
 

 

 

 

Bilag 1. Anerkendelsesværdige formål for udlændinge   

13. april 2021 

  

Det gældende krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge videreføres 

med de justeringer, som følger af dette bilag.  

 

Anerkendelsesværdige formål for udlændinge, der har fast bopæl i gule lande 

Der vil ikke gælde krav om anerkendelsesværdigt formål for udlændinge, der har 

fast bopæl i gule lande. 

 

Anerkendelsesværdige formål for udlændinge, der har fast bopæl i orange lande 

Nedenfor oplistes de anerkendelsesværdige formål for udlændinge, der har fast bo-

pæl i orange lande. De anerkendelsesværdige formål, som ikke er fremhævet med 

gult, afspejler de gældende anerkendelsesværdige formål. De anerkendelsesværdige 

formål, som er fremhævet med gult, afspejler de formål, som har været fjernet siden 

den 9. januar 2021, og som genindføres – dog med tilføjelse af skoleelever.  

 

Arbejde, erhverv, studier mv. 

 Har arbejde i Danmark  

 Skal deltage i et forretningsmøde  

 Skal deltage i et kritisk forretningsmøde 

 Skal levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark  

 Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat og lignende  

 Skal til jobsamtale  

 Er skoleelev eller studerende i Danmark  

 Skal i uddannelsespraktik i Danmark  

 Skal på højskoleophold  

 Skal være au pair 

 Skal deltage i ulønnet praktik og er indskrevet på en videregående uddan-

nelsesinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet (gælder kun 

for udlændinge med fast bopæl i grænselandet)   

 

Private forhold 

 Er ægtefælle, kæreste, forælder mv. til en person, der bor i Danmark  

 Er ægtefælle, fast samlever eller barn til en dansker, der bor i udlandet, og 

rejser sammen  

 Er ægtefælle, fast samlever, barn eller stedbarn til statsudsendte og indeha-

ver af et diplomatpas eller tilsvarende dokumentation 

 Skal udøve samværsret med mindreårige børn  

 Er primær omsorgsperson for mindreårige børn  

 Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i Danmark  
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 Skal deltage i dit kommende barns fødsel  

 Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighe-

derne  

 Skal deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående 

 

Retsforhold mv. 

 Skal deltage i en retssag eller er tilsagt til en afhøring ved en offentlig myn-

dighed 

 Har et nødvendigt ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark  

 

Fast ejendom 

 Har eget sommerhus, båd eller fastliggerplads i Danmark 

 

Anerkendelsesværdige formål for udlændinge, der har fast bopæl i røde lande 

Nedenfor oplistes de anerkendelsesværdige formål for udlændinge, der har fast bo-

pæl i røde lande. Listen over de anerkendelsesværdige formål for røde lande svarer 

til den, som aktuelt gælder for udlændinge med fast bopæl i Sydafrika.  

 

 Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Dan-

mark 

 Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer eller 

kærester i Danmark 

 Personer, der foretager godstransport 

 Personer, der udgør besætning på fly, skib, offshore-arbejdere eller maritime 

teknikere, som rejser gennem Danmark (transit) som en del af deres hjem-

rejse 

 Diplomater, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænseko-

deksens bilag VII, pkt. 1. og 4, samt diplomatiske kurerer eller personer, der 

indrejser som led i et servicebesøg ved en herværende repræsentation, eller 

som ifølge en værtskabsaftale har ret til indrejse 

 


