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Krav om test og 10 dages          
isolation efter indrejse i Dan-
mark 

For at begrænse introduktion og spredning af mere smitsomme virusva-
rianter indføres krav om test og isolation i 10 dage i forbindelse med ind-
rejse i Danmark. De nye regler gælder fra søndag den 7. februar 2021. 

Sundhedsmyndighedernes anbefaling  
På trods af et faldende smittetryk i Danmark er der fortsat væsentlige usikkerheder 
forbundet med nye, mere smitsomme virusvarianter. Virusvarianten B.1.1.7, der første 
gang blev fundet i Storbritannien, forventes at udgøre ca. 80 pct. af tilfældene i Dan-
mark ved starten af marts 2021. Fremvæksten af B.1.1.7, usikkerheden om udviklingen 
af denne og andre mere smitsomme virusvarianter i den kommende tid samt indvirk-
ningen heraf på den samlede smitteudbredelse i Danmark, medfører, at risikoni-
veauet fortsat er vurderet til 5 i hele landet og i alle fem regioner. 
 
Indsatsgruppen for håndtering af COVID-19 har drøftet risikoen for spredning af 
mere smitsomme virusvarianter i forbindelse med indrejse fra udlandet til Danmark.  
 
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har lagt vægt på, at Danmark 
aktuelt har smittespredning med nye virusvarianter af COVID-19, som vurderes at 
være problematiske, da de skønnes mere smitsomme. Foruden de kendte, mere smit-
somme varianter er det sandsynligt, at der globalt eksisterer andre endnu ukendte 
varianter. Sundhedsmyndighederne vurderer, at der er en betydeligt større risiko for, 
at smitten igen kan stige eksponentielt grundet udbredelsen af nye og mere smit-
somme virusvarianter. Dette på trods af et generelt fald i antal bekræftede tilfælde 
med COVID-19 i Danmark.  
 
Det er besluttet, at der fastsættes krav om test for COVID-19 og 10 dages isolation ef-
ter indrejse i Danmark. Efter indstilling fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyn-
dighederne, udmøntes en konkret model for krav for indrejsende. 

Nye regler fra 7. februar og foreløbigt til og med 28. februar 2021 
Personer, der rejser til Danmark efter at have opholdt sig i udlandet, omfattes i perio-
den fra 7. februar og foreløbigt til og med 28. februar 2021 af krav om dels at lade sig 
teste for COVID-19 i forbindelse med indrejsen, og dels at gå i isolation i 10 dage (med 
mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdeda-
gen efter indrejse). Udlændinge, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til 
Danmark, skal derudover fortsat have et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind 
i Danmark.  
 
Der vil gælde en række undtagelser fra kravene om test og isolation, bl.a. for børn un-
der 15 år, visse personer med fast bopæl i grænselandet og visse personer, der hyp-
pigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde. Udlændinge, der ind-
rejser med henblik på at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser ind i eller 
ud af Danmark eller har andet anerkendelsesværdigt formål, vil bl.a. heller ikke være 
omfattet af isolationskravet i de perioder, hvor de varetager anerkendelsesværdige 
formål.  
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Ny lovgivning som 
grundlag for krav om 
test og isolation 
 

 

Folketinget har vedtaget lovgivning, der giver mulighed for at stille krav om test og isolation for per-

soner, herunder danske statsborgere, der rejser ind i Danmark efter ophold i udlandet. 

 

Hastelovgivningen bag de nye krav om test og isolation kan læses her.  

 

Den nye lov er blevet udmøntet i regler om, at personer, der indrejser i Danmark fra udlandet, herun-

der danske statsborgere, omfattes af krav om at lade sig teste i forbindelse med indrejse og efterføl-

gende at gå i isolation i 10 dage med mulighed for at afkorte isolationen ved en negativ PCR-test fo-

retaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.  

 
Læs mere om de gældende regler og undtagelser på coronasmitte.dk 

 

 

  

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l152/20201_l152_som_vedtaget.pdf
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
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Overblik over krav om COVID-19-test  
og isolation i forbindelse med indrejse i 
Danmark  

Reglerne gælder som udgangspunkt for alle rejsende. 
 
Læs mere om de gældende regler og undtagelser på coronasmitte.dk 
 
Overtrædelse af reglerne om krav om test og isolation ved indrejse i Dan-
mark er strafbart 
Overtrædelse af reglerne vil kunne straffes med bøde. Bøden vil som udgangs-
punkt udmåles til 3.500 kr. i førstegangstilfælde og vil kunne stige i gentagelsestil-
fælde. 
 

 Indrejse med fly 
 

Indrejse over  
sø- eller landegrænser 

Test inden indrejse 
 
 

Fremvisning af negativ test, der er højst 
24 timer gammel, ved ombordstigning 
på fly med destination til Danmark 

 Fremvisning af negativ test ved  
grænsekontrol, der er højst 24 timer 
gammel på indrejsetidspunktet  
(gælder kun udlændinge uden fast bo-
pæl eller opholdstilladelse i Danmark) 

Test ved ankomst Hurtigtest skal som udgangspunkt fo-
retages, inden lufthavnen forlades 

 Indrejsende skal som udgangspunkt 
have foretaget en hurtigtest eller PCR-
test senest 24 timer efter indrejse i Dan-
mark 

Isolation Indrejsende skal som udgangspunkt 
isolere sig i 10 dage 

 Indrejsende skal som udgangspunkt 
isolere sig i 10 dage 

Afbrydelse af  
isolation 

Isolationen kan afbrydes ved  
negativ PCR-test taget tidligst på  
fjerdedagen efter indrejse 

 Isolationen kan afbrydes ved  
negativ PCR-test taget tidligst på  
fjerdedagen efter indrejse 

 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
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Indrejse i Danmark med fly 

Personer, der rejser til Danmark fra udlandet med luftfartøj, skal testes 
både før de stiger ombord og ved ankomst. Efter ankomst til Danmark 
skal man isolere sig i 10 dage. Kravene gælder for alle, der rejser til Dan-
mark, herunder danske statsborgere.   

For personer, der rejser med luftfartøj til Danmark fra udlandet, gælder fra 7. februar 
2021 og foreløbigt frem til og med 28. februar 2021 en række skærpede regler om test 
for COVID-19 og isolation.  

Hvem er omfattet? 
De nye krav om test og isolation gælder som udgangspunkt for alle rejsende.  
 
Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, skal for at 
rejse ind i Danmark også have et anerkendelsesværdigt formål. De anerkendelses-
værdige formål kan findes på coronasmitte.dk. 
 
Der gælder en række undtagelser til reglerne om test for COVID-19 i forbindelse med 
indrejse med fly i Danmark, herunder: 
  
 Børn under 15 år.  
 Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en hurtigtest (antigen-

test). 
 Personer, som kun rejser via Danmark i transit og kun opholder sig i transitområ-

der i lufthavne uden at indrejse i Danmark. 
 Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, og som derfor ikke kan 

præsentere en negativ test. Der skal kunne fremvises dokumentation for et posi-
tivt COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt. 

 
Undtagelser til reglerne kan findes til sidst i pjecen og på coronasmitte.dk.  
 
 

 Når du skal rejse ind i 
Danmark med fly 
 

Test inden indrejse Ved ankomst Isolation 
 

Afbrydelse af  
isolation 

 

Fremvisning af  
negativ test, der er 
højst 24 timer  
gammel ved  
ombordstigning  
på flyet 
 
 

Hurtigtest skal  
Foretages, inden  
lufthavnen forlades 
 

Indrejsende skal 
isolere sig i 10 dage 

Isolationen kan  
afbrydes ved  
negativ PCR-test  
taget tidligst på  
fjerdedagen efter 
indrejse 

 
  

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/personer-med-bopael-i-udlandet
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
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Fremvisning af negativ test inden ombordstigning på flyet 
Personer, herunder danske statsborgere, der indrejser til Danmark med fly, skal 
kunne fremvise en negativ COVID-19-test taget højst 24 timer, inden de går ombord 
på flyet. Det er op til flyselskaberne at sikre, at man ikke tager passagerer ombord 
uden en negativ test. 
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16:00, skal du nå at have testresultatet og stige om-
bord på flyet til Danmark senest onsdag kl. 16:00. Efter onsdag kl. 16:00 vil dit testre-
sultat ikke kunne bruges ved ombordstigning på fly til Danmark. 
 
Personer, herunder danske statsborgere, der rejser til Danmark på en indirekte fly-
rejse med mellemlanding i en eller flere lufthavne, skal kunne fremvise en negativ 
test i forbindelse med ombordstigning på det sidste fly med destination til Danmark. 
En negativ test kan i dette tilfælde godkendes, såfremt den enten er taget højst 24 ti-
mer før ombordstigning på det første fly eller taget i forbindelse med rejsen, fx i tran-
sitlufthavn, inden ombordstigning på det sidste fly mod Danmark. 

Fremvisning af negativ test ved indrejsekontrollen i lufthavnen 
Udlændinge, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, skal have et 
anerkendelsesværdigt formål og en attest på en negativ COVID-19-test for at få lov til 
at gå igennem indrejsekontrollen i lufthavnen. Testen må maksimalt være taget 24 ti-
mer før indrejsen. En liste over de anerkendelsesværdige formål findes på 
coronasmitte.dk.  

Ny test inden lufthavnen i Danmark forlades 
Personer, herunder danske statsborgere, som ankommer fra udlandet til Danmark 
med fly, skal som udgangspunkt have foretaget en hurtigtest for COVID-19, inden 
lufthavnen forlades.  
 
Ved ankomst til Danmark føres indrejsende direkte til en testfacilitet i lufthavnen. 
Ved forespørgsel skal den indrejsende give de fornødne oplysninger til testpersona-
let (dvs. navn, CPR-nummer eller anden identifikationsoplysning og telefonnummer). 
 
Personer, som ankommer fra udlandet til lufthavne eller flyvepladser, hvor det ikke er 
muligt at få foretaget en hurtigtest, skal have foretaget en hurtigtest eller PCR-test 
senest 24 timer efter indrejsetidspunktet. 

Isolation i 10 dage efter ankomst til Danmark 
Personer, som rejser ind i Danmark fra udlandet, skal efter indrejsen uden ugrundet 
ophold gå i isolation i 10 dage (med mindre der er brug for fx lægehjælp) – og må 
ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Du skal i isolation, selvom du 
kan fremvise en negativ test ved indrejse. 
 
Der gælder en række undtagelser til kravet om isolation.  
 
En række persongrupper er undtaget fra kravet om isolation. Undtagelserne kan 
findes til sidst i pjecen og på coronasmitte.dk. 
 
Der er derudover en række formål, der gør det muligt midlertidigt at afbryde isolatio-
nen. Dette gælder fx, hvis man skal søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, 
herunder for at få foretaget en hurtigtest eller PCR-test. Den samlede oversigt over 
formål, der berettiger en midlertidig afbrydelse af isolationen, kan findes på 
coronasmitte.dk. 
 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
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Personer, der er testet negative for COVID-19 og er omfattet af kravet om isolation, 
men som ikke kan gå i isolation under egnede forhold og på den baggrund visiteres 
til et frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, skal selv afholde udgifterne 
til opholdet, herunder til forplejning. Ophold på en kommunal isolationsfacilitet visi-
teres af kommunen. 

Afbrydelse af isolation ved negativ PCR-test taget på fjerdedagen 
Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen 
efter indrejse i Danmark. Rejser du ind i Danmark om mandagen, kan du tage en PCR-
test tidligst om fredagen og herefter afbryde isolationen, hvis testresultatet er nega-
tivt. Hvis du ikke tager en PCR-test tidligst på fjerdedagen efter indrejse og får et ne-
gativt svar, skal du forblive i isolation i 10 dage. 
 

 Vandrende arbejdskraft 
– uanset rejse med fly 
eller over land/sø. 
 

Undtagelser fra regler om isolation  
Udlændinge uden fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark og danske statsborgere med bopæl i 

udlandet, som rejser ind i Danmark for at arbejde, skal som udgangspunkt også gå i isolation i 10 

dage.  

 

De kan dog bryde isolationen, mens de fx udfører deres arbejde eller leverer tjenesteydelser. Uden 

for arbejdstiden skal de fortsat være i isolation. 

  

Isolationsperioden kan afbrydes helt, hvis de får et negativt svar på en PCR-test. Testen skal tages i 

et nærmere bestemt tidsrum. Læs mere om dette på Arbejdstilsynets hjemmeside. 

 

 
 
 
 

  

http://www.at.dk/
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Indrejse i Danmark over  
sø- eller landegrænser 

Personer, der rejser til Danmark fra udlandet over en sø- eller lande-
grænse, skal testes for COVID-19 senest 24 timer efter indrejsetidspunk-
tet. Efter ankomst til Danmark skal man isolere sig i 10 dage. De nye krav 
gælder som udgangspunkt for alle, der rejser til Danmark, herunder dan-
ske statsborgere. 

For personer, der rejser til Danmark fra udlandet over en sø- eller landegrænse, gæl-
der fra 7. februar 2021 og foreløbigt frem til og med 28. februar 2021 krav om at få fore-
taget en test for COVID-19 og at gå isolation.  
Hvem er omfattet? 
Kravet om test senest 24 timer efter indrejse i Danmark samt isolation gælder som 
udgangspunkt for alle rejsende, herunder danske statsborgere.  
 
Der gælder en række undtagelser til det nye krav om test senest 24 timer efter ind-
rejsetidspunktet, herunder:  
 
 Børn under 15 år. 
 Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en hurtigtest eller PCR-

test.  
 Personer, som indrejser fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige 

til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort ophold i Sverige. 
 Personer, der tidligere har været smittet med COVID-19, hvis de kan fremvise do-

kumentation for et positivt COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og 
højst 12 uger gammelt. 

 
Undtagelser til reglerne kan findes til sidst i pjecen og på coronasmitte.dk. 
 

 Når du skal rejse ind i 
Danmark via sø- eller 
landegrænser 

Test inden indrejse Test ved ankomst Isolation  Afbrydelse af  
isolation 

 

Fremvisning af  
negativ test, der er  
højst 24 timer  
gammel ved  
indrejsetidspunk-
tet* 

Indrejsende skal få 
foretaget en test se-
nest 24 timer efter 
indrejse i  
Danmark 

Indrejsende skal 
isolere sig  
i 10 dage 

Isolationen kan  
afbrydes ved  
negativ PCR-test  
taget tidligst på  
fjerdedagen efter 
indrejse 

 * Kravet om fremvisning af negativ test ved indrejse gælder kun for udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark. 
 

 

Fremvisning af negativ test inden indrejse i Danmark 
Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Dannmark, skal i forbin-
delse med grænsekontrollen i Danmark kunne fremvise en negativ COVID-19-test, 
som er taget maksimalt 24 timer inden indrejse.  
 
Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16:00, skal du nå at have testresultatet og rejse ind i 
Danmark senest onsdag kl. 16:00. Efter onsdag kl. 16:00 vil dit testresultat ikke kunne 
bruges til indrejse i Danmark. 
 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
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Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, skal for at 
rejse ind i Danmark også have et anerkendelsesværdigt formål. De anerkendelses-
værdige formål kan findes på coronasmitte.dk. 
 
Danske statsborgere samt udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Dan-
mark må rejse ind i landet uanset formål og uden at fremvise en negativ test ved ind-
rejse i Danmark.  

Test senest 24 timer efter indrejse i Danmark 
Personer, som rejser ind i Danmark fra udlandet over en sø- eller landegrænse, skal 
have foretaget en hurtigtest eller PCR-test for COVID-19 senest 24 timer efter indrej-
setidspunktet. Dette krav gælder som udgangspunkt for alle indrejsende, herunder 
danske statsborgere. 
 
Det er muligt at benytte sig af hurtigtest eller PCR-test. Der er teststationer i umid-
delbar nærhed til grænseovergangene, ligesom de indrejsende også vil kunne an-
vende teststationer inde i landet.  
 
 
Personer med fast bopæl i grænselandet, som indrejser i Danmark, er undtaget for 
testkravet, hvis de kan fremvise dokumentation for et negativt COVID-19-testsvar, 
der er højst syv dage gammelt.    
 
Der gælder en række øvrige undtagelser fra kravet om test senest 24 timer efter ind-
rejse i Danmark, som kan findes til sidst i pjecen og på coronasmitte.dk. 

Isolation i 10 dage efter ankomst til Danmark 
Personer, som rejser ind i Danmark fra udlandet, skal efter indrejsen uden ugrundet 
ophold gå i isolation i 10 dage (medmindre der er brug for fx lægehjælp) – og må som 
udgangspunkt ikke forlade isolationsstedet før udløbet af perioden. Du skal i isola-
tion, selvom du får foretaget en negativ test i forbindelse med indrejse.  
 
Der gælder en række undtagelser til kravet om isolation.  
 
En række persongrupper er undtaget fra kravet om isolation, herunder børn under 15 
år, danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl eller opholdstilladelse i Dan-
mark, som har udført arbejde i grænselandet, og danske statsborgere og udlændinge 
med fast bopæl eller opholdstilladelse i Danmark, som indrejser fra Sverige efter at 
have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, og som ikke har gjort op-
hold i Sverige. Øvrige undtagelser kan findes sidst i pjecen og på coronasmitte.dk. 
 
Der er derudover en række formål, der gør det muligt midlertidigt at afbryde isolatio-
nen. Dette gælder fx, hvis man skal søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, 
herunder for at få foretaget en hurtigtest eller PCR-test. Den samlede oversigt over 
formål, der berettiger en midlertidig afbrydelse af isolationen, kan findes på coronas-
mitte.dk. 
 
Personer, der er testet negative for COVID-19 og er omfattet af kravet om isolation, 
men ikke kan gå i isolation under egnede forhold, og på den baggrund visiteres til et 
frivilligt ophold på en kommunal isolationsfacilitet, skal selv afholde udgifterne til 
opholdet, herunder til forplejning. Ophold på en kommunal isolationsfacilitet visite-
res af kommunen. 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
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Afbrydelse af isolation ved negativ test taget på fjerdedagen 
Isolationen kan afbrydes ved en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen 
efter indrejse i Danmark. Rejser du ind i Danmark om mandagen, kan du tage en PCR-
test tidligst om fredagen og herefter afbryde isolationen, hvis testresultatet er nega-
tivt. Hvis du ikke tager en PCR-test på fjerdedagen efter indrejse eller senere og får 
et negativt svar, skal du forblive i isolation i 10 dage. 
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Hvis testen er positiv 

Personer, der testes positive for COVID-19 i forbindelse med indrejse, skal 
gå i isolation.  

Personer, der testes positive for COVID-19, skal gå i isolation. Kan man ikke isolere sig 
under egnede forhold, kan man visiteres til et frivilligt ophold på en kommunal isola-
tionsfacilitet., forudsat man er omfattet af målgruppen for dette tilbud. 
 
Hvis en person testes positiv, vil testleverandøren informere Styrelsen for Patient-
sikkerhed, som straks kontakter den indrejsende med henblik på at igangsætte smit-
teopsporingsarbejde og yde generel vejledning.  
 
Indrejsende, som testes positive i en lufthavn, vil af testpersonalet som udgangs-
punkt blive ført ad en udgang til en PCR-testfacilitet i lufthavnen med henblik på at 
få foretaget en supplerende PCR-test, som kan bruges til sekventering, der gør det 
muligt at afdække, hvilken virusvariant man er smittet med. Efter der er foretaget en 
supplerende PCR-test, vil den smittede få tilbud om at blive transporteret af den pri-
vate leverandører til pågældendes isolationsfacilitet. 
 
Personer, der testes positiv for COVID-19, er ikke undtaget fra kravet om isolation, 
selv om vedkommende ellers måtte være omfattet af en af de persongrupper, der er 
undtaget fra isolation. 
 
Er du testet positiv for COVID-19, kan du ikke midlertidigt afbryde isolationen, uanset 
om du måtte have et anerkendelsesværdigt formål. Er du testet positiv efter indrejse i 
Danmark, må du alene afbryde isolationen, hvis  du skal søge nødvendig behandling i 
sundhedsvæsenet, herunder for at få foretaget hurtigtest eller PCR-test. 
 
Den eller de smittede anbefales derudover at følge de generelle sundhedsfaglige ret-
ningslinjer. Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.   
 
  

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig_-som-er-smittet-med-ny-coronavirus-og-skal-paa-frivilligt-isolationsophold
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Hvem er undtaget fra krav om 
test ved indrejse i Danmark? 

  Indrejse med fly Indrejse over sø- eller landegrænser  

Test inden 
indrejse 

Alle indrejsende* Udlændinge, der ikke har fast bopæl eller 
opholdstilladelse i Danmark 

Undtagelser  Børn til og med 12 år  
 Personer, der tidligere har været syge med COVID-

19, og som derfor ikke kan præsentere en negativ 
test, skal fremvise dokumentation for et positivt 
COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og 
højst 12 uger gammelt.  

 Andre flyvninger, herunder fragtflyvninger og per-
sonale på fly samt andre særlige flyvninger, er ikke 
omfattet af kravet.  

 

*Testkravet gælder også for danske statsborgere, personer med bopæl i Dan-

mark samt personer med en gyldig opholdstilladelse i Danmark, selvom der 

ikke er krav om, at disse personer fremviser negativ COVID-19 test i forbin-

delse med grænsekontrollen i Danmark. 

 Børn til og med 12 år 
 Personer, der tidligere har været syge med COVID-

19, og som derfor ikke kan præsentere en negativ 
test, skal fremvise dokumentation for et positivt 
COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og 
højst 12 uger gammelt.  

 Personer, der transporterer gods 
 Besætningsmedlemmer på tog 
 Besætningsmedlemmer på skibe, der foretager af- 

og påmønstring i danske havne, samt arbejdere, der 
indrejser med henblik på at onsigne eller offsigne 
offshore-installationer 

 Test efter 
ankomst 

Alle indrejsende Alle indrejsende  

 Undtagelser  Børn under 15 år 
 Personer, der af medicinske årsager eller som følge 

af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke 
bør testes 

 Besætningsmedlemmer på luftfartøjer 
 Personer, der kun rejser via Danmark i transit, og 

kun opholder sig i transitområdet i lufthavnen 
 Personer, som ankommer til lufthavne, hvor det ikke 

er muligt at få foretaget en hurtigtest (her gælder i 
stedet krav om test senest 24 timer efter indrejsen) 

 Personer, der tidligere har været smittet med CO-
VID-19, skal fremvise dokumentation for et positivt 
COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og 
højst 12 uger gammelt. 

 Børn under 15 år 
 Personer, der af medicinske årsager eller som følge 

af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke 
bør testes  

 Personer, der tidligere har været smittet med CO-
VID-19, skal fremvise dokumentation for et positivt 
COVID-19-testresultat, som er mindst 14 dage og 
højst 12 uger gammelt.  

 Danske statsborgere og udlændinge, der har fast 
bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, og som 
har udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i 
grænselandet* 

 Personer med fast bopæl i grænselandet*  
 Personer, der indrejser i Danmark med henblik på 

godstransport eller efter at have transporteret gods 
i udlandet 

 Besætningsmedlemmer  
 Personer, der indrejser fra Sverige efter at have væ-

ret i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm 
uden at gøre ophold 

 Personer, der udrejser fra Danmark senest 24 timer 
efter indrejsetidspunktet 
 

* Skal fremvise dokumentation for et negativt testresultat, 

som på indrejsetidspunktet er højst syv dage gammelt.   
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Hvem er undtaget fra krav om 
isolation ved indrejse i 
Danmark? 

  Indrejse med fly samt over sø- og landegrænser  

Isolation Alle indrejsende 

Undtagelser • Børn under 15 år  

• Personer, der har fået foretaget en negativ test for covid-19 efter lov om pligt til at sikre covid-19-test af 

tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark.  

• Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt 

testresultat for covid-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt 

 

Følgende danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, er undtaget: 

 

 Personer, der udgør besætning på luftfartøj, i tog, bus eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontransport, 

der kræver tilladelse efter taxiloven, og som indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller varetaget en 

sådan funktion i udlandet * 

 Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde eller leveret en tjenesteydelse i grænselandet * 

 Personer, der indrejser i Danmark med henblik på godstransport eller efter at have foretaget transport af gods i 

udlandet * 

 Personer, der udgør besætning på skib, offshore-arbejdere eller maritime teknikere, som indrejser i Danmark 

efter at have udført arbejde eller varetaget en sådan funktion i udlandet **  

 Personer, der indrejser i Danmark efter at have udført arbejde i udlandet som grænsearbejder, grænsevagt, 

redningstjeneste, politi, brandvæsen, samt personer, der medvirker til udsendelsen eller ledsagelsen til 

Danmark af arrestanter 

 Personer, som indrejser i Danmark fra Sverige efter at have været i transit gennem Sverige til eller fra Bornholm, 

og som ikke har gjort ophold i Sverige 

 Personer, der indrejser i Danmark efter at have foretaget en nødvendig rejse for at udøve fastsat eller aftalt 

samvær med et barn i udlandet 

 Mindreårige unge, der indrejser i Danmark efter at have foretaget en nødvendig rejse til udlandet for at udøve 

sit fastsatte eller aftalte samvær med sin forælder eller en person i sit netværk  

 Personer, der indrejser i Danmark efter at have besøgt en nærtstående i grænselandet 

 Personer, der indrejser i Danmark efter at have varetaget en funktion i udlandet som udsendt af staten, 

herunder som diplomat, eller EU-parlamentarikere  

 Personer, der kan dokumentere at være indrejst i Danmark mere end seks gange inden for de seneste 30 dage 

regnet fra indrejsetidspunktet  

 
* Skal kunne fremvise en negativ PCR-test, som på indrejsetidspunktet højst er syv dage gammel.  Personer, der tidligere har været smittet med covid-19, og 

som derfor ikke kan fremvise en negativ PCR-test skal i stedet kunne fremvise dokumentation for et positivt testresultat for covid-19, som på 

indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel. 

 

** Skal kunne fremvise en negativ hurtigtest (antigentest) eller PCR-test, som på indrejsetidspupnktet højst er syv dage gammel. Personer, der tidligere har 

været smittet med covid-19, og som derfor ikke kan fremvise en negativ PCR-test skal i stedet kunne fremvise dokumentation for et positivt testresultat for 

covid-19, som på indrejsetidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel 
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  Indrejse med  fly samt over sø- og landegrænser   

 Afbrydelse af  
isolation 

Personer med en negativ PCR-test, der er taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse i Danmark.  

 Midlertidig 
afbrydelse  
af isolation 

Alle indrejsende kan afbryde isolationen midlertidigt, hvis de skal:  
 
 Søge nødvendig behandling i sundhedsvæsenet, herunder have foretaget en antigen- eller PCR-test  
 Besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende 
 Deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående 
 Være til stede ved sit barns fødsel 
 Deltage i en retssag eller lignende. 
 
Danske statsborgere og udlændinge, der har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, kan afbryde isolatio-
nen midlertidigt, hvis de: 
 
 Varetager særligt kritiske og uopsættelige funktioner og har haft væsentlige grunde til at være i udlandet og er 

nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til udlandet for at varetage særligt kritiske og uopsættelige funkti-
oner 

 Udfører arbejde som vindmølletekniker, fødevaretekniker, teknisk specialist, der varetager servicering eller 
produktion af medicinsk udstyr eller lægemidler, herunder farmaceut, eller anden form for teknisk specialist, 
som har haft væsentlige grunde til at være i udlandet, og som er nødt til at møde fysisk på arbejde eller rejse til 
udlandet i erhvervsøjemed for at udføre teknisk arbejde eller levere tjenesteydelser af teknisk karakter 

 Professionelle idrætsudøvere eller personer, som understøtter den professionelle idrætsudøvelse, som har væ-
ret i udlandet efter at have deltaget i et mesterskab, stævne og lignende, og som skal deltage i mesterskaber, 
stævner og lignende i Danmark eller udlandet. 

 
Danske statsborgere, som har fast bopæl i udlandet, og udlændinge, der ikke har fast bopæl i eller opholdstilladelse 

til Danmark, som er tilladt indrejse i overensstemmelse med de gældende indrejserestriktioner kan afbryde isolatio-
nen midlertidigt, hvis de skal: 
 
 Udføre arbejde som arbejdstager, arbejdsgiver eller selvstændigt erhvervsdrivende  
 Udføre ulønnet praktik i Danmark som en del af et uddannelsesforløb på en videregående uddannelsesinstitu-

tion under Uddannelses- og Forskningsministeriet (gælder kun for personer, som har fast bopæl i grænselan-
det) 

 Aflevere eller afhente sit barn på en institution eller skole (gælder kun for personer, som har fast bopæl i græn-
selandet) 

 Foretage transport af gods i eller gennem Danmark  
 Levere tjenesteydelser i Danmark 
 Udføre arbejde som besætning på luftfartøj, tog, bus, skib eller taxi eller anden erhvervsmæssig persontrans-

port, der kræver tilladelse efter taxiloven, offshore-arbejder, vindmølle- eller maritim tekniker samt teknisk 
specialist, der varetager servicering eller produktion af medicinsk udstyr eller lægemidler eller fødevarer, eller 
varetager opgaver som grænsearbejder, redningstjeneste, politi, brandvæsen eller grænsevagt 

 Varetage opgaver som statsoverhoved eller lignende, herunder delegationer, eller diplomat 
 Deltage i et kritisk forretningsmøde 
 Udøve aftalt eller fastsat samvær med mindreårige børn, unge og forældre bosat i Danmark 
 Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn og unge bosat i Danmark 
 Besøge nærtstående i Danmark (gælder kun for personer, som har fast bopæl i grænselandet) 
 Ledsage et barn med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i Danmark (gælder kun for personer, som 

har fast bopæl i grænselandet) 
 Deltage i et igangværende behandlingsforløb hos de danske sundhedsmyndigheder eller et privathospital 
 
Personer, der midlertidigt afbryder isolationen på baggrund af et eller flere af ovenstående punkter, skal direkte 
herefter genoptage isolationen.   
 

 

 


