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Nordjyder: Sæddonation er i den gode sags tjeneste 
 
Det mest positive ved at være sæddonor er, at man kan hjælpe andre mænd. I 
hvert fald hvis man spørger nordjyderne. En helt ny rundspørge afdækker 
mænds holdning til at være sæddonor. 
 
Efterspørgslen efter donorsæd er nu så stor, at verdens største sædbank – danske 
Cryos – har viet uge 17 til at gå på jagt efter flere sæddonorer. I 2015 kom mere 
end 1000 danske børn til verden takket være sæd fra en donor, og antallet af 
barnløse i Danmark er stigende. 
  
− At være sæddonor er slet ikke populært nok i Danmark i forhold til den gode 
gerning, man egentlig gør. Der er stor efterspørgsel fra barnløse, der brændende 
ønsker sig hjælp til at stifte familie. Her kan sæddonorerne virkelig gøre en verden 
til forskel. Jeg ser dem som hverdagens helte på linje med blod- og organdonorer, 
fortæller Peter Reeslev, der er vicedirektør i Cryos, og som mener, at det at være 
sæddonor er forbundet med for mange myter. 
  
Donerer for at hjælpe 
Derfor har sædbanken spurgt over 400 mænd i alderen 18 til 45 år om hvilke 
fordele og ulemper, de ser ved at være sæddonor. Undersøgelsen viser, at 
nordjyske mænd er dem i landet, der i højest grad (73 procent) synes, at det 
positive ved sæddonation er, at man kan hjælpe andre mænd, der ikke selv har god 
nok sædkvalitet, med at få børn. Hele 61 procent af alle de adspurgte tror, at der er 
tilstrækkeligt med sæddonorer til at hjælpe dem, der ikke selv kan få børn. Men 
virkeligheden er en anden. 
  
− Der er en helt forkert opfattelse af, at der er donorer nok. Danmark har 
verdensrekord i børn, der kommer til verden ved hjælp af fertilistetbehandling. Hvis 
vi ikke får flere sæddonorer, og efterspørgslen bliver ved med at stige, vil 
forholdene for de barnløse par blive væsentligt forværret. Der er et stort gråt 
marked derude, med langt ringere etiske og juridiske rammer. Vi ved, de barnløse 
vil benytte sig mere af det marked, hvis de skal vente for længe på donorsæd fra 
sædbanker, advarer Peter Reeslev. 
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Søger flere slags sæddonorer 
Afdelingen i Aalborg har omkring 100 aktive donorer. Lokalerne i Algade er netop 
blevet udvidet, så der er plads til mange flere. Der mangler især ikke-anonyme 
donorer og donorer med anden etnicitet end dansk. De godt 300 aktive donorer i 
Cryos' afdelinger er primært mænd med lyst hår og blå øjne. Men der er også høj 
efterspørgsel på donorer med både rødt, brunt og sort hår. 
  
Den landsdækkende rundspørge er foretaget for Cryos af analysehuset Opeepl og 
er baseret på 401 besvarelser fra mænd mellem 18 og 45 år i Danmark. 
Cryos er verdens største sædbank og forsyner Danmark og mere end 80 andre 
lande med donorsæd. 
Cryos har, ud over sin afdeling i Aalborg, afdelinger i København, Odense og 
Aarhus. 
  
Fakta om sæddonation 
En sæddonor får typisk mellem 250 og 500 kr. pr. donation. 
En sæddonor må i Danmark højst lægge gener til 12 børn. 
Cryos vurderer at have hjulpet 40.000 børn til verden. 
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