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Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 
2008 lempet, så tvangsarven blev mindre.  Men reglerne betyder, at det i 
nogle tilfælde fortsat kan være svært for arvelader at opnå det ønskede re-
sultat. Reglerne om tvangsarv begrænser nemlig på flere måder, hvad der 
kan bestemmes i et testamente.   
 
Tvangsarv betyder, at en arving under alle omstændigheder har krav på at modtage en 

vis andel af arven efter afdøde. Det er altså ikke muligt at gøre en tvangsarving helt ”ar-

veløs”.  

 

I Danmark har der gennem mange hundrede år været regler om tvangsarv. Reglerne er 

med tiden blevet gradvist modificeret fra et udgangspunkt, hvor al arv tilfaldt slægten, 

til de nugældende regler, hvor kun ¼ af arven skal tilfalde eventuelle børn og ægtefælle 

som tvangsarv. Så sent som ved vedtagelsen af den gældende arvelov, der trådte i kraft 

1. januar 2008, valgte et enigt Folketing at bibeholde regler om tvangsarv.  

 

 

Hvem er tvangsarvinger 
Efter arveloven er det kun børn samt en ægtefælle, der har status som tvangsarvinger. Er 

et barn afgået ved døden og efterlod dette barn sig børn (dvs. arveladers børnebørn), vil 
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disse børnebørn ligeledes være tvangsarvinger efter afdøde. Det samme gælder i fjernere 

slægtsled. 

 

Ingen andre arvinger har status som tvangsarvinger og kan altså ikke gøre krav på at 

modtage arv efter afdøde, hvis afdøde har begunstiget andre i et testamente.  

 

Det betyder, at ugifte, barnløse personer ikke efterlader sig tvangsarvinger. Disse perso-

ner kan altså frit bestemme, hvem arven efter dem skal tilfalde.   

 

Har en ugift, barnløs person ikke oprettet testamente, vil arven efter ham blive fordelt 

efter arvelovens regler. Det betyder, at arven vil tilfalde forældrene, eller ved forældre-

nes dødsfald søskende. Men hverken forældrene eller de pågældende søskende er 

tvangsarvinger.  

 

 

Hvor stor er tvangsarven 
Efter den ”nye” arvelov fra 2007, der trådte i kraft den 1. januar 2008, udgør tvangsar-

ven som udgangspunkt ¼ af den arv, der efter loven vil tilfalde barnet og en eventuel 

ægtefælle.  

 

Det betyder f.eks. følgende:  

 

Hvis en ugift person efterlader sig 3 børn, skal arven efter loven – dvs. hvor der ikke er 

oprettet testamente – tilfalde de 3 børn til lige deling. Hvert barn skal således som ud-

gangspunkt modtage 1/3 af den samlede arv efter afdøde.  

 

Hvert barns tvangsarv udgør ¼ af denne arvelod på 1/3. Hvert barns tvangsarv udgør 

altså 1/12 af den samlede arv efter afdøde.  

 

Det betyder alt i alt, at den ugifte person med 3 børn kan bestemme, at ¾ af arven efter 

ham skal tilfalde andre end de 3 børn, eksempelvis en samlever, en søskende, en almen-

velgørende institution etc. 
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For børn – men ikke for ægtefæller – gælder den yderligere regel, at arven til det enkelte 

barn kan indskrænkes beløbsmæssigt, således at dette barn maksimalt modtager en arv 

på et grundbeløb 1 mio. kr. Beløbsgrænsen på 1 mio. kr. reguleres en gang om året og er 

for 2014 på 1.170.000 kr.  

 

Begrænsningen af et barns arv til maksimalt 1.170.000 kr. har betydning, hvor afdøde 

efterlader sig en lidt større formue, således at tvangsarven, dvs. ¼ af barnets legale arv, 

overstiger beløbsgrænsen på 1.170.000 kr.  

 

Formålet med denne regel, der blev indført med virkning fra 1. januar 2008, er at lette 

generationsskifter, hvor hensynet til den fortsatte drift af arveladerens virksomhed nød-

vendiggør, at arven samles på få hænder.  

 

Muligheden for at reducere en tvangsarvings arv til 1.170.000 kr. gælder ikke for ægte-

fæller, der således altid har krav på at modtage mindst ¼ af arven efter den førstafdøde 

ægtefælle.  

 

Der er rejst tvivl om, hvorvidt en bestemmelse i et testamente om, at en arving skal arve 

”mindst muligt”, medfører, at der – udover reduktion af arven til ¼ af den legale arv - 

tillige skal foretages en beløbsbegrænsning af arven til maksimalt 1.170.000 kr.  

 

I Justitsministeriets tilkendegivelser i det oprindelige forslag til den gældende arvelov 

blev det præciseret, at en beløbsbegrænsning af en arvings tvangsarv til maksimalt 

1.170.000 kr. kræver en udtrykkelig bestemmelse om beløbsbegrænsning i et testamen-

te. Efter disse udtalelser er det således ikke tilstrækkeligt for at opnå en beløbsbegræns-

ning af tvangsarven, at det i testamentet bestemmes, at en arving skal arve ”mindst mu-

ligt”.  

 

Arveretseksperter har efterfølgende sat spørgsmålstegn ved rigtigheden af disse udtalel-

ser. Synspunktet er således, at hvis en arvelader i sit testamente har bestemt, at en arving 

skal arve ”mindst muligt”, kan der ikke tillige kræves en særlig bestemmelse i testamen-

tet om, at tvangsarven til denne arving tillige er beløbsbegrænset til maksimalt 

1.170.000 kr.  
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Efter min opfattelse må det på det i alle tilfælde tilrådes en arvelader at fastsætte særlige 

bestemmelser om beløbsbegrænsning, hvis dette ønskes. Det må altså i en sådan situati-

on anbefales, at det i testamentet anføres, dels at arven skal begrænses til tvangsarven, 

og dels at arven tillige skal begrænses efter reglerne om beløbsbegrænsning til maksi-

malt 1.170.000 kr. 

 

 

Andre konsekvenser  
En arvings tvangsarv er som udgangspunkt ”fredet” efter særlige bestemmelser i arvelo-

ven.  

 

Udgangspunktet er således, at arveladeren ikke kan råde over en arvings tvangsarv - 

f.eks. gennem testamentsbestemmelser om, at arvingen kun skal modtage sin tvangsarv, 

hvis arvingen forpligter sig til at besøge moster Anna mindst en gang om ugen, eller at 

arvingen som sin tvangsarv skal overtage arveladers bornholmerur. 

 

Undtaget herfra er visse særlige tilfælde, hvor lovgivningen gennem udtrykkelige be-

stemmelser giver arveladeren mulighed for at råde over tvangsarv i konkrete henseen-

der:  

 

Af væsentlig praktisk interesse er bl.a., at arvelader i et testamente kan bestemme, at 

tvangsarv skal være særeje for arvingen.  

 

Endvidere kan arvelader bl.a. bestemme i et testamente, at et barns tvangsarv skal bånd-

lægges, men kun med virkning for perioden frem til arvingens fyldte 25. år. Arveloven 

indeholder i den forbindelse en række bestemmelser om de nærmere vilkår for en sådan 

båndlæggelse, herunder om arvingens adgang til at få ophævet båndlæggelsen. En sådan 

bestemmelse kan være nyttig, hvis det skal sikres, at en arving ikke formøbler hele ar-

ven i sine helt unge år.  

 

Arvelader kan også bestemme i et testamente, at et barns tvangsarv skal udbetales kon-

tant. En sådan bestemmelse indebærer, at barnet afskæres fra som en del af tvangsarven 
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at overtage konkrete aktiver, som har tilhørt arveladeren, f.eks. et maleri, en fast ejen-

dom m.v. 

 

Ligeledes kan nævnes, at en arvelader – med tilladelse fra Justitsministeriet – i et testa-

mente kan bestemme, hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsar-

vingens død, hvis tvangsarvingen selv ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Be-

stemmelsen tager sigte på forældre med et psykisk udviklingshæmmet, voksent barn, og 

på ægtepar, hvor den ene ægtefælle eksempelvis er blevet dement. Testamentsbestem-

melser af denne karakter er kun gyldige, hvis en række betingelser er opfyldt.   

 

Efter en lignende bestemmelse kan forældre træffe bestemmelse om, hvem der skal 

modtage et umyndigt barns tvangsarv efter forældrene, hvis det umyndige barn dør før 

det fyldte 18. år uden at have indgået ægteskab og uden at efterlade sig børn.  

 

 
_______ o _______ 

 


