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Sundhedsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive indstilling vedr.
videreførelse af elementerne i aftalen om en lempelse af rejserestriktionerne som følge
af COVID-19 for så vidt angår kravene om test og isolation for indrejsende, som har
opholdt sig i udlandet.
Den 12. oktober 2021 indgik regeringen sammen med en bred kreds af Folketingets
partier (V, DF, RV, SF, Ø, C, LA og Å) aftale om en lempelse af rejserestriktionerne som
følge af COVID-19.
Aftalen fastlagde den eksisterende model for rejserestriktionerne, som kommer til udtryk i
Sundhedsministeriets bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i
Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19.
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Som følge af aftalen trådte følgende elementer i kraft d. 25. oktober:
 Testkrav senest 24 timer efter indrejse for alle indrejsende, der hverken er
vaccineret, tidligere smittet eller kan fremvise en negativ test forud for indrejse.
Dette gælder også for danske statsborgere.
 Krav om isolation efter indrejse fra højrisiko lande (lande som hverken er medlem
af EU/Schengen eller på EU’s positiv liste for tredjelande) for personer, der
hverken er vaccineret eller tidligere smittede.
Det fremgår af aftalen, at modellen skal gælde frem til den 30. juni 2022.
Den 2. december 2021 blev der indført et yderligere skærpet krav i rejserestriktionerne,
der medførte, at alle, som ankommer fra udvalgte lufthavne, opført i bekendtgørelsens
bilag 3, skal testes ved indrejse. Dette skete efter indstilling fra Statens Serum Institut og
Epidemikommissionen.
På den baggrund blev Sundhedsministeriets bekendtgørelse om krav om test og isolation
efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 genudstedt med en
varighed på 14 dage. Det vil sige, at bekendtgørelsen ophæves den 16. december 2021.
Sundhedsministeriet har derfor foreslået, at den eksisterende model forlænges inden den
udløber d. 16. december 2021. Der foretages ingen ændringer af den eksisterende model
for indrejserestriktioner.
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Sundhedsministeriet har bedt om Epidemikommissionen indstilling til, om den beskrevne
model skal forlænges.
Sundhedsministeriet har oplyst, at de påtænker at udstede en bekendtgørelse fsva. krav
om test og isolation med gyldighed til d. 30 juni 2022. Sundhedsministeriet har derudover
oplyst, at bekendtgørelsens krav om test for indrejsende, som ankommer fra udvalgte
lufthavne opført i bekendtgørelsens bilag 3, dog kun påtænkes at have en længde af 3
uger bl.a. af hensyn til feriedage over jul og nytår.
Epidemikommissionens indstilling
Epidemikommissionen noterer sig, at der med den politiske aftale af 12. oktober 2021
”Aftale om markante lempelser af rejserestriktionerne som følge af COVID-19” er aftalt
lempelser og forenkling af rejserestriktionerne.
Epidemikommissionen indstiller, at regler om rejserestriktioner i overensstemmelse med
aftalen videreføres, herunder de aftalte:
 Testkrav senest 24 timer efter indrejse for alle indrejsende, der hverken er
vaccineret, tidligere smittet eller kan fremvise en negativ test forud for indrejse.
Dette gælder også for danske statsborgere.
 Krav om isolation efter indrejse fra højrisiko lande (lande som hverken er medlem
af EU/Schengen eller på EU’s positiv liste for tredjelande) for personer, der
hverken er vaccineret eller tidligere smittede.
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Epidemikommissionen indstiller, at krav om test for indrejsende, som ankommer fra
udvalgte lufthavne opført i bekendtgørelsens bilag 3, videreføres i 3 uger bl.a. af hensyn til
feriedage over jul og nytår.
Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik
på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller
ophæves.
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