
  

Oversigt over rejserestriktioner i fase 3 og 4 for EU- og 

Schengenlande  

 

  

Nedenfor gives overblik over de forskellige rejserestriktioner for henholdsvis fase 

3 og 4 for rejser til og fra EU- og Schengenlande.1  

Fase 3 (den 14. maj 2021) 

                                                 
1 Følgende lande er EU- og Schengenlande: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, 
Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Un-
garn og Østrig. Desuden behandles Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten efter samme regler 

Tabel 1. Rejserestriktioner i fase 3 (EU- og Schengenlande) 

 

Rejserestriktioner for personer, der rejser på en negativ test 

 

Testkrav for om-
bordstigning på fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav ef-
ter indrejse 

Krav om an-
erkendelses-
værdigt for-
mål for ud-
lændinge* 

Testkrav 
forud for ind-
rejse for ud-
lændinge* 

Gul Nej Ja Nej Nej Ja 

Orange  Ja Ja Ja Nej Ja 

Rød Ja Ja Ja Ja (kort liste) Ja 

 
 
Rejserestriktioner for personer, der rejser og er tidligere smittede med covid-19  
 

 

Testkrav for om-
bordstigning på 
fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav 
efter indrejse 

Krav om an-
erkendelses-
værdigt for-
mål for ud-
lændinge* 

Testkrav 
forud for ind-
rejse for ud-
lændinge* 

Gul Nej Nej Nej Nej Nej 

Orange Nej Nej Nej Nej Nej 

Rød Nej Nej Ja Ja (kort liste) Nej 

 
 
Rejserestriktioner for personer, der rejser og har fast bopæl i EU- og Schengenlande, og som er 
vaccineret med en EMA-godkendt vaccine i EU- og Schengenlande 
 

 

Testkrav for om-
bordstigning på 
fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav 
efter indrejse 

Krav om an-
erkendelses-
værdigt for-
mål for ud-
lændinge* 

Testkrav 
forud for 
indrejse for 
udlændinge
* 

Gul Nej Nej Nej Nej Nej 

Orange Nej Nej Nej Nej Nej 

Rød Ja Ja Ja Ja (kort liste) Ja 

 

 
*Krav om anerkendelsesværdige formål gælder ikke for danske statsborgere samt udlændinge, som har fast bopæl i eller 
opholdstilladelse til Danmark. Kravene er bopælsbaseret, og restriktionerne afhænger således af, om de pågældende 
udlændinge har fast bopæl i et gult, orange eller rødt land. Udlændinge, som ikke opfylder kravene, vil kunne blive afvist 
indrejse i Danmark. 

 

 



 

  Side 2 af 2 

 
 
 
 
 

Fase 4 (den 26. juni 2021) 

I fase 4 vil verden som i fase 3 være opdelt i gul, orange og rød baseret på incidens-

grænsen på 50/60. De smitteforebyggende tiltag (rejserestriktionerne) vil blive ju-

steret, da der overgås til en coronapas-baseret tilgang.  

 

Den endelige tilgang til anvendelsen af coronapasset afklares på baggrund af den 

model, der fortsat er under forhandling i EU.  

 

Udgangspunktet er, at indehavere af et europæiske coronapas vil kunne ind- og ud-

rejse. For tredjelande gælder andre regler, der ventes fastlagt i EU inden for nogle 

uger (læs mere i Oversigt over rejserestriktioner i fase 3 og 4 for tredjelande). Det europæiske 

coronapas vil - ligesom det danske coronapas - indeholde dokumentation for vac-

cination, tidligere smitte (restitution) og test. 

 

Følgende tiltag forventes at gælde for rejsende fra gule og orange EU- og Schen-

genlande- og regioner: 

- Færdigvaccinerede: Fri indrejse med europæisk coronapas. Ingen krav om 

test og isolation efter indrejse. 

- Tidligere smittede: Fri indrejse med europæisk coronapas. Ingen krav om 

test og isolation efter indrejse.  

- Testede: Fri indrejse med europæisk coronapas. Krav om test efter indrejse 

fra orange EU- og Schengenlande og regioner, men ingen krav om isolation.  

 

 

 

 

Udenrigsministeriet vil fortsat fraråde alle ikke-nødvendige rejser (orange) til lande 

med betydelige indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark uanset smitte-

situationen i de pågældende lande.  
 

 


