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Den danske model for
indrejserestriktioner og
rejsevejledninger

Faktaarket giver et overblik over den danske model for indrejserestriktioner pr. 25. oktober 2021. Indrejserestriktionerne er forenklet og
Udenrigsministeriets rejsevejledninger baseres på sikkerhedssituationen på rejsemålet.
Indrejserestriktioner forenkles
Indrejserestriktionerne forenkles, således at reglerne for indrejse er ens for alle EU og Schengenlande. Tredjelande inddeles i to risikoniveauer: COVID-19 risikolande og
COVID-19 højrisikolande. Ændringer i risikovurderingen for tredjelande offentliggøres løbende på www.coronasmitte.dk. Derudover vil alle lande, herunder også EU- og
Schengenlande kunne blive klassificeret som virusvariantområder, hvis der opstår en
ny bekymrende virusvariant.
Fremover består indrejserestriktionerne alene af krav om test eller isolation efter indrejse, alt afhængig af hvor man indrejser fra.
Indrejserestriktionerne, i form af krav om test og isolation efter indrejse, vil fremgå af
www.coronasmitte.dk, hvor undtagelserne for bl.a. færdigvaccinerede, tidligere smittede, børn og erhvervsrejsende også fremgår.
Overtrædelse af test- eller isolationskravet vil kunne straffes med bøde.

Restriktioner ved indrejse fra EU- eller Schengenlande
Alle indehavere af et gyldigt covidcertifikat, der dokumenterer færdigvaccination, tidligere smitte eller en gyldig test, kan indrejse i Danmark uden at være omfattet af rejserestriktioner. En gyldig test er en negativ lyntest (antigentest), som er foretaget
højst 48 timer før indrejsetidspunktet, eller en negativ PCR-test, som er foretaget højst
72 timer før indrejsetidspunktet.
Der gælder et ensartet testkrav for alle indrejsende fra EU- eller Schengenlande, der
ikke kan dokumentere færdigvaccination, tidligere smitte eller gyldig test. Testen skal
være foretaget senest 24 timer efter indrejsetidspunktet og kan være enten PCR eller
anitigen/kviktest.

Restriktioner ved indrejse fra tredjelande
Der gælder alene krav om test efter indrejse fra COVID-19 risikolande, hvis den indrejsende hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet. Testen skal være foretaget
senest 24 timer efter indrejsetidspunktet.
Der gælder krav om test og isolation efter indrejse fra COVID-19 højrisikolande (dvs.
resten af verden), hvis den indrejsende ikke betragtes som færdigvaccineret eller tidligere smittet i Danmark. Isolationsperioden er ti dage, men kan afbrydes ved negativ
PCR-test foretaget tidligst på fjerdedagen efter indrejsetidspunktet.

Hvem betragtes som færdigvaccinerede
Du betragtes som færdigvaccineret, hvis du kan dokumentere vaccination med en
EMA-godkendt vaccine[1] og 1) har fast bopæl i et EU- eller Schengenland, OECD-land
eller lande kategoriseret som COVID-19-risikoland eller 2) er indehaver af enten EU’s
digitale covidcertifikat eller et ligestillet vaccinationscertifikat. Der skal derudover
være gået mindst to uger fra gennemført vaccinationsforløb, og vaccinationsforløbet
skal være gennemført inden for de seneste tolv måneder.
Danske statsborgere betragtes som færdigvaccinerede, selvom de måtte have fået deres EMA-godkendte vaccine i udlandet.
Udlændinge med bopæl i COVID-19-højrisikolande betragtes ikke som færdigvaccinerede, og er derfor underlagt krav om test og isolation efter indrejse. Kravet gælder
dog ikke, hvis personen er indehaver af EU’s digitale covidcertifikat eller et ligestillet
vaccinationscertifikat eller har bopæl i et OECD-land.

Tabel 1. Model for indrejserestriktioner
Risikoområder
EU- eller Schengenlande

Lande, der er medlem af Den Europæiske Union eller Schengensamarbejdet**
samt Andorra, San Marino, Monaco og Vatikanstaten

COVID-19 risikolande

Lande på EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for

COVID-19 højrisikolande

Alle øvrige tredjelande

Virusvariantområder*

Land, region eller områder med udbredelse af bekymrende virusvarianter

* Beslutning om at kategorisere et land, region eller område som virusvariantområde træffes af den nationale COVID-19-taskforce for rejserestriktioner på baggrund af en
indstilling fra Statens Serum Institut. Indstillingen tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig vurdering af landets COVID-19-situation, herunder udbredelsen af bekymrende virusvarianter.
** Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein er en del af Schengensamarbejdet

Nødbremse for bekymrende virusvarianter
Hvis COVID-19 situationen i et land, region eller område forværres, navnlig hvis der
opstår nye bekymrende virusvarianter, og landet dermed karakteriseres som såkaldt

EMA har indtil videre accepteret følgende vacciner mod COVID-19: Pfizer BioNTech (Comirnaty), Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical (COVID-19 Vaccine Janssen), Moderna (COVID-19 Vaccine Moderna) og AstraZeneca (Vaxzevria, tidligere
COVID-19 Vaccine AstraZeneca).
[1]
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”virusvariantområde” kan der med kort varsel aktiveres skærpede rejserestriktioner
(en nødbremse).
Beslutningen om at klassificere et land, region eller område som virusvariantområde
træffes af den nationale COVID-19 taskforce for rejserestriktioner på baggrund af en
indstilling fra Statens Serum Institut. Indstillingen tager udgangspunkt i en sundhedsfaglig vurdering af landets COVID-19 situation, herunder udbredelsen af bekymrende
virusvarianter. Nødbremsen aktiveres som hovedregel på landeniveau. Der kan dog i
særlige tilfælde gøres undtagelser for regioner eller områder.
Aktivering af nødbremsen indebærer, at alle rejser til det pågældende område frarådes i rejsevejledningerne, der dermed farves røde, og at området klassificeres som virusvariantområde ved indrejse, hvor der vil gælde krav om test forud for indrejse, særligt anerkendelsesværdigt formål med indrejsen (og således også grænsekontrol), test
forud for ombordstigning på fly samt test og isolation efter indrejse.

Tabel 2.
Indrejserestriktioner for personer, der hverken er færdigvaccinerede eller tidligere smittede
Testkrav før
ombordstigning
på fly
EU- eller
Schengenlande
COVID-19risikolande
COVID-19
højrisikolande
Virusvariantområder

Testkrav efter
Isolationskrav efter Krav om anerkenindrejse (senest 24 indrejse
delsesværdigt fortimer efter indrejse)
mål for udlændinge
uden opholdstilladelse/bopæl i DK

Testkrav forud
for indrejse for
udlændinge uden
opholdstilladelse/bopæl i DK

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja (kort liste)

Ja

Rejsevejledninger baseres på sikkerhed frem for COVID-19 smittesituation
Størstedelen af den danske befolkning er nu færdigvaccinerede. Derfor baseres rejsevejledningerne på sikkerhedssituationen frem for COVID-19 smittesituationen på rejsemålet. Risikovurderingen og farverne i rejsevejledningerne tager dermed højde for
sikkerhedsforhold som bl.a. risiko for krig, terror, konflikt, uro, naturkatastrofer og generelle sundhedsforhold.
Rejsende skal være opmærksom på, at mange lande har indrejseforbud eller skrappe
karantæne eller isolationskrav for visse rejsende. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind
i landets COVID-19 indrejseregler på ambassadernes COVID-19 hjemmesider. Rejsevejledningen for det enkelte land indeholder en henvisning dertil.
Borgere i Danmark der, ikke er færdigvaccinerede eller tidligere smittede, og som
kommer retur til Danmark fra en rejse til udlandet, er ved hjemkomst underlagt de
generelle indrejserestriktioner som anført i tabel 2.
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Tabel 3. Rejsevejledninger baseret på sikkerhed
Risikovurdering

Råd

Grøn

Vær opmærksom

Gul

Vær ekstra forsigtig

Orange

Alle ikke-nødvendige rejser frarådes

Rød*

Alle rejser frarådes

Den rejsende bør også undersøge COVID-19 indrejseregler på rejsemålet på ambassadernes COVID-19 hjemmesider.
*Kan også været baseret på udbredelsen af bekymrende virusvarianter.
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