Hvad gælder for dig, der vil
rejse til Danmark som turist på
en negativ test?
Verdens lande og regioner klassificeres efter de danske rejserestriktioner i
tre kategorier som henholdsvis gul, orange og rød. Farvekategorierne bestemmer, hvilke regler der gælder i forbindelse med din indrejse i Danmark
som turist. Herudover er det afgørende, om du rejser på en negativ test, er
vaccineret eller tidligere smittet med covid-19, samt hvor du har fast bopæl,
og hvor du indrejser fra. Reglerne gennemgås nedenfor.
Hvis du rejser på en negativ test
Rejserestriktionerne for turister, der rejser på en negativ test, afhænger af, hvor du har fast bopæl,
og hvor du indrejser fra. Der gælder ikke krav om at have et anerkendelsesværdigt formål for turister
med fast bopæl i gule lande og orange EU- og Schengenlande. Turister, der indrejser fra orange EU- og
Schengenlande på en negativ test er dog som udgangspunkt omfattet af krav om isolation efter indrejse
i Danmark.

Rejserestriktioner for personer, der rejser på en negativ test
Rejserestriktioner for personer, der rejser fra EU- og Schengenlande
Testkrav for ombord- Testkrav efter
stigning på fly
indrejse

Isolationskrav
efter indrejse

Krav om anerkendelsesværdigt formål
for udlændinge*

Testkrav forud for
indrejse for udlændinge*

Gul

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Orange

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Rød

Ja

Ja

Ja

Ja (kort liste)

Ja

Rejserestriktioner for personer, der rejser fra tredjelande (dvs. lande uden for EU- og Schengen)
Testkrav for ombord- Testkrav efter
stigning på fly
indrejse

Isolationskrav
efter indrejse

Krav om anerkendelsesværdigt formål
for udlændinge*

Testkrav forud for
indrejse for udlændinge*

Gul

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Orange

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Rød

Ja

Ja

Ja

Ja (kort liste)

Ja

*Krav om anerkendelsesværdige formål
gælder ikke for danske statsborgere
samt udlændinge, som har fast bopæl
i eller opholdstilladelse til Danmark.
Kravene er bopælsbaseret, og restriktionerne afhænger således af, om
de pågældende udlændinge har fast
bopæl i et gult, orange eller rødt land.
Testkravet for omstigning på fly er ikke
bopælsbaseret, men baserer sig på farven på det sidste land eller region, som
der indrejses til Danmark fra. Udlændinge, som ikke opfylder kravene, vil kunne
blive afvist indrejse i Danmark.

Er du omfattet af kravet om test før ombordstigning på fly, skal du kunne fremvise en negativ test, der
er højst 48 timer gammel ved ombordstigning på flyet i afrejselufthavnen. Er du omfattet af testkrav
forud for indrejse, skal du kunne fremvise en negativ test, der er højst 48 timer gammel på indrejsetidspunktet, dvs. i indrejsekontrollen i Danmark.

Fra den 26. juni 2021 (implementering af
fase 4 af Aftale om gradvis genåbning
for rejseaktiviteter af 13. april 2021) forventes der ikke at gælde isolationskrav
efter indrejse fra orange EU- og Schengenlande for turister, der indrejser på
en negativ test.

punktet.

Er du omfattet af testkravet efter indrejse, afhænger kravet af, om du rejser ind med fly eller over sø- og
landegrænser. Ankommer du med fly, skal du som udgangspunkt have taget en hurtigtest i lufthavnen,
og du ledes derfor direkte hen til testcenteret ved ankomst. Indrejser du over en sø- eller landegrænse,
skal du som udgangspunkt have foretaget en hurtig- eller PCR-test senest 24 timer efter indrejsetids-

Er du omfattet af isolationskravet, skal du som udgangspunkt isolere dig i 10 dage. Isolationen kan brydes ved negativ PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejse.

På coronasmitte.dk kan du læse, om det land, som du har fast bopæl i eller indrejser fra, er gult, orange eller rødt. Derudover gælder der en række yderligere undtagelser
for krav om test og isolation efter indrejse i Danmark, herunder undtagelse fra isolation for færdigvaccineredes gravide eller ammende partnere og for børn, der rejser med
færdigvaccinerede forældre. Derudover er danske statsborgere, herunder udenlandsdanskere, der er vaccinerede i tredjelande eller i Danmark med en EMA-godkendt vaccine også undtaget for rejserestriktioner. Se mere på coronasmitte.dk.

Se alle gældende tiltag og undtagelser på coronasmitte.dk

