
Tillæg til Aftale om indfødsret af 29. juni 2018 

 

Den 29. juni 2018 indgik den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne og Dansk 

Folkeparti en aftale om indfødsret. Ved aftalen fastlagdes de fremtidige generelle retningslinjer for udlændinge- og 

integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse (naturalisation). 

 

Det danske mindretal i Sydslesvig er historisk set en del af Danmark, og dansksindede sydslesvigere, som har et stærkt 

tilknytningsforhold til Danmark, skal kunne søge om dansk statsborgerskab på lempede vilkår. Aftaleparterne er blevet opmærksomme 

på nogle uhensigtsmæssigheder i reglerne om dansksindede sydslesvigere og ønsker at ændre reglerne. Det er således i dag et krav, at 

dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark, som ansøger om dansk indfødsret efter de lempede regler i cirkulæreskrivelsen for 

dansksindede sydslesvigere, skal være født i Sydslesvig for at være omfattet af de lempede regler. Dansksindede sydslesvigere med 

bopæl i Sydslesvig er imidlertid omfattet af de lempede regler, hvis de er født eller opvokset i Sydslesvig.  Herudover stilles der i dag 

krav om, at dansksindede sydslesvigere for at være fritaget fra kravene om danskkundskaber og en indfødsretsprøve skal være født i 

Sydslesvig.  

 

Aftaleparterne er enige om, at det grundlæggende krav om tilknytning til Sydslesvig ved fødsel eller opvækst, som gælder for 

sydslesvigere, der ønsker at være omfattet af de lempede regler, skal være ens, uanset om ansøger er bosiddende i Danmark eller i 

Sydslesvig. Ligesom aftaleparterne er enige om, at hvis en ansøger er omfattet af definitionen af dansksindet sydslesviger i 

cirkulæreskrivelsens bilag 1, så skal kravene om dokumentation for danskkundskaber og dokumentation for en bestået indfødsretsprøve 

ikke gælde.  

 

Det er derfor den 24. januar 2020 mellem ovennævnte partier aftalt at ændre retningslinjerne om dansksindede sydslesvigere således, 

at der for dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark, der ansøger om optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse 

efter de lempede regler i cirkulæreskrivelsen for dansksindede sydslesvigere, stilles et krav om, at man skal være født eller opvokset i 

Sydslesvig. Aftalen medfører, at fødestedskriteriet og tilknytningskravet i definitionen af, hvornår man efter cirkulæreskrivelsens 

bestemmelser kan anses som dansksindet sydslesviger, ændres, således at der for både dansksindede sydslesvigere med bopæl i 

Danmark og dansksindede sydslesvigere med bopæl i Sydslesvig stilles som betingelse, at ansøger er født eller opvokset i Sydslesvig. 

Det er hensigten med ændringen at sidestille kravene om fødsel og opvækst for dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark med 

kravene om fødsel og opvækst for dansksindede sydslesvigere med bopæl i Sydslesvig. For de dansksindede sydslesvigere, som bor i 

Danmark, vil ændringen betyde, at det ikke længere er et krav, at de er født i Sydslesvig for at blive omfattet af de lempeligere regler, 

men at de tillige kan blive omfattet af de lempeligere regler, hvis de er opvokset i Sydslesvig.  

 

Det er endvidere aftalt, at bestemmelserne i pkt. 21 i bilag 3.a, om fritagelse for yderligere dokumentation for danskkundskaber, og 

pkt. 5 i bilag 4, om undtagelse fra kravet om dokumentation for at have bestået Indfødsretsprøven af 2015, tilrettes, således at der 

alene henvises til, at bestemmelserne omfatter dansksindede sydslesvigere omfattet af aftalens bilag 1, pkt. 5. Dette vil indebære, at 

dansksindede sydslesvigere for at være fritaget fra kravene om danskkundskaber og en indfødsretsprøve ikke længere behøver at være 

født i Sydslesvig. De ændrede krav til dansksindede sydslesvigere vil gælde for alle ansøgninger uanset indgivelsestidspunkt, der 

behandles efter den 1. februar 2020. 

 

I indfødsretsaftalen fra sommeren 2018 blev den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), 

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti også enige om, at den særlige forelæggelsesadgang for visse færdselsbøder, som blev 

etableret med aftalen, skulle evalueres efter 1 år. Aftaleparterne har evalueret ordningen og er enige om at opretholde den nuværende 

forelæggelsesadgang for visse færdselsbøder. Der vil således ikke ske ændringer i denne del af cirkulæreskrivelsen om naturalisation. 

 

 


