
  

Udmøntning af fase 4 af gradvis genåbning for rejseaktiviteter 17. juni 2021 

  

I det følgende gives et detaljeret overblik over udmøntningen af fase 4 af aftale om 

gradvis genåbning for rejseaktiviteter af 13. april 2021. Fase 4 udmøntes den 26. juni 2021 

og bygger videre på de tiltag, som allerede er gennemført som led i aftalen:   

 Den ”grønne” farve i rejsevejledningerne genindføres i fase 4 for EU- og 

Schengenlande. Den grønne farve indføres samtidig for rejserestriktio-

nerne. Det indebærer, at de EU- og Schengenlande og regioner, som i dag 

er ”gule”, bliver ”grønne”, og samtidig bliver de ”orange” til ”gule” lande 

og regioner.  

 Rejserestriktionerne vil overgå til en EU-coronapas-baseret tilgang. Alle 

EU- og Schengenborgere, herunder danskere, vil kunne få udstedt et EU-

coronapas, der kan bruges på tværs af grænserne. 

 Isolationskravet efter indrejse fra de nye ”gule” (tidligere orange) EU- og 

Schengenlande og regioner bortfalder. Da alle EU- og Schengenlande enten 

er ”grønne” eller ”gule” indebærer det, at turister, der rejser fra EU- og 

Schengenlande, kan indrejse uden at skulle gå i isolation efter indrejse. Sam-

tidig vil danskere kunne rejse hjem fra ferie i EU- og Schengenlande uden 

at skulle gå i isolation efter hjemkomst.  

 Testkravet efter indrejse fra de nye ”grønne” EU- og Schengenlande bort-

falder, og testkrav forud for ombordstigning på fly fra ”grønne”, ”gule”, og 

”orange” lande og regioner bortfalder. Danske rejsende vil således ikke 

skulle testes før de rejser hjem til Danmark, medmindre de flyver fra et 

”rødt” land.  

 Testkravet forud for indrejse lempes, så udlændinge, som har fast bopæl i 

udlandet, kan fremvise en negativ PCR-test, som er foretaget højst 72 timer 

før indrejsetidspunktet. En antigentest vil fortsat skulle være foretaget højst 

48 timer før indrejsetidspunktet.  

 Reglerne for medrejsende børn til og med 17 år til tidligere smittede har-

moniseres med reglerne for medrejsende børn til vaccinerede, så de ikke vil 

være omfattet af krav om test- og isolation ved indrejse i Danmark. 

 Danske erhvervsrejsende, der indrejser efter at have været på en erhvervs-

rejse i et ”orange” land, undtages fra krav om isolation efter indrejse. Det 

gælder også i fritiden. Tilsvarende undtages udenlandske erhvervsrejsende 

fra orange lande, der skal til forretningsmøde i Danmark, fra krav om isola-

tion efter indrejse. De pågældende vil fortsat skulle testes efter de i øvrigt 

gældende regler.  

 Færdigvaccinerede turister fra EU- og Schengenlande, OECD-lande eller 

”gule” tredjelande tillades landgang fra krydstogtskibe. Der vil blive iværk-

sat en evaluering af ordningen for krydstogtskibe medio august måned.   

 Alle rejsende, der 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt sig i et 

”rødt” land eller region (dog ikke transit), skal lade sig teste og gå i isolation 

efter indrejse. Samtidig skærpes testkravene for røde lande og regioner, så 

man skal kunne fremvise en PCR-test, som er foretaget højst 72 timer før 
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ombordstigning på fly, og udlændinge, som har fast bopæl i røde lande, skal 

kunne fremvise en PCR-test, som er foretaget forud for indrejse. PCR-te-

sten må højst være foretaget højst 72 timer før ombordstigning på fly eller 

forud for indrejsetidspunktet.  

EU- og Schengenlande farves grøn og gul 

Den ”grønne” farve i rejsevejledningerne, der ikke har været i brug siden den 6. 

marts 2020, genindføres i fase 4. Det betyder, at de EU- og Schengenlande/regio-

ner, som i dag er ”orange”, bliver ”gule”. EU- og Schengenlande/regioner, som i 

dag er ”gule”, bliver ”grønne”. Der vil derfor ikke længere være isolationskrav for 

indrejsende fra EU- og Schengenlande/regioner med mindre de er ”røde” (virus-

variantområder).  

 

Fra 26. juni gælder følgende kategorier: 

Coronapas-baseret tilgang fra fase 4 

Rejserestriktionerne overgår til en coronapas-baseret tilgang. Alle EU- og Schen-

genborgere vil kunne få udstedt et europæiske coronapas (EU’s digitale covidcerti-

fikat), der kan verificeres på tværs af grænserne. Det europæiske coronapas træder 

formelt i kraft den 1. juli, men allerede nu er 16 lande inkl. Danmark koblet på, og 

flere kommer løbende til. Det europæiske coronapas vil gøre det lettere for borgere 

i EU- og Schengen at indrejse i Danmark og lettere for danske rejsende, der skal på 

ferie i et EU- og Schengenland.  

 

Tabellerne nedenfor giver et overordnet overblik over rejserestriktionerne i fase 4: 

 

Tabel 1.  

Kategorier i rejserestriktionerne 

 Hovedparameter Rejsevejledning 

Grøn/lavrisiko EU/Schengen (incidens under 50/60) Vær opmærksom 

Gul/risiko 
EU/Schengen (incidens over 50/60)  
Tredjelande på EU-listen 

Vær ekstra forsigtig 

Orange/højrisiko Øvrige tredjelande Ikke-nødvendige rejser frarådes 

Rød/virusvariantområde 
Udbredelse af virusvarianter (SSI indstil-
ling) 

Alle rejser frarådes 

  

  

Tabel 2.  

Rejserestriktioner for personer, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede  

 

 

Testkrav før om-
bordstigning på 
fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav 
efter indrejse 

Krav om anerken-
delsesværdigt for-
mål for udlændinge 

Testkrav forud for 
indrejse for ud-
lændinge (co-
ronapas) 

Grøn/lavrisiko  Nej Nej Nej Nej Ja 

Gul/risiko Nej Ja Nej Nej Ja 

Orange/højrisiko  Nej Ja Ja Ja Ja 

Rød/virusvariant-
område 

Ja Ja Ja Ja (kort liste) Ja 
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* Omfatter kun personer, som er færdigvaccineret med en EMA-godkendt vaccine og har bopæl i EU- og Schengenlande, OECD-lande eller 
”gule” tredjelande, og danske statsborgere færdigvaccineret i udlandet.   
** Gælder kun for færdigvaccinerede fra OECD-lande og ”gule” tredjelande. Vaccinerede fra ikke-OECD-lande skal have et anerkendelses-
værdigt formål og kunne fremvise en negativ test, som er foretaget højst 48 (antigen) eller 72 (PCR) timer forud for indrejsetidspunktet, for at 
blive tilladt indrejse i Danmark. 
 

Tredjelande 

Tilgangen til tredjelande følger som fastlagt i den politiske aftale en fælles EU-til-

gang. Der åbnes løbende for nye lande. Frem mod fase 4 forudses således åbnet for 

bl.a. USA samt flere lande på Vestbalkan. 

Målrettede restriktioner for røde lande og regioner 

Samtidig med de betydelige lempelser for særligt EU- og Schengenlande/regioner 

vil restriktionerne for røde lande og regioner blive skærpet:  

- Alle rejsende, der 10 dage forud for indrejsetidspunktet har opholdt sig i et 

”rødt” land eller region (eksklusiv transit), skal lade sig teste og gå i isolation 

efter indrejse. Er det ved indrejse mellem 5 og 10 dage siden, man har op-

holdt sig i et ”rødt” land eller region, kan isolationen afbrydes ved en negativ 

PCR-test, som er foretaget umiddelbart efter indrejse, og ellers med en ne-

gativ PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.  

  

 

Tabel 3.  

Rejserestriktioner for personer, der rejser som færdigvaccinerede*  

 

 

Testkrav før om-
bordstigning på 
fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav 
efter indrejse 

Krav om anerkendel-
sesværdigt formål 
for udlændinge 

Testkrav forud for 
indrejse for ud-
lændinge (corona-
pas) 

Grøn/lavrisiko  Nej Nej Nej Nej Nej 

Gul/risiko Nej Nej Nej Nej Nej 

Orange/højrisiko  Nej Nej** Nej** Nej** Nej** 

Rød/virusvariant-
område 

Ja Ja Ja Ja (kort liste) Ja 

  

Tabel 4.  

Rejserestriktioner for personer, der rejser som tidligere smittede med COVID-19 

 

 
Testkrav før om-
bordstigning på 
fly 

Testkrav efter ind-
rejse 

Isolationskrav 
efter indrejse 

Krav om anerkendel-
sesværdigt formål 
for udlændinge 

Testkrav forud for 
indrejse for ud-
lændinge 

Grøn/lavrisiko  Nej Nej Nej Nej Nej 

Gul/risiko Nej Nej Nej Nej Nej 

Orange/højrisiko Nej Nej Nej Ja Nej 

Rød/virusvariant-
område 

Nej Nej Ja Ja (kort liste) Nej 
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- Testkravet forud for ombordstigning på fly fra ”røde” lande og regioner 

opretholdes og skærpes, således at man fra disse lande og regioner skal 

kunne fremvise en negativ PCR-test. 

- Testkravet forud for indrejse for udlændinge, som har fast bopæl i røde 

lande, skærpes, således at de skal kunne fremvise en negativ PCR-test. 

Den nedsatte taskforce for COVID-19 rejserestriktioner bestående af Sundhedsmi-

nisteriet, SSI, Transportministeriet, Justitsministeriet samt Udenrigsministeriet vur-

derer løbende smitteudviklingen og tilpasser oversigten over røde lande og regioner 

i lyset af ny viden om virusvarianter. 

Krydstogtturisme 

Fra den 26. juni 2021 åbnes for, at der kan gennemføres landgang fra krydstogt-

skibe, hvor alle gæsterne er færdigvaccinerede i et EU-, Schengen – eller OECD-

land eller et ”gult” tredjeland med en EMA-godkendt vaccine. Dette vil give mulig-

hed for, at turisterne kan besøge seværdigheder, restauranter m.m. I modsætning 

til, hvad der gælder efter Sundhedsministeriets bekendtgørelse om krav om test og 

isolation efter indrejse i Danmark, vil der ikke blive stillet krav om, at gæsterne har 

fast bopæl i et EU-, Schengen – eller OECD-land eller et ”gult” tredjeland, idet 

betingelsen for landgang udelukkende vil gå på, om gæsten er vaccineret med en 

EMA-godkendt vaccine i et af de pågældende lande.  

 

Fsva. besætningsmedlemmerne vil der ikke være krav om vaccinering, da det ifølge 

branchen ikke er realistisk grundet manglen på vacciner globalt. I stedet testes be-

sætningen før, under og efter sejlads og tillades ikke landgang. Der lægges op til, at 

besætningsskifte fortsat må foretages efter gældende regler, ligesom besætningen 

må træde i land ved affaldshåndtering, forsyninger samt skibsvedligehold på kaj i 

umiddelbar nærhed af skibet.  

 

Ved alle anløb af krydstogtskibe foretager politiet som vanligt en administrativ kon-

trol af de besætnings- og passagerlister, der fremsendes via SafeSeaNet. Denne kon-

trol har også forud for COVID-19-pandemien fundet sted på denne måde. Ud fra 

resultatet af kontrollen tilrettelægger politiet deres operative grænsekontrol. Formå-

let med denne er at undersøge, om de almindelige betingelser for indrejse i Dan-

mark er opfyldt. Hertil indføres et stikprøvebaseret tilsyn, hvor politiet kan foretage 

en stikprøvevis kontrol af det enkelte krydstogtsskib. Hvis politiets kontrol fører til, 

at der findes passagerer, der ikke opfylder betingelserne for dokumentation af vac-

cination, vil samtlige passagerer på skibet ikke få tilladelse til at gå i land. 

 

Der vil blive iværksat en evaluering af ordningen for krydstogsskibe medio august 

måned. 

Kommunikation 

Arbejdet med at informere danske og udenlandske rejsende intensives. Der ventes 

i uge 25 lanceret en ”klikbar” rejseguide for udenlandske rejsende. Med den kan de 
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nemt se, hvilke regler, der gælder, hvis de ønsker at besøge Danmark. Danske rej-

sende kan allerede tilgå en tilsvarende løsning, som letter overblikket over rejsekrav 

i andre lande og hvad der gælder ved hjemkomst.  

De europæiske landes indrejserestriktioner er helt afgørende for danskeres mulig-

hed for at rejse på ferie i Europa. Udenrigsministeriet udarbejder derfor et særligt 

Europakort (EU/Schengen og UK) over de væsentligste indrejserestriktioner i Eu-

ropa. Kortet forventes offentliggjort i forbindelse med fase 4. For at oplyse turister 

til Danmark er der oprettet en dedikeret hjemmeside (www.covidtravelrules.dk), der 

samler relevant info til turister mv. om bl.a. rejseregler og testkapacitet. Der er lige-

ledes udarbejdet materiale til distribuering via relevante parter bl.a. turist- og hotel-

branchen, herunder  aktører inden for restaurationsdrift og sommerhusudlejning 

mv.  

Regeringen vil desuden afholde en myndighedsbriefing, hvor der bl.a. vil blive re-

degjort for rejsemulighederne ud- og ind af Danmark over sommeren. 

Det videre forløb  

Aftale om gradvis genåbning for rejseaktiviteter af 13. april 2021 udløber ved udgangen af 

oktober måned 2021. De til aftalen tilhørende bekendtgørelser forlænges frem til 

den dato. Forlængelser og ændringer af Sundhedsministeriets bekendtgørelse fore-

lægges for Epidemikommissionen og Epidemiudvalget. Regeringen og aftaleparti-

erne mødes primo oktober 2021 med henblik på at drøfte, om og i hvilket omfang, 

der fortsat vil være behov for rejserestriktioner fra november måned, idet parterne 

i størst muligt omfang ønsker normaliserede rejserestriktioner fra den 1. november 

2021. 


