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Sidste skud i bøssen for sædbank i Århus 
 
Verdens største sædbank – danske Cryos - ligger lige midt i Aarhus. Den 
beskæftiger 70 medarbejdere og omsætter for millioner. Men en helt ny aftale 
om nye regler for ægdonation og en barriere i lovgivningen kan tvinge det 
danske fertilitetseventyr til udlandet. Cryos står nemlig klar med at udvide 
forretningen med salg af æg, men i Danmark er det ulovligt for barnløse par at 
købe æg. Sæd derimod, har været lovligt at købe i 30 år. Nu vil flere politikere 
have loven ændret. 
 
Det er urimelig og uforståelig diskrimination, at man kan købe sæd men ikke æg til 
fertilitetsbehandling, mener den aarhusianske fertilitetsfabrik Cryos, og flere 
politikere er enige og vil have loven ændret,så der ikke er forskel mellem salg af æg 
og sæd. 
− Jeg synes, at det vil være så trist, hvis ikke vi får lovliggjort salg af æg. Vi er 
verdens førende på sæddonation, og vi har eksperter, der kan varetage det her. 
Det vil være så ærgerligt for Århus, hvis vi ikke kan beholde de arbejdspladser i 
byen, fordi debatten her er havnet i noget juristeri i sundhedsministeriet, mener 
Jonas Dahl, der er sundhedsordfører for SF og sammen med blandt andre May-
Britt Kattrup (LA) har fremsat beslutningsforslaget. 
I går indgik flere partier i Folketing en politisk aftale, der blandt andet forøger 
kompensationen til ægdonorerne 7.000 kr., og det er godt nyt. På fredag har 
Folketinget mulighed for at gå fjerne den sidste forhindring; og gøre salg af æg 
lovligt, når beslutningsforsalget fra SF og LA skal behandles. 
  
Sædbank klar til udlandet 
Danske Cryos er verdens største sædbank. De har teknologien, den nødvendige 
viden og over 100 donorer klar til også at åbne salget af æg fra Aarhus, men loven 
har spændt ben siden 2012. 
−Det her beslutningsforslag er sidste skud i bøssen for os. Hvis ikke vi får afskaffet 
barriereren for at hjælpe de barnløse par med ubefrugtede æg, så ser vi os 
nødsaget til at tage konsekvensen af den juridiske skævvridning og flytte den del af 
vores virksomhed til udlandet. Desværre bliver vi så nødt til også at flytte 
sædbankens lager og salg med, fordi vi ikke kan administrere det fra to forskellige 
lande, siger Ole Schou, der er direktør i Cryos. 
Det er et langt større indgreb, at donere æg end at donere for eksempel sæd, da en 
ægdonation kræver et operationelt indgreb, så ægdonation er behæftet med store 
følelser og moralske overvejelser. Men Cryos er ikke i tvivl om, at der både vil være 
donorer og modtagere til en ny ægbank i Aarhus. Cryos har allerede taget første 
skridt, da de åbnede en ægbank i Orlando i USA for en måned siden. Siden da har 
hele 300 kvinder udfyldt den komplicerede ansøgning for at blive ægdonorer. 



Cryos International – Denmark ApS 
Vesterbro Torv 1-3, 5. | 8000 Aarhus C | Denmark | Website: dk.cryosinternational.com 
E-mail: dk@cryosinternational.com | Tel.: +45 8676 0699 | Fax: +45 8676 0685 
	
  
Forskelsbehandling af identiske celler 
- Gid vi kunne gøre det samme i Aarhus, siger Ole Schou, og fortsætter: det 
paradoksale er, at loven ulovliggør noget, der rent faktisk sker i dag. Æg bliver 
doneret og kommer med i handlen i forbindelse med helt almindelig 
fertilitetsbehandling, fortæller Ole Schou og henviser til at lovgivningen tillader 
handel med æg i forbindelse med en fertilitetsbehandling, og forstår ikke hvorfor 
der skal være forskel, da et æg og en sædcelle biologisk og etisk er identiske. Han 
understreger, at han allerhelst vil beholde ekspertisen, omsætningen og ikke mindst 
de minimum 70 ekstra arbejdspladser på Vesterbro Torv i Aarhus, og håber på at 
Folketinget vil fjerne barrieren. 
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