Vurderinger af konsekvenser for smitte, test
og erhvervs- og kulturliv ved en udfasning af
coronapas og mulig faseinddeling

1. Baggrund for coronapas og erfaringer med ny
coronapas-app
2. Resumé af vurderinger og oplæg til mulig
faseinddeling på baggrund heraf
3. Vurderinger pr. aktivitet

Coronapas-appen er taget i brug den 28. maj 2021, og appen er
pr. 3. juni downloadet mere end 1,1 mio. gange.
Videreudviklingstiltag i appen
Tiltag for at hindre misbrug
•
Varighed af QR-kode på 1 time (allerede implementeret)
•
Tydeligere vandmærker og animationer
•
Screenshot-detection, så man på Android-telefoner ikke kan tage
screenshots, og at det på Iphones bliver besværliggjort
•
Tydeligere kommunikation af, at det er strafbart dokumentmisbrug at
fremvise en andens coronapas
Integration til EU-gateway og efterlevelse af forordning
EU har d. 1. juni 2021 åbnet sin gateway for det fælles europæiske coronapas,
så QR-koder fra certifikaterne kan scannes på tværs af landegrænser. Danmark
er ét af syv lande, der allerede nu har koblet sig på løsningen og er begyndt at
udstede EU-certifikater.
Der arbejdes frem mod ikrafttrædelsen af EU-forordningen EU Digital COVID
Certificate den 1. juli 2021 på at videreudvikle appen yderligere, så den lever
op til forordningens øvrige krav.
Øvrige videreudvikling
Der arbejdes på en række andre videreudviklingstiltag som fx
webtilgængelighed og øget brugervenlighed, og det skal vurderes, om der skal
udvikles funktionalitet til at vise børns oplysninger i appen.

Implementering af dokumentation for undtagelse
Borgere, der af sundhedsfaglige årsager ikke kan eller bør få foretaget
COVID-19 test (både PCR- og hurtigtest) er undtaget for kravet om
coronapas. Der arbejdes på at indføre en dokumentation for undtagelse for
at begrænse risikoen for snyd og for at undgå, at det skal være op til den
enkelte erhvervsdrivende, kulturinstitution mv. at vurdere kundens
troværdighed.
Der pågår pt. de sidste afklaringer ift. en nærmere udformning af model,
hvor kommunerne udleverer dokumentation for undtagelse på baggrund af
en ”tro- og loveerklæring” fra borgeren. Modellen forventes at være, at
borgeren skriver under på, at han/hun er undtaget for COVID-19 test og
dermed også for kravet om coronapas som følge af en eller flere
sundhedsfaglige årsager, som Sundhedsstyrelsen har oplistet som gyldig
grund for undtagelse. Undtagelsesmodellen forventes at kunne træde i
kraft i 2. halvdel af juni.
Der arbejdes pt. ikke på at indarbejde dokumentation for undtagelse i
coronpasappen, da det vil være en større og tidskrævende
udviklingsopgave både i selve appen og i de bagvedliggende systemer. Det
vurderes ikke at være proportionelt ift. udfasning af coronapasset til brug i
Danmark, og da målgruppen for løsningen bliver mindre i takt med
vaccineudrulningen.

Erfaringer med anvendelse af stikprøvekontrol
Partierne blev i forbindelse med den seneste genåbningsaftale enige om, at kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af
frivillige foreninger og på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol.

Erfaringer med stikprøvekontrol fra foreninger og biblioteker
Undersøgelse af erfaringerne med coronapasset blandt medlemmerne af
Kulturministeriets sektorpartnerskaber viser
• At det har været en stor lettelse for biblioteker og foreningsliv, at kontrol
af coronapas er blevet lempet til stikprøvekontrol.

Holdninger til stikprøvekontroller
Befolkningens holdning til stikprøvekontrol undersøges i den seneste Hopeanalyse fra d. 21. maj*. Her konkluderes det, at kvalitative data om danskernes
holdninger til at indføre stikprøver i forbindelse med coronapas indikerer, at:
•

Danskerne er tilhængere af stikprøvemodellen i forhold til at undgå at
skulle fremvise sundhedsdata. Det skal dog bemærkes, at undersøgelsen
er gennemført før den nye coronapas-app, som betyder, at man ikke skal
fremvise sundhedsdata.

•

Danskerne udtrykker bekymring for, at stikprøvemodellen vil medføre, at
flere undlader at lade sig teste.

•

At oplevelsen af sikkerhed ved coronapas formindskes, hvis der kun
foretages stikprøvekontrol.

•

Danskerne er usikre på, hvem der skal tjekke coronapas, og hvad deres
rolle bliver.

• Der opleves stadig dalende medlemsdeltagelse, men stikprøvekontrol har
dog betydet en positiv udvikling i antallet af besøgende.
• Kontrollen opleves stadig som en ekstra opgave for instruktørerne eller
kræver frivillig bemanding, men stikprøvekontroller kræver betydeligt
færre ressourcer.
• Stikprøvekontroller har været afgørende for at udvide åbningstiderne.
• Det vurderes at være et større arbejde med at gennemføre
stikprøvekontrollen ved aktiviteter uden faste frivillige.

• Der opleves få situationer, hvor borgere ikke har et gyldigt coronapas, når
der bliver gennemført en stikprøvekontrol.
• Det er kritiseret af den kommercielle fitnessbranche, at det giver en
skævvridning ift. idrætsaktiviteter i foreningslivet, når de skal kontrollere
alles coronapas og ikke har mulighed for at gennemføre stikprøver.

Den faglige referencegruppe vurderer, at en lempelse af kontrollen og overgang
til en mere tillidsbaseret kontrolmodel i væsentlig grad vil slække effekten af
passet som ”test-motor”, jf. side 14.

*Danskernes adfærd og holdning til corona-epidemien, resultater fra HOPE-projektet, fra den 21. maj 2021

Erfaringer med anvendelse af coronapasset

Aftalepartierne har i forbindelse med de politiske genåbningsaftaler af henholdsvis 22. marts 2021, 15. april 2021 og 17. maj 2021 forpligtet sig til, at der i juni 2021
sker en drøftelse af erfaringerne med anvendelsen af coronapasset. Partierne mødtes den 7. maj og drøftede de hidtidige erfaringer.
Positive erfaringer fra kultur- og erhvervslivet

Udfordringer og forbedringsforslag, som der vil blive arbejdet videre med

Der er generelt taget godt imod coronapas-appen i både kultur- og
erhvervsliv

Der fremhæves følgende udfordringer ved det nye digitale coronapas:

• Af positive oplevelser med den nye app fremhæves:

• Der er generelt tvivl om, hvorvidt coronapasset skal være gyldigt under hele
besøget.

• En hurtigere og simplere kontrol (f.eks. ift. det bortfaldne krav om tjek af
ID ved siden af coronapasset),

• I solskin er vandmærket svært at se og QR-koden svær at scanne

• Øget sikkerhed

• Mange borgere benytter fortsat andre løsninger, og der er derfor et
kommunikationspotentiale om appen

• Gode informationer og retningslinjer, som fulgte med lanceringen.

Ønsker til brug af appen i forbindelse med rejser:

• Mulighed for at integrere i arrangørers billetscannere

• Appen på flere sprog end dansk og engelsk

• Tilfredshed med, at appen er tilknyttet det europæiske coronapas, som
træder i kraft den 1. juli

• At appen integreres i flyselskabernes og koncertarrangørers digitale
billetsystemer
• At DK deltager aktivt i europæiske samarbejde om gensidig anerkendelse af appløsningerne ift. indenrigsbrug og tredjelande, da dette er vigtigt både for dansk
turisme og for den danske eksport
Derudover opleves der stadig udfordringer ved håndtering af undtagelser fra
coronapasset.
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Planen for udfasning af coronapas er udarbejdet pba. de tre
bærende hensyn, faglige vurderinger og ekspertinddragelse
• Som opfølgning på aftale om genåbning af Danmark pr. 21. maj 2021, er der ud fra tre bærende hensyn og med inddragelse af en række
eksperter foretaget en gennemgang med faglige vurderinger af de områder, hvor der efter gældende ret stilles krav om coronapas. De tre
bærende hensyn er følgende: 1) hensynet til smitterisici, 2) de givne aktiviteters medvirken til at understøtte hyppig testning samt 3) praktiske
og logistiske hensyn.
• Gennemgangen skal danne grundlag for en plan for udfasning af coronapasset som begynder primo juni.
Proces for udarbejdelse af plan for udfasning af coronapas

Bærende hensyn
Af aftalen om genåbning
per 21. maj fremgår tre
bærende hensyn for
udfasning af
coronapasset.
De bærende hensyn er
grundlaget for en faglig
vurdering

Faglige vurderinger
På baggrund af data,
undersøgelser og input fra
sektorpartnerskaber
foretager SSI, Kultur- og
Erhvervsministeriet faglige
vurderinger af de
bærende hensyn.

Ekspertinddragelse
Inddragelse af eksperter i
oplevelsesøkonomi og
forbrugeradfærd for at
kvalificere vurdering af
praktiske og logistiske hensyn.
Drøftelse i faglige
referencegruppe

Plan for
udfasning af
coronapas

Vurdering af mulighed for at udfase coronapas tager afsæt i tre
bærende hensyn
En ekspertgruppe inden for erhvervs- og kulturlivet
har kvalificeret den faglige vurdering af dette hensyn

Vurderingsskala: Lav, Lav-Middel, Middel, Middel-Høj, Høj

Smitterisiko

1

Hyppig testning

2

Praktiske og logistiske hensyn

3

Vurdering:
• I hvor høj grad er der risiko for
smitteudbredelse ved udfasning af coronapas?

Vurdering:
• I hvor høj grad hindrer udfasning af coronapas
hyppig testning af målgrupper, som ikke er
færdigvaccinerede?

Vurdering:
• I hvor høj grad er coronapas en byrde for
kultur- og erhvervslivet?

Vurderes ud fra følgende parametre:
• Risiko for smittespredning ved den konkrete
aktivitet belyst ud fra aktuel smitteforekomst
ultimo maj 2021
• Hvor mange gør brug af aktiviteten og skal
derfor lade sig teste?
• Smitteforebyggende rationale ved brug af
coronapas i forhold til den konkrete aktivitet

Vurderes ud fra følgende parametre:
• Hvor mange gør brug af aktiviteten og skal
derfor lade sig teste?
• Kvalitativ vurdering af, hvilke aldersgrupper,
der typisk anvender aktiviteten, herunder om
det er en aktivitet, som involverer
aldersgruppen 16-29 år?

Vurderes ud fra følgende parametre:
• Understøtter den almindelige kundekontakt
inden for området kontrol af coronapas, fx i
form af billettering el. lign?
• Er der en negativ indvirkning på kundeadfærden - fx dæmpet impulsiv
forbrugsadfærd?
• Er der en positiv indvirkning på
kundeadfærden – fx øget tryghed ved forbrug
af aktiviteten?
• Aktivitetsområdets størrelse i forhold til
samfundsøkonomien

Vurdering foretages af:
• Statens Serum Institut

Vurdering foretages af:
• Statens Serum Institut

Vurdering foretages af:
• Ekspertgruppe på baggrund af oplæg fra
Kulturministeriet og Erhvervsministeriet

I udarbejdelsen af faseinddelingen er der inddraget eksperter
inden for erhvervs- og kulturlivet og Den Faglige Referencegruppe
Ekspertinddragelse til vurdering af praktiske
og logistiske hensyn
En ekspertgruppe inden for erhvervs- og
kulturlivet har foretaget en faglig
kvalificering og vurdering af de praktiske og
logistiske hensyn med afsæt i deres
respektive ekspertiseområder og på
baggrund af et oplæg fra Erhvervsministeriet
og Kulturministeriet.
Eksperter:
•

Lucia Reisch, Professor v. CBS

•

Mille Marcussen, Senior Manager v.
Epinion

•

Michael Bang Petersen, Professor v.
Aarhus Universitet

Drøftelser i Den Faglige Referencegruppe

Den Faglige Referencegruppe har på et
møde d. 3. juni 2021 drøftet tilgangen til de
faglige vurderinger og oplægget til
faseinddeling.
På baggrund heraf har referencegruppen
bidraget med input til udfasningsplan samt
generelle overvejelser vedr. udfasning af
coronapas.
Plan for
udfasning af
Den Faglige Referencegruppe er sammensat
coronapas

af eksperter inden for medicin, epidemiologi,
økonomi og samfundsforhold

Ekspertgruppen om praktiske og logistiske hensyn har lagt vægt
på, at coronapas kan bidrage til at tiltrække flere kunder til kulturog erhvervsliv
Coronapasset kan også betyde, at flere har
Befolkning bakker generelt op om coronapas
• Coronapas er indført som værktøj til at
kontrollere smitteudvikling, hvilket bl.a.
understøtter tilliden til genåbningen fra
borgerne
• Borgerne bakker generelt op om anvendelsen
af coronapasset.

Der ses mindre opmærksomhed på afstand,
hvilket kan gøre coronapas mere relevant

mod på fx at gøre brug af kulturliv

• Undersøgelser fra HOPE-projektet viser, at
danskernes opmærksomhed på afstand har
været faldende siden januar.

• Undersøgelser viser, at bekymring for smitte
er en central grund til, at borgere har fravalgt
kulturoplevelser i 2020.

• Afstand er smitteforebyggende, og når
opmærksomheden på adfærd falder, er der
sandsynlighed for, at smitterisikoen stiger.

• Bekymringen for smitte varierer bl.a. med
epidemiens udvikling, alder, hvorvidt man er
vaccineret samt typen af aktivitet, fx grad af
tæt fysisk kontakt med fremmede3

• Omkring to-tredjedele af danskerne mener, at
coronapas er en god idé, jf. figur

• I denne sammenhæng er brugen af coronapas
med til at afbøde effekterne af, at
opmærksomheden på afstand er faldende.

Danskernes holdning til indførelse af coronapas1

Opmærksomhed på afstand4

Årsager til ikke at besøge en indendørs
kulturoplevelse, sommer 20202
40%

67%
19%

13%
Coronapas er
en god idé

Coronapas er hverken
en god eller dårlig idé

16%
Coronapas er
en dårlig idé

Kilder: 1) Voxmeter-måling foretaget af Ritzau, primo april. 2) https://www.kickstartkulturen.dk/kulturgæsten-under-covid-19
3) https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01038, 4)
file:///C:/Users/depkahe/Downloads/Danskernes_Smitteforebyggende_Adf%C3%A6rd_Og_Opfattelser_0531.pdf

Jeg er ikke tryg
Aflysning(er)
ved at besøge har gjort, at jeg
indendørs
ikke er
kulturoplevelser, kommet afsted
så længe der er
corona

23
14%

Jeg har ikke
tid nok

Kulturoplevelser
interesserer mig
ikke

Alle aktiviteter med krav om coronapas er blevet vurderet ud fra
lav, middel, høj-skala
Aktiviteter med krav om coronapas1

Vurdering af smitterisiko ved
afskaffelse af coronapas

Vurdering af, hvorvidt udfasning af Vurdering af, hvorvidt coronapas er
coronapas vil medføre færre test en byrde for kultur- og erhvervslivet

Fitness
Indendørs serveringssteder

Middel-Høj
Middel-høj

Middel-Høj
Middel-Høj

Middel
Middel-Høj

Større indendørs, stående arrangementer (koncerter mv.)

Middel-Høj

Middel (koncerter) + Lav-Middel
(arrangementer på museer)

Lav

Indendørs idrætsaktiviteter
Liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt
Indendørs forlystelser, legelande mv.
Større arrangementer med siddende publikum (indendørs)
Markeder
Større udendørs motionsevents

Middel
Middel
Middel
Middel
Middel
Middel

Middel
Høj
Middel-Høj
Middel
Lav-Middel
Middel

Middel
Middel-Høj
Lav-Middel
Lav-Middel
Lav
Middel

Større udendørs, stående arrangementer (festivaller mv.)
Udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv.

Middel
Middel
Lav-Middel (udendørs) + Middel
(indendørs)
Lav-Middel
Lav-Middel
Lav-Middel

Middel-Høj
Middel

Middel
Lav-Middel

Middel

Middel

Middel
Lav-Middel
Middel

Middel
Middel
Lav-Middel

Lav-Middel
Lav-Middel
Lav-Middel
Lav
Lav

Lav
Lav
Middel-Høj
Middel
Middel

Lav-Middel
Middel
Lav
Middel-Høj
Middel

Spillesteder, teatre, biografer mv.
Udendørs forlystelser (ekskl. indendørs faciliteter)
Museer mv.
Større arrangementer med siddende publikum (udendørs)
Messer
Konferencer og møder
Udendørs sportsarrangementer2 (fodboldkampe)
Biblioteker, arkiver mv.
Fritids- og foreningsaktiviteter (ikke idræt)

Anm.: 1) Der er ikke udarbejdet vurderinger i relation til afskaffelse af coronapas nattelivet, da dette endnu ikke er åbnet med
coronapas. 2) Omfatter flere sportsarrangementer end fodbold, men der er pt. ikke planlagt andre udendørs
sportsarrangementer end fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og
2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder)

På baggrund af vurderingerne efter de tre dimensioner er
aktiviteterne grupperet i en prioriteringsrækkefølge i forhold til,
hvor hurtigt de bør udfases
Betydning for kultur- og erhvervslivet
Lille betydning
Stor betydning

Visualisering af den faglige vurdering af udfasning af coronapas ift. de tre bærende hensyn
Spillesteder, teatre, biografer
mv.

Biblioteker, arkiver mv.

Udendørs forlystelser, zoo, mv
(ekskl. Indendørs faciliteter)
Fritids- og foreningsaktiviteter
(ikke idræt)

Større udendørs motionsevents
Museer mv.

Indendørs serveringssteder
Liberale serviceerhverv med
tæt fysisk kontakt
Større udendørs, stående
arrangementer (festivaller mv.)
Fitness

Konferencer og møder (større
forsamlinger)

Indendørs
idrætsaktiviteter

Større arrangementer med
siddende publikum (udendørs)

Lav risiko for smitteudbredelse

Større arrangementer med
siddende publikum (indendørs)

Indendørs forlystelser,
legelande mv.

Udendørs sportsarrangementer
(fodboldkampe)1

Markeder (større forsamlinger)

Betydning for smitteudbredelse

Anm.: 1) Omfatter flere sportsarrangementer end fodbold, men der er pt. ikke planlagt andre udendørs
sportsarrangementer end fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division
(kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder)

Nogen grad
testmotor
Høj grad
testmotor

Udendørs sommerlejre,
spejderlejre, stævner mv.

Messer

Betydning for coronapas
som testmotor
Lille grad
testmotor

Større indendørs, stående
arrangementer

Høj risiko for smitteudbredelse

På baggrund af faglige vurderinger og ekspertinddragelse er der
udarbejdet et oplæg til faseinddeling af udfasning af coronapas
• De faglige vurderinger, som uddybes på de følgende slides, er
visualiseret i nedenstående graf pba. smitteudbredelse (x-aksen),
betydning for kultur- og erhvervslivet (y-aksen) samt hyppig
testning (boblernes størrelse).
• Med afsæt heri er aktiviteterne grupperet med henblik på
faseinddeling som led i en udfasningsplan af coronapas.

Oplæg til plan for udfasning af coronapas1
Fase 1:
• Biblioteker, arkiver
mv.
• Fritid- og
foreningsaktiviteter
samt folkeoplysning
(ikke idræt)

Afvejning af hensyn til smitteudbredelse, hyppig
testning samt praktiske og logiske hensyn

Anm.: 1) Indendørs idrætsaktiviteter og større udendørs motionsevents kan indgå i fase 2, da de har en mindre betydning
for testmotor, 2) Der er ikke udarbejdet vurderinger i relation til afskaffelse af coronapas nattelivet, da dette endnu ikke er
åbnet med coronapas.

Fase 2
• Messer
• Konferencer og
møder (store
forsamlinger)
• Spillesteder, teatre,
biografer mv.
• Museer, indendørs
zoo, akvarier mv.
• Udendørs forlystelser
(ekskl. indendørs
faciliteter)
• Indendørs
idrætsaktiviteter
• Store udendørs
motionsevents
• Større udendørs
arrangementer med
siddende publikum
• Markeder (større
forsamlinger)
• Udendørs sportsarrangementer (+500
deltagere)

Fase 3:
• Indendørs
serveringssteder mv.
• Fitness
• Større udendørs,
stående
arrangementer
(festivaller mv.)
• Større udendørs
sommerlejre,
spejderlejre mv.
• Større arrangementer
med siddende
publikum (indendørs)
• Indendørs
forlystelser, legelande
mv.
• Liberale
serviceerhverv med
tæt fysisk kontakt

Fase 4:
• Større indendørs,
stående
arrangementer
(koncerter mv.)
• Nattelivet2

Den Faglige Referencegruppe har på et møde d. 3. juni 2021
kvalificeret vurderingerne og tilgangen til faseinddeling og er på
den baggrund kommet med input i relation til timing af faser
Generelle input

Vedrørende timing af faser

• Generel opbakning til den metodiske tilgang i vurderingskriterierne
og faseinddelingen, som baserer sig på en afvejning mellem de tre
hensyn

Referencegruppens forslag til milepæle:
• Fase 1 kan indledes i juni grundet det lave smittetryk og den
lave incidens med en forsigtig og gradvis indfasning.

• Lægger vægt på en gradvis og kontrolleret tilgang mellem faserne,
som sikrer kontrollen med epidemien.

• Fase 2 foreslås 1. august.

• Opmærksomhed på risici vedrørende nye varianter og risici forbundet
med, at varianterne kan nå at sprede sig for meget inden
vaccinationsudrulning er afsluttet.

• Der forventes en mere heterogen aktivitet og nedgang i
testintensiteten blandt ikke vaccinerede i sommeren, hvorfor
det er relevant at vente med at overgå til fase 2.

• Vurderer at en lempelse af kontrollen og overgang til en mere
tillidsbaseret kontrolmodel i væsentlig grad vil slække effekten af
passet som ”test-motor”.

• Fase 3 foreslås 2 uger efter, at alle 16+ årige har fået tilbud 1.
stik af vaccine.

• Fjernelsen af krav om coronapas for udendørs sportsarrangementer
bør først finde sted efter EM, for at sikre kontrollen med smitten
under begivenheden.

• Udfasningsplan og milepæl bør fastsættes således, at det også
understøtter fortsat høj tilslutning til vaccinationsprogram –
herunder også 2. stik for de sidste målgrupper.
• Referencegruppen har ikke forholdt sig detaljeret til indholdet
i faserne.

En gradvis og kontrolleret tilgang til udfasning af coronapas vil
være en forudsætning for, at der kan lempes på andre områder

Epidemikontrol

Store
Natteliv og
serveringsteder arrangementer

Begrænse
superspredningsevents

Coronapas

Mundbind

1. Baggrund for coronapas og erfaringer med ny
coronapas-app
2. Resumé af vurderinger og oplæg til mulig
faseinddeling på baggrund heraf
3. Vurderinger pr. aktivitet

Uddybning af parametre, der er lagt til grund for faglige
vurderinger af smitterisiko og hyppig testning
1

2

I de faglige vurderinger af smitterisiko og hyppig testning i forbindelse med udfasning af coronapas er der bl.a. lagt til grund, hvor stor aktiviteten er,
hvilke aldersgrupper, der anvender aktiviteten, samt overvejelser om smitteforebyggende adfærd

Aktivitetsdata

• Aktivitetsdata er oplyst af det relevante
ressortministerium
• Volumen i aktivitetsdata bidrager til at vurdere
smitterisikoen ved at udfase coronapas, da høj
volumen i den enkelte aktivitet som udgangspunkt
bidrager til større risiko for smitteudbredelse
• Samtidig bidrager aktivitetsdata til at vurdere
konsekvensen for hyppig testning, da høj volumen
i den enkelte aktivitet fungerer som en testmotor
og understøtter hyppig testning blandt
befolkningen.
Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Data om aldersgrupper, der
anvender aktiviteten

Øvrige smitteforebyggende tiltag

• Data om, hvilke aldersgrupper, der typisk
anvender aktiviteten er centralt for hyppig
testning, da smitten pt. er højere blandt de
yngre dele af befolkningen.

• I vurderingerne er der ligeledes lagt vægt på, hvad
mulighederne er for at opretholde de
smitteforebyggende tiltag, såfremt coronapas
udfases.

• Dette skal ses i lyset af, at de unge er mindre
bekymrede for smitte end de ældre dele af
befolkningen.

• Der er fx belyst kontaktflader (træningsudstyr, der
deles af flere personer i fitness), social adfærd
(indtagelse af alkohol eller høj fysisk intensitet) og
smitteforebyggende tiltag (udluftning, afstand,
håndhygiejne, arealkrav, ensretning )
• Der er ligeledes taget hensyn til, at der er testkrav i
andre dele af samfundet, fx i skole- og
uddannelsessektoren eller på arbejdspladserne

Uddybning af parametre, der er lagt til grund for faglige
vurderinger af praktiske og logistiske hensyn
I den faglige vurdering af praktiske og logistiske hensyn i forbindelse med udfasning af coronapas er der bl.a. lagt til grund, hvor stor den økonomiske aktivitet
for branchen er, hvilken betydning coronapas har for kundeadfærden samt hvorvidt aktiviteterne allerede har mulighed for at kontrollere coronapas.

3

•

Figuren viser, at aktivitetsniveauet i udvalgte brancher i april
og maj 2021 i forhold til samme periode i 2019 (før corona).
”Beauty and barber shops” samt restauranter er normaliseret
ift. 2019, mens barer og natklubber er 30-40 pct. under
niveaet for 2019.
Højt forbrug inden for kategorien ”Tourist attractions and
amusement parks” i maj.

•

•

Økonomisk aktivitet i udvalgte brancher, april-maj 2021

Bars and nightclubs
Fast food restaurants
Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas
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Betydningen af coronapas for
kundeadfærden

Ekspertgruppen har i forbindelse med vurderingen
fremhævet:
•

•

Fra et borgerperspektiv er byrden ved coronapas
påvirket af det praktiske besvær med at
tilvejebringe et gyldigt coronapas samt mere
principielle bekymringer omkring rettigheder i
forhold til krav om deling af private
sundhedsoplysninger og lignende.
Førstnævnte betyder også, at adgangen til en test
er vigtig for at sikre de fornødne tests og dermed
trygheden, hvis kravet om coronapas fjernes.

Hvorvidt den almindelige
kundekontakt inden for området
understøtter kontrol af
coronapas, fx i form af
billettering
•

Hvis der allerede kontrolleres for billetter eller
andet adgangskort, så vurderes det, at kontrollen
med coronapas i mindre grad er en byrde for kulturog erhvervslivet, end hvis den almindelige
kundekontakt ikke understøtter kontrollen

•

Fx er der kontrol af billetter på museer,
forlystelsesparker og sportsbegivenheder, mens der
som hovedregel ikke er kontrol af billetter ved
idrætsaktiviteter, fitness og lignende.

Indendørs idrætsaktiviteter, fitness mv.

• Kontrollen i regi af frivillige foreninger kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol
• Fitnesscentre er åbne med krav om coronapas
Smitterisiko
Indendørs idrætsaktivitet: Middel
Fitness centre: Middel-høj

1

Vurderingen beror særligt på:
• Aktiviteter foregår indendørs og ofte med
høj intensitet.
• Høj intensitet er særligt udtalt for
fitnesscentre, hvor der ofte også benyttes
fælles redskaber.
• Det forventes, at der vil være nogen fælles
social aktivitet i tilknytning til aktiviteten.
Nøgletal for indendørs idrætsaktiviteter
943.000

1.053.000

390.000
622.000
364.000
663.000
528.000
258.000
Juni
Juli
August
Medlemstal fitnessbranchen
Medlemsstal DIF, DGI og Firmaidrætten
415.000

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Hyppig testning
Indendørs idrætsaktivitet: Middel
Fitness centre: Middel-høj

Plan for udfasning:
• Fase 2 (indendørs idræt), fase 3 (fitness)

2

Praktiske og logistiske hensyn
Middel

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

Indendørs idræt:

• Udfordring ved at kontrollere coronapas.

•

Blandede aldersgrupper (herunder +50)

•

Lav aktivitet over sommeren

• Særligt fitnesscentre har oplevet et fald i
aktivitetsniveau.

Fitness centre:
•

Bortfald af test i relation til fitnesscentre
formodes at negativt påvirke antallet af
test i betydeligt omfang, da gruppen ikke
testes i uddannelsesregi.

3

• Krav om coronapas kan give tryghed i
forhold til den store kontaktflade m.
fremmede, der kan være i fx fitnesscentre.

Liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt

•

Plan for udfasning:
• Fase 3

Liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt er åbne med krav om coronapas

Smitterisiko

1
Middel

Hyppig testning

2

Praktiske og logistiske hensyn

3

Middel-Høj

Høj

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Høj aktivitet på 480.000 kunder ugentligt.

• Det daglige antal brugere er stort og
omfatter heterogene grupper, herunder
aldergrupper.

•

Besøg hos frisører, massører og tatovører
er som regel længerevarende, hvor der
er relativt tæt kontakt med en behandler.

• Det vurderes, at bortfald af coronapas i et
betydeligt omfang vil negativt påvirke
antallet af test.

•

Coronapasset formodes at begrænse de
spontane besøg, som sektoren vurderer
er vigtig for deres forretningsmodeller.

•

Relativt stor sektor.

• Udbyderen af serviceerhverv har mulighed
for at vurdere, om kunden har symptomer
og dermed udskyde given ydelse.
• Tæt kontakt kan i nogen grad imødegås
ved brug af smitteforebyggende tiltag.
Nøgletal for liberale serviceerhverv
480.000
16.900
Gns. antal
kunder ugentligt

Antal beskæftigede
i branchen

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Spillesteder, teatre og biografer og øvrige lignende lokaler, hvor
der udøves kulturaktiviteter
•

Plan for udfasning:
• Fase 2

Spillesteder, teatre og biografer og øvrige lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter

Smitterisiko

1

Udendørs: Lav-middel
Indendørs: middel

2.100.000

Biografer

Teatre,
cirkus, revy

725.000
50.000
Spillesteder mv.

2
Middel

Vurderingen beror særligt på:
• Ved afholdelse af aktiviteten er der
mulighed for sektionering.
• Det formodes, at der ved billetkøb
indsamles oplysninger, som kan anvendes,
hvis kontaktopsporing bliver nødvendigt.
• Siddende publikum vurderes at mindske
risiko for smitte.
Skøn for antal brugere i juni, juli og august

470.000

Hyppig testning

Kulturmedborger og
aktivitetshuse

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Praktiske og logistiske hensyn

3

Middel

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Det skønnes, at der er mere end 3 mio.
brugere hen over sommeren.

• Kontrol af coronapas har medført forskelig
grad af gene for hhv. teatre og biografer,
hvor særligt biografer har været udfordret.

• Brugergruppen består både af vaccinerede
og uvaccinerede.
• Da personer med tilknytning til
uddannelsesinstitutioner ikke
regelmæssigt testes i sommerperioden, vil
det i nogen grad påvirke antallet af test
negativt.

• Det vurderes, at coronapas kan medføre
færre gæster.
• Den private biografsektor har lidt store
økonomiske tab.
• Teatre med særligt fokus på børn og unge
oplever, at restriktionerne begrænser
mulighederne for at vise forestillinger for
flere skoleklasser samtidig.

Fritids- og foreningsaktiviteter samt folkehøjskoler,
Folkeuniversitetet, aftenskoler mv.
• Indendørs foreningsliv, musik- og kulturskoler (inkl. sangaktiviteter), andre kunstskoler og grundkurser på
kunstområdet samt Folkeuniversitetet, aftenskoler mv. er åbent med krav om coronapas.

Plan for udfasning:
• Fase 1

Smitterisiko

Praktiske og logistiske hensyn

1
Lav

Månedligt skøn for antal brugere for fritids- og
foreningsaktiviteter

101.700
56.000
10.700
Juli

2
Middel

Vurderingen beror særligt på:
• En række indendørs aktiviteter foregår kun
i begrænset omfang i sommermånederne.
• Ved aktiviteter, som er præget af fysisk
aktivitet (fx sang og bevægelse) er der en
øget risiko for smitte ved selve aktiviteten,
hvilket gør, at det er vigtigt at overholde
anbefalinger om afstand.

Juni

Hyppig testning

August

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Middel

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Blandede aldersgrupper, herunder både
folk som er vaccinerede og uvaccinerede.

• Der er normalvis ikke adgangskontrol,
hvorfor det kræver ressourcer at
kontrollere coronapas.

• Da personer med tilknytning til
uddannelsesinstitutioner ikke
regelmæssigt testes i sommerperioden, vil
det i nogen grad negativt påvirke antallet
af test.

3

• Fritids- og foreningsaktiviteter dækker
over mange forskellige situationer, som
både kan foregå i kendte grupper og i
større forsamlinger.
• Det vurderes, at aktiviteten har betydning
for trivslen.

Museer, indendørs zoologiske anlæg, akvarier mv.

•

Museer, herunder videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller, indendørs zoologiske anlæg,
akvarier mv. er åbne med krav om coronapas

Smitterisiko

1
Lav-middel

Hyppig testning

2

Vurderingen beror særligt på:
• Det antages, at en overvægt af
museumsgæster er personer over 50 år,
som er vaccineret. Derfor må det
forventes, at aktiviteten i mindre omfang
bidrager til, at personer bliver testet.
• Der forventes over 3 mio. brugere i
sommermånederne.
Om museumsbrugerne
57 %
16 %

20.000
Museer - gns. antal
kunder ugentligt

Indendørs zoo - gns.
antal kunder ugenligt

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Ældre end 50 år

Praktiske og logistiske hensyn

3

Middel

Lav-middel

Vurderingen beror særligt på:
• Antallet af berørte personer er højt og
forventes at stige i juli og august. Brugere
er både vaccineret og uvaccineret.
• Museer har typisk god mulighed for at
afvikle aktiviteter med gode
smitteforebyggende foranstaltninger
(ensretning, forhindring af mylder mv.).
Nøgletal for museer og indendørs zoo
250.000

Plan for udfasning:
• Fase 2

14-29 år

Vurderingen beror særligt på:
• Kræver ekstra ressourcer at kontrollere
coronapas.
• 32 % af danskerne forventer at have færre
attraktionsbesøg end normalt i løbet af de
kommende måneder og/eller sommeren.
• 21 % af danskerne vil først besøge
attraktioner igen, når det ikke længere er
et krav at skulle fremvise coronapas.

Biblioteker, arkiver mv.

• Kontrollen på biblioteker kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende
personer, der er undergivet krav om coronapas
Smitterisiko

1
Lav

Hyppig testning

Plan for udfasning:
• Fase 1

2
Middel

Praktiske og logistiske hensyn
Middel-høj

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Antallet af berørte personer er højt, men
et vist fald i antal besøgende må forventes
i sommerferien.

• Det antages, at en overvægt af brugerne
er personer over 50 år, som er vaccineret.

• Krav om coronapas betyder formentlig
færre spontane gæster.

• Der vil typisk være god mulighed for at
afvikle aktiviteter med gode
smitteforebyggende foranstaltninger.

• En del af brugerne er dog også børn, unge
og yngre voksne. Da personer med
tilknytning til uddannelsesinstitutioner
ikke testes regelmæssigt i en del af
sommerperioden, vil det i nogen grad
negativt påvirke antallet af test.

• Som udgangspunkt er der ikke faciliteter
og personale tilgængeligt til at foretage
tjek ved indgangen. Overgang til
stikprøvekontrol har gjort det lettere.

Nøgletal for biblioteker, arkiver mv.
715.000

3.500
Gns. antal
kunder ugentligt

Antal beskæftigede
i branchen

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

3

• Brugere af biblioteker bevæger sig relativt
adskildt fra hinanden og det formodes at
de fleste er på biblioteket i relativt kort tid.

Indendørs forlystelser, legelande mv.

•
•

Forlystelsesparker, badelande, legelande mv. er åbne med krav om coronapas
Spillehaller, kasinoer mv. er åbne med krav om coronapas

Smitterisiko

1
Middel

2
Middel-høj

Vurderingen beror særligt på:
• Antallet af berørte personer er stigende i
løbet af de kommende måneder.
• For en række aktiviteter er det muligt at
styre kundeflow. Derved kan sikres
mulighed for at afvikle aktiviteter så
deltagerne kan holde afstand.
• Ved en række aktiviteter er der fokus på
leg og samvær. Omfanget af gæster er bl.a.
afhængig af turisters adgang til Danmark.
100.000-150.000
1.500
Månedligt skøn for antal
gæster i indendørs
forlystelsesparker

Hyppig testning

Plan for udfasning:
• Fase 3

Månedligt skøn for antal
gæster i spillehaller, kasinoer

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Praktiske og logistiske hensyn
Lav-middel

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Det antages, at der vil være en overvægt af
børn under 16 år samt forældre i
aldersgrupperne 20-29 år og 30-39 år, som
ikke er vaccineret mod COVID-19.

• Adgangskontrol giver mulighed for at
kontrollere coronapas.

• Ophold i forlystelsesparker forventes at
berøre mange familier i
sommermånederne, og det vurderes
derfor, at bortfald af krav om coronapas i
relation til indendørs forlystelsesparker
mv. vil bidrage negativt til antallet af test.

3

• Indendørs forlystelser kan betyde mange
mennesker samlet i længere tid indendørs.
Det kan virke utrygt for gæsterne.
• Krav om coronapas forventes at mindske
antallet af brugere, da besøg i
forlystelsesparker mv. ofte er knyttet til en
grad af spontanitet (fx vejret)

Udendørs forlystelser, zoo mv.

•

Plan for udfasning:
• Fase 2

Udendørs forlystelser, zoo mv. har åbent med krav om coronapas

Smitterisiko

1
Lav-middel

Vurderingen beror særligt på:
• Antallet af berørte personer er stigende i
løbet af de kommende måneder.
• Det er muligt at styre kundeflowet og
dermed sikre afstand og sænke risiko for
smitte.
• Aktiviteterne vurderes potentielt at være
genstand for udenlandske turister.
Nøgletal for udendørs forlystelsesparker, zoo
800.000
400.000
Zoo - gns. gæster i
sommerperioden pr. md

Forlystelsesparker - gns.
gæster i
sommerperioden pr. md

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Hyppig testning

2

Praktiske og logistiske hensyn

3

Middel

Middel

Vurderingen beror særligt på:
• Det antages, at der vil være en overvægt af
børn under 16 år samt forældre i
aldersgrupperne 20-29 år og 30-39 år, som
ikke er vaccineret mod COVID-19.
• Ophold i forlystelsesparker forventes at
berøre mange familier i
sommermånederne, og det vurderes
derfor, at bortfald af krav om coronapas i
relation til indendørs forlystelsesparker
mv. vil bidrage negativt til antallet af test.

Vurderingen beror særligt på:
• Som hovedregel skal der i dag foretages
billetkøb og billetkontrol, hvilket muliggør
kontrol af coronapas ved indgangen.
• Udendørs forlystelser kan betyde mange
mennesker samlet i længere tid
(modvirkes dog af plads- og
udluftningsforhold).
• Krav om coronapas forventes at mindske
antallet af brugere, da besøg i
forlystelsesparker mv. ofte er knyttet til en
grad af spontanitet (fx vejret).
• Besøgstallet i Zoo har siden genåbningen
været på indeks 40-60 i forhold til budget.

Indendørs serveringssteder, barer og værtshuse mv.

• Krav om coronapas ved indendørs servering. Serveringssteder skal lukke kl. 23 og sidste udskænkning kl. 22.
• For private arrangementer kan der holdes åbent efter 23, herunder serveres alkohol fra kl. 22 til kl. 5

Plan for udfasning:
• Fase 3

Smitterisiko

Praktiske og logistiske hensyn

1

Hyppig testning

2

3

Middel-høj

Middel-høj

Middel-høj

Vurderingen beror særligt på:
• I tilknytning til serveringssteder er rapporteret
en række supersprednings-begivenheder.
• Serveringssteder udgør ofte en ramme for
sociale sammenkomster, hvor indtagelse af
alkohol er en del af begivenheden.
• Der er en stor risiko for at møde fremmede fra
andre sociale netværk.
• Øget krav til indendørs aktiviteter, herunder
udluftning.

Vurderingen beror særligt på:
• Ophold på serveringssteder vurderes at
være en væsentlig del af personers adfærd
i løbet af sommerferien.
• Det antages, at der er ca. lige mange unge
og ældre, der benytter aktiviteten. Det
vurderes derfor, at bortfald af krav om
coronapas i betydeligt omfang vil bidrage
negativt til antallet af test.

Vurderingen beror særligt på:
• Ikke alle steder har ”adgangskontrol”,
hvorfor der er begrænsede muligheder for
at kontrollere coronapas.
• Relativt størst andel af økonomien ift. de
andre sektorer.
• Coronapas skønnes at bidrage til et fald i
spontane aktiviteter (fx ved fejringer).
• Det skønnes, at serveringssteder fortsat er
under normal aktivitet (ca. 25 %).
• Det bemærkes, at barer og værtshuse
formentligt vil score højere end
restauranter og caféer pga. salg af alkohol
og potentielt stående publikum.

400.000
135.000
Restauranter og cafeer Barer og værtshuse
- gns. daglige gæster i - gns. daglige gæster
sommerperioden
i sommerperioden
Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Større arrangementer med siddende publikum

• Større arrangementer skal afvikles i sektioner á 500 (1.000 pr. 14 juni). Ingen grænse for maks. antal
deltagere. Der er krav om coronapas for ordningen.

Smitterisiko

1

Udendørs: Lav-middel
Indendørs: Middel

2
Middel

Vurderingen beror særligt på:
• Siddende publikum vurderes at mindske
risiko for smitte sammenlignet med
stående publikum.
• Der er mulighed for at afholde aktivteten
med smitteforebyggende tiltag.
• Ved indendørs arrangementer bør der
være fokus på smitteforebyggende tiltag.
Skøn for deltagere i større arrangementer, siddende
788.000

Juni

Hyppig testning

6.000

65.000

Juli

August

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Plan for udfasning:
• Fase 2 udendørs, fase 3 indendørs

Vurderingen beror særligt på:
• Publikum udgør en meget heterogen
gruppe. For arrangementer, som typisk
foregår i sommermåneder (fx revy og
cirkus), skønnes bortfald af krav om
coronapas negativt at påvirke antallet af
test.

Praktiske og logistiske hensyn

3

Lav-middel
Vurderingen beror særligt på:
• Som hovedregel skal der i dag foretages
billetkøb og billetkontrol, hvilket muliggør
kontrol af coronapas ved indgangen.
• Krav om coronapas kan betyde færre
spontane gæster.
• Til større arrangementer vil der potentielt
være interaktion med op mod flere
hundrede fremmede mennesker.
• Særligt ved sportsarrangementer vil der
være risiko for råb, sang og påvirket
publikum.

Messer

• Messer afvikles uden grænse for antal deltagere. Dyrskuer åbner med maks. 10.000 deltagere pr. 14 juni.
• Krav om coronapas for ordningen

Plan for udfasning:
• Fase 2

Smitterisiko

Praktiske og logistiske hensyn

1
Lav-middel

Hyppig testning

2
Lav

Lav-middel

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Antallet af messer og deltagere forventes
at være lavt i de kommende måneder.

• Der forventes meget lav aktivitet i
sommermånederne i år. Derfor er det
vurderingen, at bortfald af krav om
coronapas ved deltagelse i messer kun i et
begrænset omfang vil påvirke antallet af
test negativt.

• Som hovedregel skal der foretages
billetkontrol, hvilket muliggør kontrol af
coronapas ved indgangen. Dog vurderer
sektoren det ressourcetungt at håndtere
pga. f.eks. flere indgange og sent
ankommende gæster.

• Det formodes, at der ved tilmelding
indsamles oplysninger, som kan anvendes,
såfremt kontaktopsporing bliver
nødvendig.
• Sektoren oplyser, at det tager tid at
arrangere messer mv. Endvidere forventes
messer med udenlandske deltagere tidligst
afholdt i efteråret/næste forår.
• Der forventes afviklet én messe i juni (3500 deltagere).
Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

3

• Messer er kendetegnet ved større
menneskemængder, som bevæger sig
mellem stader. Dette kan skabe utryghed
blandt deltagerene for smitte.

Konferencer og møder

• Erhvervsmæssige og faglige konferencer og møder afvikles med maks. 1.000 deltagere i sektioner á 500
indtil 14. juni, hvor loft for antal deltagere udgår (sektioner bibeholdes). Krav om coronapas for ordningen.

Plan for udfasning:
• Fase 2

Smitterisiko

Praktiske og logistiske hensyn

1
Lav-middel

Hyppig testning

2
Lav

3

Middel

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Antallet af konferencer og møder
forventes at være lavt i de kommende
måneder.

• Det antages, at en del af deltagergruppen
allerede er vaccineret, og derfor ikke
tilskyndes til test.

• Det formodes, at der ved tilmelding
indsamles oplysninger, som kan anvendes
såfremt kontaktopsporing bliver
nødvendig.

• Der er et meget lavt aktivitetsniveau for
konferencer og møder i
sommermånederne i år. Derfor er
vurderingen, at bortfald af krav om
coronapas i relation til deltagelse i
konferencer kun i et begrænset omfang vil
påvirke antallet af test negativt.

• Som hovedregel er der en reception, der
kan kontrollere coronapas ved indgangen.
Dog vurderer sektoren det ressourcetungt
at håndtere pga. f.eks. flere indgange og
sent ankommende gæster.

• Det skønnes, at der maksimalt vil være
100.000 deltagere til kongresser og
konferencer i august. Der skønnes at være
3.000 ansatte på arbejde på
konferencecentre og kursusejendomme.
Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

• Der vil være mulighed for interaktion med
fremmede mennesker. Dog vurderes det,
at konferencer og møder kan afvikles med
smitteforebyggende tiltag.

Markeder

• Udendørs markeder afvikles pt. uden krav om coronapas med maks. 500 deltagere. Til august lempes maks. antal
deltagere til 3.000, og der er krav om coronapas for indendørs markeder og for udendørs markeder på over 4.000 m2

Plan for udfasning:
• Fase 2

Smitterisiko

Praktiske og logistiske hensyn

1
Middel

Hyppig testning

2
Lav-middel

3

Lav

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Personer mødes på tværs af sociale
netværk.

• I forvejen er der ikke krav om coronapas
for udendørs markeder.

• Aktiviteten kan medføre, at personer
opholder sig samme sted (fx salgs-bod) i
længere tid, hvilket må forventes at øge
risiko for smitte.

• Der er formentlig lav aktivitet her i
sommer, men ingen gode tal for volumen.

• Det formodes, at der for de store
kræmmermarkeder vil være en del gæster,
der på forhånd forbereder besøget, og
derfor også planlægger test inden.

• Indtil august 2021 er der et maksimum på
500 deltagere pr. marked, og der vil kun
kunne afholdes udendørs markeder,
hvilket er faktorer, der vil bidrage til at
nedsætte risiko for smitte.

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

• Derfor er det vurderingen, at bortfald af
krav om coronapas for deltagelse i
markeder kun i et begrænset omfang vil
påvirke antallet af test negativt.

• For mindre loppemarkeder antages det, at
der for en mindre del af gæsterne vil være
tale om en spontan indskydelse.
• På indendørs markeder vil der være frygt
for sammenstimling med fremmede,
hvorfor krav om coronapas skaber tryghed.
• Relativt lille sektor.

Større udendørs motionsevents

• Udendørs motionsevents afvikles med maks. 3.000 deltagere i sektioner á 150 personer. Pr. 14 juni lempes
kravene til maks. 5.000 deltagere i sektioner á 300. Krav om coronapas for ordningen.

Plan for udfasning:
• Fase 2

Smitterisiko

Praktiske og logistiske hensyn

1
Middel

Vurderingen beror særligt på:
• Motionsevents indebærer en høj intensiv
fysisk aktivitet, hvilket vil øge risiko for
smitte.
• Det forventes, at aktiviteter kan føre til
møder på tværs af sociale netværk.
• Antallet af maksimum deltagere øges
medio juni måned.
Deltagere til udendørs motionsevents (skøn)
99.000
49.000
2.500
Juni

Juli

August

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Hyppig testning

2

3

Middel

Middel

Vurderingen beror særligt på:
• Deltagerne omfatter både aldersgrupper
der er vaccineret og uvaccineret.
• Deltagere i udendørs motionsevents
vurderes at være meget motiverede for
deltagelse. Det vurderes derfor, at bortfald
af krav om coronapas i nogen omfang vil
påvirke antallet af test negativt.

Vurderingen beror særligt på:
• Indtjekning muliggør kontrol af deltageres
coronapas. Dog er det udfordring for
større arrangementer med gratis entré.
• Der vil være mange mennesker samlet,
hvilket pga. de fysiske aktiviteter vil skabe
utryghed for den enkelte gæst.
• Dog foregår aktiviteten udendørs og har
bedre udluftningsmuligheder.

Større udendørs arrangementer for stående og i bevægelse
(festivaler, større koncerter, sportsarrangementer)
• Arrangementer omfattet af ordningen afvikles med maks. 2.000 deltagere i sektioner á 200 personer.
• I august lempes til maks. 5.000 deltagere i sektioner á 500 personer. Krav om coronapas.

Smitterisiko

1
Middel

Vurderingen beror særligt på:
• Det formodes, at der ved billetkøb
indsamles oplysninger, som kan anvendes,
såfremt kontaktopsporing bliver
nødvendig.
• Der vil være møder på tværs af sociale
netværk.
• Mulighed for indtagelse af alkohol kan
medføre en risiko for manglende
efterlevelse af de hygiejniske anbefalinger.
• Aktiviteterne vil sandsynligvis have en
særlig høj intensitet ift. råb og sang.
• Meget få arrangementer grundet
restriktioner.
Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Hyppig testning

Plan for udfasning:
• Fase 3

2
Middel-Høj

Vurderingen beror særligt på:
• Der er usikkerhed om omfanget af
aktiviteten i sommeren 2021.
• Det antages, at en overvægt af brugerne
er unge, som endnu ikke er vaccineret
• Det vurderes, at bortfald af krav om
coronapas i nogen omfang vil påvirke
antallet af test negativt.
Aldersprofil
16-29 årige skønnes at udgøre ca. 35 % af
koncertpublikummet og ca. 45 % af festivals
publikummet.

Praktiske og logistiske hensyn

3

Middel
Vurderingen beror særligt på:
• Generelt mulighed for adgangskontrol ved
fremvisning af billet. Dog er det byrdefuldt
for gratis arrangementer, der er nødt til at
blive indhegnet.
• Interaktion med op til flere hundrede
fremmede (dog udendørs) – potentiale for
råb, sang og påvirket publikum.
• Det vurderes, at krav om coronapas
medfører færre spontane gæster.

Ordning for indendørs, stående arrangementer

• Der er ikke åbnet for arrangementer omfattet af denne ordning. Der genåbnes i august, hvor der åbnes for
arrangementer med maks. 3.000 deltagere i sektioner á 300 personer. Krav om coronapas.

Plan for udfasning:
• Fase 4

Smitterisiko

Praktiske og logistiske hensyn

1
Middel-høj

Hyppig testning

2
Middel

3

Lav

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• Det formodes, at der ved billetkøb
indsamles oplysninger, som kan anvendes,
såfremt kontaktopsporing bliver
nødvendig.

• Det antages, at en overvægt af brugerne
er unge, som endnu ikke er vaccineret.

• Generelt mulighed for adgangskontrol ved
fremvisning af billet.

• Det vurderes, at bortfald af krav om
coronapas i nogen omfang vil påvirke
antallet af test negativt.

• Interaktion med op til flere hundrede
fremmede – potentiale for råb, sang og
påvirket publikum.

• Der vil være møder på tværs af sociale
netværk.
• Mulighed for indtagelse af alkohol kan
medføre en risiko for manglende
efterlevelse af de hygiejniske anbefalinger.
• Aktiviteterne vil sandsynligvis have en
særlig høj intensitet ift. råb og sang.
Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

Større udendørs sportsbegivenheder
• Omfatter også andre større udendørs sportsbegivenheder, men der er ikke planlagt andre end fodbold
• Fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2.
division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder)

Smitterisiko

1

Hyppig testning

Lav-middel

130.000

Juli

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

3

Lav
Vurderingen beror særligt på:

• En overvægt af brugerne er endnu ikke
vaccineret.

• Der er mulighed for kontrol af coronapas
ved kontrol af billet.

• Der er ca. ½ mio. tilskuere i de første
sommermåneder, men herefter stiger
omfanget af aktiviteterne betydeligt.

• Interaktion med op til flere hundrede
fremmede (dog udendørs) – potentiale for
råb, sang og påvirket publikum.

Aldersfordeling for deltagere til fodboldkampe
32%
21%

21%

18%

40-50 år

50-60 år

Over 60 år

8%

August

Praktiske og logistiske hensyn

Vurderingen beror særligt på:

165.000

92.000

Juni

2
Middel-høj

Vurderingen beror særligt på:
• Det formodes, at der ved billetkøb indsamles
oplysninger, som kan anvendes, såfremt
kontaktopsporing bliver nødvendig.
• Der vil være møder på tværs af sociale
netværk. Mulighed for indtagelse af alkohol
kan medføre en risiko for manglende
efterlevelse af de hygiejniske anbefalinger.
• Aktiviteterne vil sandsynligvis have en særlig
høj intensitet ift. råb og sang

Antal deltagere til fodboldkampe

Plan for udfasning:
• Fase 2

Under
20 år

20-40 år

Udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med
overnatning (større arrangementer)
Plan for udfasning:
• Fase 3

• Udendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner mv. med overnatning er åbent med krav om coronapas.

Smitterisiko

1
Middel

Med overnatning

174.360
84.960

49.350

38.600
Juni

10.750

89.400
Juli

2
Middel

Vurderingen beror særligt på:
• Aktiviteten foregår udendørs og vil
medvirke til at reducere risiko for smitte.
• Mulighed for overnatning vil bidrage til at
øge risiko for smitte da varighed af
samvær øges.
• Mulighed for at indsamle kontaktoplysninger til brug for smitteopsporing.
Antal deltagere for udendørs sommerlejre mv.
Uden overnatning

Hyppig testning

49.050
38.300
August

Kilde: Teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af coronapas

10.750

Praktiske og logistiske hensyn
Lav-Middel

Vurderingen beror særligt på:

Vurderingen beror særligt på:

• En stor del af deltagere er personer under
18 år, som ikke vil blive testet
regelmæssigt via
uddannelsesinstitutionerne i
sommerferien.

• Mulighed for kontrol af coronapas, når
man tjekker ind i lejren.

• Det vurderes derfor, at bortfald af krav om
coronapas i relation til deltagelse i
udendørs sommerlejr mv. i nogen omfang
vil påvirke antallet af test negativt.

• Oftest er det frivillige, der er arrangører,
og det kan påvirke tilliden, at de skal
kontrollere coronapas.

• Særligt idrætssektoren nævner, at der er
en generel frygt for smittefare.

3

Se teknisk baggrundsbilag til plan for udfasning af
coronapas for dybdegående vurderinger af de tre
bærende hensyn

