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Aftale om markante lempelser af rejserestriktionerne som følge af 
COVID-19 

 

12. oktober 2021 

 

Regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance 

og Alternativet er enige om en aftale om markante lempelser og forenkling af rejse- 

restriktionerne som følge af COVID-19. 

 
Aftalepartierne er enige om, at rejserestriktionerne i den nuværende situation, hvor 

størstedelen af den danske befolkning er færdigvaccinerede, og hvor den samlede 

vaccineudrulning i Europa overordnet set forløber tilfredsstillende, i øget omfang 

skal målrettes mod rejsende, som hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. 

Aftalepartierne er endvidere enige om, at fokus i de danske forholdsregler på rejse- 

området skal være på mulige bekymrende virusvarianter. Det betyder, at rejsere- 

striktionerne nu kan lempes og forenkles, idet der er enighed om, at der fortsat er 

behov for global epidemiovervågning og epidemikontrol. 

 
Aftalepartierne er enige om følgende tilgang: 

 

 At de nugældende indrejserestriktioner for EU- og Schengenområdet, her- 

under løbende farvekategorisering af lande og regioner, politiets intensive- 

rede grænsekontrol som følge af COVID-19 samt det dobbelte testkrav om 

test før og efter indrejse, ophæves. I stedet – og som den eneste indrejsere- 

striktion – indføres et ensartet testkrav for hele EU- og Schengenområdet, 

hvorefter der gælder tekstkrav senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, med- 

mindre vedkommende er indehaver af et gyldigt coronapas, herunder vac- 

cinations- eller restitutionscertifikat eller negativ test. Kravet vil også gælde 

personer med dansk statsborgerskab eller med fast bopæl i Danmark, når 

de indrejser i Danmark. 

 At indrejserestriktioner for resten af verden, der bygger på EU-rådshenstil- 

lingen om de ydre grænser, videreføres med lempelser. Krav om anerken- 

delsesværdigt formål og krav om test forud for indrejse samt politiets inten- 

siverede grænsekontrol som følge af COVID-19 ophæves. Herefter vil der 

gælde krav om test efter indrejse fra risikolande (dvs. lande på EU’s posi- 

tivliste) samt krav om test og isolation efter indrejse fra højrisikolande (dvs. 

resten af verden). Rejsende, som er vaccinerede i EU- og Schengenlande, 

OECD-lande, risikolande (dvs. lande på EU’s positivliste) samt lande, der 

løbende tilknyttes EU's digitale covidcertifikat, og som er færdigvaccineret 

med en vaccine, der anerkendes til indrejseformål, kan indrejse restriktions- 

frit. 

 At de gældende undtagelser for børn videreføres. 
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 At Udenrigsministeriets rejsevejledninger ift. udrejse normaliseres og mål- 

rettes mod den vaccinerede rejsende. Udenrigsministeriet vil fortsat infor- 

mere om COVID-19 situationen i udlandet via ambassadernes hjemmesi- 

der. 

 At de nugældende restriktioner for krydstogtturisme ophæves og erstattes 

af lempeligere restriktioner, som er anbefalet af sundhedsmyndighederne, 

hvorefter der vil gælde krav om vaccination, restitution eller negativ test 

forud for den første ombordstigning på krydstogtskibet. Ved konstateret 

smitte på skibet vil der gælde krav for ikke-vaccinerede og ikke-tidligere 

smittede om test forud for landgang i Danmark. Ved større smitteudbryd 

forbydes al landgang. Skibets fører vil skulle underrette om smittetilfælde til 

Styrelsen for Patientsikkerhed, der herefter kan bestemme, om landgang kan 

tillades, eller om man skal lade sig teste eller isolere. 

 At den nuværende nødbremse for bekymrende virusvarianter fortsat kan 

aktiveres af den tværministerielle taskforce for COVID-19-rejserestriktio- 

ner efter indstilling fra SSI for både tredjelande og EU- og Schengenlande. 

Aktivering af nødbremsen vil fortsat indebære, at alle rejser frarådes i rejse- 

vejledningerne, der dermed farves røde, og at der indføres krav om test 

forud for indrejse, særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen (og 

således også grænsekontrol), test forud for ombordstigning på fly samt test 

og isolation efter indrejse. Danmark vil i forbindelse med kommende EU- 

forhandlinger arbejde for et styrket datagrundlag til at understøtte nød- 

bremsen. 

 At der, så længe der er efterspørgsel, vil være et offentligt tilbud om test ved 

lufthavnene i Billund og København. 

Den videre proces 

Den aftalte tilgang vil i forhold til normalisering af Udenrigsministeriets rejsevejled- 

ninger træde i kraft fredag den 15. oktober 2021, mens at de øvrige tiltag (restrikti- 

oner ved indrejse) vil træde i kraft ved udgangen af uge 42 (natten mellem søndag 

og mandag). Den gældende bekendtgørelse, der omfatter krav om test og isolation 

efter indrejse, skal forelægges for Epidemikommissionen og efterfølgende Epide- 

miudvalget, før den kan træde i kraft. Partierne er indstillede på, at forelæggelsen 

for Epidemiudvalget – i lyset af, at partierne har opnået fælles forståelse af rejsere- 

striktionerne og ønsker hurtig ikrafttrædelse – vil ske i skriftlig proces. 

EU-rådshenstillingerne forventes genforhandlet i løbet af efteråret 2021, hvor re- 

geringen vil arbejde for, at EU-rådshenstillingen flugter med den aftalte tilgang. 

Aftalepartierne noterer sig, at der kan blive behov for tilpasninger i perioden, f.eks. 

i lyset af ændrede EU-rådshenstillinger, bekymrende virusvarianter eller smitteud- 

brud. Såfremt der bliver behov for at ændre den aftalte tilgang orienterer og/eller 

indkalder regeringen i givet fald aftalepartierne herom. 

Aftalen udløber som udgangspunkt den 30. juni 2022, hvor forordningen om EU’s 

digitale covidcertifikat udløber. Der vil dog blive gjort status i aftalekredsen i januar 
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2022 og igen i løbet af foråret 2022 om det fortsatte behov for indrejserestriktioner 

som følge af COVID-19. 
 


