17. juni 2020

Ny model for åbning for EU- og Schengenlandene samt UK
De nuværende indrejserestriktioner erstattes af en model for åbning for EU- og
Schengenområdet samt UK baseret på objektive kriterier, som tager udgangspunkt
i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande og bygger på et forsigtighedsprincip.
Den nye model vil træde i kraft lørdag den 27. juni 2020, og der fastlægges forud
herfor en endelig liste over åbne- og karantænelande. Herefter vil Statens Serum
Institut ugentligt udarbejde en konsolideret tabel over de enkelte landes score på
kvantitative kriterier og på den baggrund klassificere lande som ”åbne” og ”karantænelande” til brug for Udenrigsministeriets og politiets praksis.
Der etableres en sikkerhedsventil for helt særlige situationer, som modellen ikke
tager hensyn til, hvor smitten stiger hurtigt i en region eller et land, eller hvor Statens Serum Institut vurderer, at oplysninger eller andet data ikke vurderes at være
retvisende. I det tilfælde vil indrejse af turister fra regionen eller landet kunne helt
forbydes, og listen over anerkendelsesværdige formål vil kunne indsnævres, ligesom rejsevejledningen vil kunne gå i ”rød”, dvs. alle rejser frarådes.
Visse anerkendelsesværdige formål udvides til at gælde for lande uden for EU- og
Schengenområdet samt UK. Udvidelsen vil omfatte kærester, forlovede, bedsteforældre og børnebørn samt erhvervsrejser og jobsamtaler mv.1 Der vil dog gælde
et krav om fremvisning af negativ test foretaget inden for 72 timer før indrejse,
medmindre der er tale om erhvervsrejser, idet disse allerede før udvidelsen var et
anerkendelsesværdigt formål.
Der arbejdes i øvrigt på en model for åbning for turister fra visse tredjelande, som
har et tilstrækkeligt udbygget testregime, pålidelige indrapporteringer og i øvrigt
en håndtering af pandemien, som er sammenlignelig med de europæiske landes.
Landet skal desuden leve op til de kriterier, som er fastlagt for åbning i forhold til
turister fra EU- og Schengenlandene samt UK.

Af mindre relevans for tredjelande omfattes også personer, som ejer sommerhus i Danmark, eller som kan dokumentere
alene at være i transit i Danmark med henblik på ferieophold eller turisme uden for Danmark. Ferielejligheder, kolonihaver,
både beliggende i Danmark eller fastliggerpladser på campingpladser sidestilles med sommerhuse.
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Kriterier
Incidens* (hvornår åbner et land)

Incidens pr. 100.000 indbyggere pr.
uge er under 20

Kritisk niveau (hvornår går et land fra åbent til karan- Incidens pr. 100.000 indbyggere pr.
tæne)
uge er over eller lig med 30
Testning

Incidenskriteriet suppleres med et
kriterium om landenes testregimer.
Myndighederne overvejer, hvordan
et sådant kriterium nærmere kan udformes.

Lande som pt. vil være i karantæne

Sverige og Portugal

Oversigt over indrejserestriktioner og rejsevejledninger
Åbne lande

Indrejserestriktioner

Rejsevejledninger

Med virkning fra den 27.
juni 2020 genåbnes grænserne for turister. Der stilles
krav om 6 planlagte overnatninger i Danmark.

Med virkning fra den 27. juni
2020 lempes rejsevejledningerne
for åbne lande, der ikke har betydelige indrejserestriktioner over
for danske rejsende. Der opfordres til, at rejsende skal være opmærksomme på deres personlige
sikkerhed og holde sig opdateret
(gul). Der opfordres endvidere til,
at følge Udenrigsministeriets særlige rejseråd for rejser i en tid med
COVID-19.
Opfordringen til at blive hjemme
i 14 dage efter hjemkomst ophæves.

Personer afvises, medmindre de har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen.

Ikke nødvendige rejser frarådes
(orange). Opfordringen til at blive
hjemme i 14 dage efter hjemkomst opretholdes.

Nordisk mekanisme Hvis et nordisk land er i karantæne, overgås der til en
regional ordning, hvor der
åbnes for indrejse – med
krav om 6 planlagte overnatninger i Danmark – fra regioner, der opfylder incidenskriteriet for åbning af et
land. Det vil på nuværende
tidspunkt gælde for Sverige,

Der åbnes op for rejser til regioner, såfremt de opfylder incidenskriteriet for åbning af et land. Rejsende skal være opmærksomme
på deres personlige sikkerhed og
holde sig opdateret (gul) og opfordres til at følge Udenrigsministeriets særlige rejseråd for rejser i
en tid med COVID-19.

Karantænelande
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indtil Sverige som land opfylder kriterierne for at
”åbne”.
Åbne regioner vil aktuelt
være Skåne, Sörmland og
Västerbotten.
Grænseland

Personer med bopæl i Slesvig-Holsten eller Skåne, Halland eller Blekinge kan indrejse i Danmark alene ved at
dokumentere bopæl. Hvis
regionen ikke opfylder incidenskriteriet, vil der gælde et
krav om fremvisning af negativ test foretaget senest 72
timer før indrejse.

Opfordringen til at blive hjemme
i 14 dage efter hjemkomst opretholdes for ikke åbne regioner,
medmindre der er tale om ophold
i egen ødegård eller lignende.
Som nordisk mekanisme.

*Incidens pr. 100.000 indbyggere måles som et gennemsnit over 14 dage.

Testregime i grænse- og sommerlandet
Testtilbud ved de I takt med, at samfundet åbnes for turister – og danskerne i højere
landfaste grænser
grad rejser til udlandet – udvides myndighedernes testtilbud, så
indrejsende i bil vil have mulighed for at tage en test for COVID19 ved grænseovergangene. Nogle grænseovergange vil have faste
testtilbud, andre periodevise.
Herudover vil der – på baggrund af identificerede indrejsemønstre
og efterspørgsel – blive taget stilling til, om der er behov for at
etablere yderligere faste teststationer ved relevante grænser.
Testtilbud i som- Der oprettes mobile løsninger rundt omkring i landet, f.eks. i formerlandet
bindelse med færgeankomster, der skal gøre det så let som muligt
for personer, som rejser ind i Danmark, at lade sig teste.
De mobile teststationer vil derudover blive indsat på bl.a. hotspots, så det er muligt for f.eks. ansatte i butikker, i forlystelsesparker, på restauranter og lignende at blive testet.
Testtilbud i Køben- Med virkning fra mandag den 15. juni 2020 er der opsat en fast
havns Lufthavn
teststation i Københavns Lufthavn.
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