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Nuværende regler 
Der gælder efter de nuværende retningslinjer fra 2015 en lempet adgang til 
dansk statsborgerskab for dansksindede sydslesvigere. Dansksindede sydslesvi-
gere skal ikke opfylde kravet om en tidsubegrænset opholdstilladelse i Dan-
mark og skal ikke bestå Prøve i Dansk 3 eller Indfødsretsprøven af 2015, hvis 
de helt eller delvist har gået i dansk skole, og under ophold i Sydslesvig som 
voksen har vist tilknytning til danske forhold. Det er derimod et krav, at de er 
bosat i Danmark, og har haft 2 års uafbrudt ophold i Danmark.  
 
Nye regler 
Dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig gives med den nye indfødsretsaf-
tale mulighed for under lempede betingelser at opnå dansk statsborgerskab.  
 
Disse ansøgere skal opfylde 2 ud af følgende 4 kriterier, dog således at kriteri-
um nr. 1 er obligatorisk:  
 

1) Ansøgeren er født eller opvokset i Sydslesvig, og har helt eller delvist 
gået i dansk skole, eller kan godtgøre danskkundskaber i skrift og tale 
på linje med de krav, der stilles til ansøgere, der ønsker at opnå dansk 
indfødsret efter Prøve i Dansk 3 

2) Ansøgeren er af dansk afstamning, dvs. mindst én person i ansøgerens 
slægt fire generationer tilbage har haft dansk indfødsret ved fødslen 

3) Ansøgeren har på et tidligere tidspunkt haft bopæl i Danmark i mindst 
tre år i træk (undtagelsesvis vil dette kriterium kunne opfyldes via tidli-
gere bopæl i et andet nordisk land, såfremt ansøgeren i øvrigt har en 
særlig tilknytning til det danske mindretal) 

4) Ansøgeren har i en periode mindst 10 år udført aktivt bestyrelsesarbej-
de, udført frivilligt arbejde eller på anden måde været aktivt medlem i 
én eller flere af det danske mindretals foreninger 

 
Herudover vil dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig – ligesom dansk-
sindede sydslesvigere bosat i Danmark – være fritaget fra kravet om dokumen-
tation for bestået Indfødsretsprøve af 2015. Endvidere skal disse ansøgere op-
fylde de øvrige indfødsretsbetingelser om bl.a. kriminalitet, selvforsørgelse og 
forfalden gæld til det offentlige på samme måde som ansøgere bosat i Dan-
mark. 
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