Skærpelse af rejsevejledninger
og indrejserestriktioner
Nye midlertidige tiltag og restriktioner for
ind- og udrejse af Danmark for at imødegå
spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter.

9. januar 2021
(Opdateret 11. januar 2021)

coronasmitte.dk

Skærpede tiltag for rejser
Danmark har aktuelt smittespredning med COVID-19-varianten
B.1.1.7, som er problematisk, da den skønnes mere smitsom. Foruden de kendte, mere smitsomme varianter er det sandsynligt, at
der globalt eksisterer andre endnu ukendte varianter. Ud fra et forsigtighedsprincip skærpes restriktionerne for rejser ind og ud af Danmark midlertidigt for at bevare epidemikontrollen i den kommende
tid.
Selvom smitten i Danmark er faldet en smule, er der betydelig risiko for, at smitten
igen kan stige eksponentielt i februar måned grundet udbredelsen af COVID-19-varianten B.1.1.7. Med henvisning hertil besluttede Indsatsgruppen den 6. januar
2021 at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 5 i hele landet.
Omfanget af smitte med varianten B.1.1.7 i Danmark er fortsat lav, selvom forekomsten af varianten er stigende. Der blev den 22. december 2020 indført skærpede restriktioner for indrejsende fra Storbritannien. Den særligt smitsomme variant
501Y.V2, der først er fundet i Sydafrika og siden i enkelte europæiske lande, er
endnu ikke fundet i Danmark. Den 6. januar 2021 indførte regeringen tilsvarende
restriktioner for personer med bopæl i Sydafrika.
Det er usikkert, hvor mange lande, der har forekomster af virusvarianterne B.1.1.7
og 501Y.V2. Samtidig er det sandsynligt, at der globalt findes andre mere smitsomme varianter. Det skyldes, at mange lande ikke har tilstrækkelig kapacitet til at
sekventere positive prøver.
I lyset af sundhedsmyndighedernes vurderinger og ud fra et forsigtighedsprincip
vurderer regeringen det hensigtsmæssigt at skærpe gældende tiltag og restriktioner vedrørende rejser ind og ud af Danmark ved at indføre et midlertidigt generelt
flyveforbud mod at medtage passagerer til Danmark, som ikke kan påvise negativ
COVID-19-test samt ved at skærpe tidsrammen for den test, som kræves i forbindelse med indrejse i Danmark.
Regeringen har besluttet midlertidigt at suspendere alle gældende regler for ind- og
udrejser fra udlandet til Danmark og fra Danmark til udlandet for at imødegå spredningen af nye, mere smitsomme virusvarianter.
Foreløbigt til og med søndag den 17. januar 2021 vil følgende tiltag og restriktioner være
gældende for rejser til og fra Danmark:




Rejser til udlandet fra Danmark (rejsevejledning): Rejsevejledningerne for alle verdens lande ændres fra
”orange” til ”rød”. Alle rejser til alle verdens lande frarådes. Det gælder både privat- og erhvervsrejser. Enkelte
undtagelser vil gælde.
Rejser til Danmark fra udlandet (indrejserestriktioner): Der indføres som udgangspunkt flyveforbud mod
transport af passagerer, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19 test fra hele verden, der er højest 24 timer
gammel. Testkravet på 24 timer vil også gælde for al øvrig indrejse i Danmark dog med undtagelse af godstransport, ligesom personer, som er testet positive for COVID-19 inden for otte uger kan dispenseres fra kravet
om negativ test (der skal dog mindst være gået 14 dage fra, at en person er testet positiv). De generelle anerkendelsesværdige formål for indrejse i Danmark vil ligeledes blive skærpet, dog vil enkelte undtagelser fortsat
gælde. Flyveforbud og ændrede indrejserestriktioner træder i kraft den 9. januar kl. 17:00.
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Rejser fra Danmark til
udlandet frarådes
Udenrigsministeriet ændrer rejsevejledningerne for alle verdens
lande fra ”orange” til ”rød”. Det betyder, at alle rejser ud af Danmark
frarådes midlertidigt til og med den 17. januar 2021.
Siden den 29. oktober 2020 har Udenrigsministeriets rejsevejledninger for stort set
alle lande i verden – med få regionale undtagelser – været ”orange” som følge af
enten smittesituationen eller indrejserestriktioner over for danske rejsende. Alle
ikke-nødvendige rejser har dermed været frarådet hidtil.
Som følge af bl.a. den nuværende smittesituation og for at forebygge introduktioner
af virusvarianter i Danmark ændres myndighedernes anbefalinger til rejser. Der
gælder følgende frem til og med den 17. januar 2021:









Udenrigsministeriets rejsevejledninger for alle verdens lande opjusteres fra
”orange” til ”rød”.
Alle rejser til alle lande i verden frarådes. Dette gælder som udgangspunkt alle
typer af rejser, herunder også erhvervsrejser, turisme og øvrige private rejser.
Der vil gælde enkelte undtagelser fra dette, da der gælder de samme anerkendelsesværdige formål som ved indrejse.
Alle indrejsende opfordres til at tage en kviktest umiddelbart, når de ankommer
til Danmark ved at benytte sig af de gratis kviktestfaciliteter, som stilles til rådighed ved indrejse. Der etableres løbende yderligere kviktestfaciliteter. Børn til
og med 12 år er undtaget denne opfordring.
Alle indrejsende opfordres til at selvisolere sig i 10 dage. Isolationen kan afbrydes af et negativt svar på en PCR-test, som er foretaget tidligst på fjerdedagen
efter indrejse.
Ved hjemtransport fra lufthavnen skal du følge myndighedernes anbefalinger
ift. smitteforebyggende adfærd. Dvs. du skal bruge mundbind i offentlig transport samt følge anbefalinger om afstand samt hygiejne mv.

Danske rejsende, der befinder sig i udlandet, kan fortsat rejse hjem som planlagt
og anbefales at kontakte deres flyselskab eller rejseselskab for at undersøge hjemrejsemulighederne. Der er fortsat ruteflyforbindelser til Danmark via flere transitlufthavne, men det kan ikke udelukkes, at det kan ændre sig hurtigt, som det tidligere
er sket under pandemien. Fastboende danskere i udlandet opfordres til forblive,
hvor de bor.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger
Udenrigsministeriet anvender fire farver til at illustrere sikkerhedsniveauer i deres rejsevejledninger:

GRØN

GUL
ORANGE

Hvis dit rejsemål er grønt, opfordrer vi dig til at bruge din sunde fornuft og være opmærksom på samme måde,
som du ville være det i Danmark.
Hvis dit rejsemål er gult, skal du være opmærksom på din personlige sikkerhed og huske at holde dig opdateret.
Hvis dit rejsemål er orange, bør du have særlige grunde til at besøge området/landet, da vi fraråder alle ikkenødvendige rejser, da risiciene forbundet med rejser til disse steder er alvorlige.
Hvis dit rejsemål er rødt, bør du genoverveje, da vi fraråder alle rejser til dette rejsemål. Hvis du vælger at rejse,

RØD

opfordrer vi dig til at søge professionel sikkerhedsrådgivning (gælder for lande/områder som er i rød på grund af
andre sikkerhedsrisici end COVID-19).
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Skærpede restriktioner
for rejsende fra udlandet
til Danmark
Der indføres skærpede regler for, hvem der kan rejse ind i landet, ligesom der bl.a. indføres et flyveforbud mod transport af passagerer,
der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test.
Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ
COVID-19-test.
Der indføres et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske
statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24
timer før afgang. Personer, som er testet positive for COVID-19 inden for otte uger,
dispenseres fra kravet om negativ COVID-19 test i forbindelse med indrejse (dog
skal der være gået mindst 14 dage fra, at en person er testet positiv). Forbuddet
gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Flyveforbuddet vil kun
være rettet mod transport af personer. Fragtflyvninger, personale på fly samt andre
særlige flyvninger er således ikke omfattet. Børn til og med 12 år er undtaget for
testkravet, men opfordres til at blive testet.
Udlændinge med bopæl i udlandet kan med anerkendelsesværdige formål fortsat
rejse ind i Danmark. De anerkendelsesværdige formål bliver skærpet fra 9. januar
kl. 17:00 til og med 17. januar 2021. Danske statsborgere og personer med bopæl
i Danmark er ikke omfattet og kan altid indrejse i Danmark. Transit tillades fortsat,
og personer, der rejser via Danmark, skal ikke fremvise negativ test ved grænsen.

Indskrænkede anerkendelsesværdige formål
Skærpede anerkendelsesværdige formål

Anerkendelsesværdige formål
for UK og Sydafrika

Midlertidigt suspenderede
anerkendelsesværdige formål

Det er fortsat muligt for personer, at rejse
ind i Danmark, hvis de:

Udlændinge med bopæl i Storbritannien
eller Sydafrika, kan rejse ind i Danmark,
hvis de:

Følgende anerkendelsesværdige formål
er midlertidigt suspenderet:














Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
Skal udøve samværsret med mindreårige børn
Er familie eller kæreste til alvorligt syge
eller døende personer i Danmark
Er ægtefælle, kæreste, forælder mv. til
en person, der bor i Danmark
Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne
Skal være til stede ved kommende
barns fødsel
Skal deltage i en begravelse
Har arbejde i Danmark
Skal deltage i en retssag (f.eks. strafforfølgelse i Danmark)
Er sømand, besætningsmedlem på fly,
diplomat o.l.
Skal levere varer eller tjenesteydelser
ind i eller ud af Danmark
Indrejser med henblik på godstransport






Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
Er familie eller kæreste til alvorligt
syge eller døende personer i Danmark
Indrejser med henblik på godstransport. Når personer med bopæl i
Storbritannien transporterer gods til
Danmark, skal disse fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for
24 timer før ankomst.











Er ægtefælle, fast samlever eller
barn til en dansker, der bor i udlandet og rejser sammen
Skal deltage i et forretningsmøde
Skal til jobsamtale
Er studerende i Danmark
Skal i uddannelsespraktik i Danmark
Skal på højskoleophold i Danmark
Skal være au pair i Danmark
Har et nødvendigt ærinde på en ambassade eller repræsentation i Danmark
Har eget sommerhus, båd eller fastliggerplads i Danmark
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Skærpede testkrav i forbindelse med indrejse
Udlændinge med bopæl i højrisikolande har hidtil – i tillæg til et anerkendelsesværdigt formål – også skulle fremvise en negativ test foretaget senest 72 timer før indrejsen. Kravet om en negativ test foretaget maksimalt 72 timer forud for indrejse
skærpes nu til 24 timer før indrejse. Også hurtigtest anerkendes ved indrejse.
Efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne, kan personer, som er testet positive
for COVID-19 inden for otte uger, dispenseres fra kravet om negativ COVID-19 test
i forbindelse med indrejse på baggrund af dokumentation for et positivt testresultat
foretaget inden for otte uger. Der skal imidlertid være gået mindst 14 dage fra, at
en person er testet positiv til, at personen kan få dispensation for kravet om negativ
test. Dette ud fra et forsigtighedsprincip for i videst mulig omfang at sikre, at personen ikke længere er smitsom. Det skyldes, at personer, som har været testet positiv for COVID-19, kan testes positiv for COVID-19 i en periode på otte uger efter, at
personen ikke længere antages at være smitsom. Det positive testresultat tilskrives
inaktivt virus RNA.
Godstransport er undtaget kravet om test ved indrejse. Dog gælder kravet om
fremvisning af negativ test, når gods transporteres til Danmark af personer med bopæl i Storbritannien eller Sydafrika.
Indrejserestriktionerne vil som i dag blive håndhævet af politiet i forbindelse med
grænsekontrollen.
Særligt for personer med bopæl i grænselandet og transit
Grænselandet – det vil sige Slesvig-Holsten i Tyskland, Sydsverige (Blekinge og
Skåne län) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands län) – har hidtil været
undtaget fra kravet om test, hvis indrejse er sket med et anerkendelsesværdigt formål.
Med henblik på at sikre, at bl.a. grænsependlere testes jævnligt indføres der et
midlertidigt krav om, at personer med bopæl i grænselandet, der har et anerkendelsesværdigt formål, skal kunne fremvise en negativ test ved indrejsen, der er
maksimalt en uge gammel.
Hvis ikke man har et anerkendelsesværdigt formål fra den nye afgrænsede liste af
anerkendelsesværdige formål, skal man ved indrejsen kunne fremvise en negativ
test, der er foretaget maksimalt 24 timer før indrejsen.
Særligt for vandrende arbejdskraft
Af hensyn til erhvervslivet og samfundsøkonomien tillades indrejse for vandrende
arbejdskraft fortsat. Dette vil dog ske under en række skærpede restriktioner.
Der vil ud over krav om negativ test foretaget maksimalt 24 timer forud for indrejse
blive opfordret kraftigt til PCR-test af indrejsende arbejdstagere senest 72 timer efter
indrejsetest. Regeringen vil søge Folketingets opbakning til at gøre det til et lovkrav.
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Skærpede krav til indrejse i Danmark














Der indføres flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke
kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang.
Kravet om en negativ COVID-19-test for udlændinge med bopæl i højrisikolande foretaget maksimalt 72 timer forud for indrejse skærpes nu til 24 timer før indrejse. Hurtigtest anerkendes fortsat
ved indrejse.
Personer, som er testet positive for COVID-19 inden for otte uger, dispenseres fra kravet om negativ COVID-19 test i forbindelse med indrejse på baggrund af dokumentation for et positivt testresultat foretaget inden for otte uger.
Der skal imidlertid være gået mindst 14 dage fra, at en person er testet positiv til, at personen
kan få dispensation for kravet om negativ test. Dette ud fra et forsigtighedsprincip for i videst mulig omfang at sikre, at personen ikke længere er smitsom.
Udlændinge med bopæl i udlandet, der rejser ind i Danmark skal derudover have et særligt anerkendelsesværdigt formål.
Arbejdsgivere opfordres på det kraftigste til at lade ansatte PCR-teste senest 72 timer efter indrejsetesten er foretaget.
Personer med bopæl i grænselandet skal kunne fremvise en negativ test ved indrejsen, der er
maksimalt en uge gammel. Hvis ikke man har et anerkendelsesværdigt formål, skal man ved indrejsen kunne fremvise en negativ test, der er maksimalt 24 timer gammel.
Sundhedsmyndighederne har fastsat klare anbefalinger om bl.a. test og selvisolation for personer, der indrejser i Danmark.
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Vurdering fra
sundhedsmyndighederne
Danmark har aktuelt smittespredning med SARS-CoV-2-varianten
B.1.1.7, der er en ny virusvariant opdaget i England. Denne variant
er problematisk, fordi den skønnes 50-74 pct. mere smitsom. Det
vurderes, at udbredelsen af B.1.1.7 udgør en betydelig risiko for, at
smitten kan stige eksponentielt i februar måned. Dette skyldes, at
spredning med en mere smitsom virusvariant vil medføre til en stejlere epidemikurve med et højere toppunkt.
Med henvisning hertil har Indsatsgruppen besluttet at hæve risikoniveauet i varslingssystemet for COVID-19 til 5 i hele landet.
Da omfanget af smitte med varianten B.1.1.7 i Danmark forsat er på et lavt niveau,
har Statens Serum Institut (SSI) tidligere ud fra et forsigtighedsprincip anbefalet –
for så vidt muligt at forebygge nye introduktioner af smitte – at forlænge de nuværende skærperede indrejserestriktioner til Storbritannien til og med den 17. januar
2021 samt iværksætte yderligere tiltag, som sikrer, at passagerer på fly fra Storbritannien testes forud for afrejse.
Der er tilsvarende beskrevet en variant fundet i Sydafrika (501Y.V2) med betydeligt
øget smitsomhed. Denne variant er ikke fundet i Danmark endnu. For så vidt angår
Sydafrika har SSI ligeledes vurderet, at det ”er anbefalelsesværdigt at indføre de

samme skærpede indrejserestriktioner for Sydafrika, som også gælder for Storbritannien. Dette med henblik på i videst mulig omfang at forebygge introduktionen af
den sydafrikanske variant i Danmark.” Vurderingerne beror således bl.a. på, at virusvarianten B.1.1.7 endnu ikke er meget udbredt i Danmark, og at varianten
501Y.V2 endnu ikke er fundet i Danmark.
Sundhedsmyndighederne har derudover vurderet, at det er sundhedsfagligt begrundet at indføre et generelt forbud mod at medtage passagerer, som ikke kan
påvise negativ COVID-19-test samt en generel skærpelse af tidsrammen for den
test, som kræves i forbindelse med indrejse i Danmark.
Foruden de kendte mere smitsomme SARS-CoV-2-varianter er det sandsynligt, at
der globalt eksisterer andre varianter, der ikke er detekteret på grund af manglende kapacitet til helgenomsekventering. SSI oplyser, at smittede personer, der
rejser ind i landet, alt andet lige kan starte nye smittekæder, der også kan få betydning for smittetrykket i Danmark. Størrelsen af risikoen for introduktion af ny smitte
vil være afhængig af COVID-19-forekomsten i de lande, som personerne kommer
fra, hvilke krav der stilles til personer, der indrejser, smittetrykket i Danmark samt
restriktioner og anbefalinger i Danmark.
Nye virusvarianter vil kunne importeres til Danmark via indrejse fra udlandet. Såfremt disse viser sig mere smitsomme end B.1.1.7, kan de forværre kontrollen med
epidemien. Statens Serum Institut vurderer ikke, at generelle skærpede rejserestriktioner, fraset test, er det mest effektive redskab til at begrænse smittespredning af nye varianter, idet rejserestriktioner kun vanskeligt kan opretholdes i længere tid. Fokus bør derfor være på generelle rejseanbefalinger, der forebygger introduktion af smitte, herunder f.eks. antigen-test før indrejse suppleret med PCR
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test efter indrejse, sammen med generelle anbefalinger om selvisolation. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen endvidere anbefalet, at indrejsende opfordres til
kviktest ved indrejse, f.eks. ved ankomst i lufthavne.
Såfremt de generelle anbefalinger ikke overholdes af indrejsende, kan en generel
reduktion i antallet af indrejsende forsinke introduktion af nye virusvarianter. Det
kan konstateres, at det langtfra er alle danskere, der overholder de generelle anbefalinger. Det må formodes, at dette også gælder øvrige rejsende.
Herudover kan der opstå situationer, hvor det kan være relevant med kortvarige afgrænsede lokale skærpede rejserestriktioner, fx hvis der opstår ny viden om nye
varianter, der vurderes at udgøre en særlig risiko for folkesundheden, og hvor forekomsten er afgrænset geografisk.
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