. 3 Retten til dagpenge i perioden efter stk. 1 og 2 kan uanset bestemmelsen i § 16 a, stk. 1, for en 

 beskæftiget lønmodtager og en selvstændig erhvervsdrivende forlænges, når arbejdet 

 genoptages delvis. Forlængelsen af perioden med ret til dagpenge kan ske med den tid, 

 arbejdet genoptages. For en beskæftiget lønmodtager er det en betingelse, at der indgås aftale 

 med arbejdsgiveren om forlængelse af perioden. Hvis lønmodtageren fratræder, inden den 

 forlængede periode er holdt, er retten til dagpenge betinget af, at lønmodtageren indgår aftale 

 med den nye arbejdsgiver om forlængelse af perioden. Retten til dagpenge under en forlænget 

 periode kan ikke udnyttes, så længe den pågældende er ledig.  

 Stk. 4. Forældre, der vælger at holde orlov, indtil barnet er op til 54 uger, har tilsammen ret til 

 dagpenge i 40 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen, jf. dog stk. 2, 2. pkt. 

 Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, der vælger at holde orlov, 

 indtil barnet er op til 60 uger, har tilsammen ret til dagpenge i 46 uger efter udløbet af den 14. 

 uge efter fødslen, jf. dog stk. 2, 2. pkt. Dagpengene efter 1. og 2. pkt. nedsættes, således at den 

 samlede dagpengeudbetaling højst kan udgøre det beløb, der ville kunne udbetales for 32 uger.  

 
12. nov.  2004 - LBK nr 1047 af 28/10/2004 

Loven træder i kraft den 1. maj 2004.  

§ 13  Barnets moder har ret til dagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Barnets fader har i 

 samme periode ret til dagpenge i 2 sammenhængende uger.  

Stk. 2  Efter udløbet af den 14. uge efter fødslen har forældrene tilsammen ret til dagpenge i 32 uger, 

 indtil barnet er 46 uger. Faderen har dog ret til at påbegynde dagpengeretten efter 1. pkt. inden 

 for de første 14 uger efter fødslen.  

 



 

 

 

 

9. juni 2006 - LBK nr 566 af 09/06/2006 

Loven træder i kraft den 3. juli 2006  

§ 7. En moder har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter en  fødsel. Herefter har hun ret til 

 fravær i yderligere 12 uger. 

Stk. 2. Faderen indtræder i moderens ret til fravær efter stk. 1, hvis moderen dør eller på grund af 

 sygdom bliver ude af stand til at passe barnet. 

Stk. 3. En fader har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af 

 barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. 

§ 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til 

 forældreorlov i 32 uger. Faderen har dog ret  til at påbegynde forældreorloven inden for de 

 første 14 uger efter fødslen. 
 

 

13. nov. 2009 - LBK nr 1084 af 13/11/2009 – 

Loven træder i kraft den 1. oktober 2009. 

§ 7. En moder har ret og pligt til fravær i de første 2 uger efter en  fødsel. Herefter har hun ret til 

 fravær i yderligere 12 uger. 

Stk. 2. Faderen indtræder i moderens ret til fravær efter stk. 1, hvis moderen dør eller på grund af 

 sygdom bliver ude af stand til at passe barnet. 

Stk. 3. En fader har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af 

 barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. 

§ 9. Efter den 14. uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet har hver af forældrene ret til 

 forældreorlov i 32 uger. Faderen har dog ret  til at påbegynde forældreorloven inden for de 

 første 14 uger efter fødslen. 

 


