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Spørgsmål 1118 

Jeg læser med interesse Deres artikler i JP, og det gjorde jeg også lørdag den 15. maj 

2010. 

 

Der er noget, jeg ikke kan få til at passe: 

 

De skriver, - "Yngste datter skal have sommerhuset" - at arven skal være så stor, at der 

kan være en ottendedel til den ældste datter. 

 

I arveloven står der: 

§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger er dennes børn. Børnene arver lige. 

 

Længere nede står: 

§ 5. En fjerdedel af en livsarvings arvelod er tvangsarv. 

Stk. 2. Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af sine 

børn til en værdi af 1.000.000 kr. 

 

Jeg kan ikke i loven finde et sted, der står, at man kan fordele arven ulige mellem søsken-

de, hvis ikke der kan blive mindst 1.000.000 kr. til hver. 

 

http://www.v.dk/
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Har det noget at gøre med, at kun en fjerdedel er tvangsarv? Betyder det, at uanset størrel-

se på arven, kan man lade det ene barn får 3/4 på forhånd, og så dele resten af arven efter 

§ 1? 

 

Venlig hilsen 

A.S. 

 

Svar  
Jeg forstår Deres brev således, at De spørger til mulighederne for at begrænse et barns arv 

til barnets tvangsarv.  

 

Reglerne er her således, at forældre altid kan begrænse et barns arv til tvangsarven. Arven 

til et barn kan begrænses på to måder: 

 

For det første kan arven begrænses efter de regler, som de fleste kender, og som i daglig 

tale ofte betegnes som reglerne om tvangsarv. Det er regler, hvorefter arven reduceres til 

en brøkdel. 

 

Efter de nugældende regler, der trådte i kraft den 1. januar 2008, er tvangsarven - som det 

anføres i Deres citat fra loven - ”En fjerdedel af en livsarvings arvelod”. (Tidligere ud-

gjorde tvangsarven halvdelen af barnets arvelod) 

 

Ved barnets ”arvelod” skal i denne sammenhæng forstås den arv, som barnet som ud-

gangspunkt vil modtage efter loven. Denne arv kaldes også i fagsproget for ”den legale 

arv”, dvs. arven ”efter loven”. Det drejer sig altså om de tilfælde, hvor der ikke er oprettet 

testamente med et andet indhold.  

 

Et eksempel kan belyse reglerne. For enkelhedens skyld tages udgangspunkt i en enlig 

forældre. Der bortses endvidere fra skatter og afgifter m.v.  

 

Forestiller man sig, at en far har en nettoformue på 1.000.000 kr., og har han 2 børn, vil 

hvert barn ”efter loven” arve 500.000 kr. Lovens udgangspunkt er nemlig, at børn arver 

lige. Dette er fastslået i arvelovens § 1, som De også citerer i Deres brev. 
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Faderen kan imidlertid til enhver tid vælge at begrænse (reducere) det ene barns – eller for 

den sags skyld begge børns - arv. Dette skal ske i et testamente. Faderen kan f.eks. be-

stemme i sit testamente, at det ene barn kun skal arve 300.000 kr. Dog kan dette barns arv 

aldrig blive mindre end tvangsarven, der – som det anføres i lovens § 5 – er ”en fjerde-

del”. Barnet vil altså altid have krav på at arve mindst 125.000 kr., jf. dog nedenfor.  

 

For det andet blev der med den nye arvelov indført en yderligere regel om begrænsning 

af et barns tvangsarv. Reglen fremgår af arvelovens § 5, stk. 2, som De også citerer oven-

for, jf. formuleringen: ”Arveladeren kan ved testamente begrænse arvelodden til hvert af 

sine børn til en værdi af 1.000.000 kr.”. Beløbet på 1.000.000 kr. pristalsreguleres.  

 

Denne nye regel har karakter af en overbygning til den ovenomtalte regel om begræns-

ning af arven til ¼ af den legale arv.  

 

Efter den nye regel kan faderen således yderligere bestemme i sit testamente, at barnet 

højst skal arve 1 mio. kr. 

 

Reglen om begrænsning af et barns arvelod til 1 mio. kr. skal således forstås som en yder-

ligere mulighed for at reducere et barns arv – og altså ikke som en regel om, at barnet 

mindst skal have 1 mio. kr.  

 

I det ovennævnte eksempel vil denne regel dog kun være aktuel, hvis faderens formue 

overstiger 8 mio. kr.:  

 

Er faderens formue mindre end 8 mio. kr., kan faderen nå et mål om at begrænse barnets 

arv mest muligt blot ved at gøre brug af reglen i § 5, stk. 1, hvorefter arven reduceres til 

¼. Efterlader faderen sig f.eks. 6 mio. kr., vil barnets tvangsarv andrage 750.000 kr., be-

regnet efter ”fjerdedels-reglen”. 

 

Udgør faderens formue derimod 10 mio. kr., vil barnets tvangsarv andrage 1.250.000 kr., 

beregnet efter ”fjerdedels-reglen”. I denne situation kan faderen imidlertid reducere bar-

nets arv yderligere ved at træffe bestemmelse om, at barnet højst skal arve 1 mio. kr.  
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”Break-even” er netop 8 mio. kr. Her vil ”fjerdedels-reglen” således føre til, at barnet vil 

modtage 1 mio. kr. 

 

Ønsker man at reducere sit barns arv mest muligt, må det – alt efter formueforholdene - 

anbefales at medtage begge bestemmelser i testamentet.  

 
_______ o _______ 

 
 


