Rejserestriktionerne ændres fra 21. april 2021
Den 21. april 2021 begynder den gradvise genåbning for rejseaktiviteter ind og
ud af Danmark. Størstedelen af verden farves dermed orange.
Et bredt politisk flertal er den 13. april 2021 blevet enige om en aftale for, hvordan den
gradvise genåbning for rejser ind og ud af Danmark kommer til at forløbe. Der genindføres en
regional model for rejserestriktioner med automatik baseret på bl.a. smittesituationen, som
betyder Genåbningen medfører ændringer for både Udenrigsministeriets rejsevejledninger,
indrejserestriktionerne og kravene om test og isolation efter indrejse i Danmark. Du kan læse
aftalen om gradvis genåbning for rejseaktiviteter her.
I genåbningsaftalens fase 1 fra den 21. april vil den danske model for rejserestriktioner for EUog Schengenlande således igen blive baseret på smittesituationen. Hvis der er omfattende
indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark, har det fortsat betydning for farverne på
Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Der indføres en ny sikkerhedsventil, der skal sikre
håndtering af forekomsten af bekymrende virusvarianter. Du kan få et samlet overblik over de
danske regionale model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande i
faktaarket her.
Farverne i modellen for EU- og Schengenlandene opdateres ugentligt på baggrund af data om
de seneste smittetal fra det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme
(ECDC) og Statens Serum Institut. For så vidt angår Udenrigsministeriets rejsevejledninger
indgår de enkelte landes indrejserestriktioner overfor danske rejsende desuden i vurderingen.
Der foretages kun regional opdeling i de lande, der indrapportere regionale data til ECDC.
Hvilke lande og regioner bliver gule og hvilke bliver røde?
Fra den 21. april bliver der åbnet for indrejse fra følgende lande/regioner i EU- og
Schengenlande: Island (hele landet), norske regioner: Nordland, Trøndelag, Troms og
Finnmark.
Det vil være muligt at indrejse til Danmark fra disse lande/regioner fra den 21. april uden krav
om anerkendelsesværdige formål, ligesom rejsende fra disse lande/regioner undtages fra
isolationskravet efter indrejse.
For så vidt angår udrejse, vil de ovenstående lande/regioner dog fortsat være orange (alle
ikke-nødvendige rejser frarådes) i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Det skyldes
betydelige indrejserestriktioner i de ovenstående lande/regioner for rejsende fra Danmark.
For landene uden for EU/Schengen opdateres rejserestriktionerne på baggrund af EU’s liste
over tredjelande, som det kan overvejes at åbne for, fordi de lever op til fastsatte COVID-19
kriterier for indrejse til EU.
Resultatet af nationale gennemgang af EU’s landeliste har medført, at der for de følgende
tredjelande åbnes for indrejse til Danmark fra den 21. april: Australien, New Zealand,
Singapore, Sydkorea og Thailand.
Alle Udenrigsministeriets rejsevejledninger for udrejse til landene er dog fortsat orange (alle
ikke-nødvendige rejser frarådes), da de pågældende lande har indført betydelige
indrejserestriktioner for danske rejsende. Rejsevejledningerne vil blive justeret i takt med, at
de pågældende lande lempe indrejserestriktionerne.

Som noget nyt er der i modellen indarbejdet en rød risikovurdering for lande med særlig
bekymrende smitteudvikling, inkl. udviklingen af bekymrende COVID-19 varianter. Beslutning
om at kategorisere et land som rød træffes af en tværministeriel taskforce på baggrund af en
sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut. Som hovedregel foretages den røde
risikovurdering på landeniveau. Der kan dog gøres undtagelser i helt særlige tilfælde. Fra den
21. april vil følgende lande være røde:
Bangladesh, Botswana, Brasilien, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Zambia
og Zimbabwe samt regionen la Réunion, der er et oversøisk fransk område ud for det
sydøstlige Afrika.
Alle rejser til røde lande frarådes for at begrænse risikoen for at bringe nye bekymrende
virusvarianter til Danmark. Indrejserestriktionerne for de pågældende lande vil følge den
samme tilgang som i dag er gældende for Sydafrika med en skærpet liste over
anerkendelsesværdige formål for indrejse.
Alle øvrige lande vil være orange.
Genåbningens fase 1
Fase 1 for genåbningen af rejser træder i kraft den 21. april (natten mellem tirsdag og
onsdag). Af tekniske årsager sker opdateringen på Udenrigsministeriets rejsevejledninger og
hjemmesider i løbet af onsdag den 21. april.
Rejserestriktionerne for EU- og Schengenlande vil fremadrettet blive opdateret ugentligt.
Indrejseregler til Danmark
Der gælder fortsat krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Der gælder en række
undtagelser til kravene, herunder særlige regler for grænselandet, godstransport, søfarende,
transportpersonale, transit til Bornholm, besøg i egen ødegård i Norden og erhvervsrejsende.
Du kan læse mere om reglerne her.
Fra den 21. april 2021 vil du desuden blive undtaget fra kravet om isolation efter indrejse i
Danmark, hvis du rejser ind i Danmark fra et gult land/region. De nærmere detaljer om
undtagelserne fremgår af coronasmitte.dk.
Listen over anerkendelsesværdige formål for indrejse fra orange lande/regioner udvides. Se
mere her.
Hvis et land eller en region skifter fra gul til orange mens du er afsted, gælder der ikke
isolationskrav ved hjemkomst, medmindre du opholder dig i landet i mere end 15 dage.
For pressehenvendelser om rejsevejledningerne, kontakt Udenrigsministeriets pressevagt:
pressevagten@um.dk.
For pressehenvendelser om indrejse, kontakt Justitsministeriets pressevagt eller på tlf. (+45)
50 85 21 72
Har du yderligere spørgsmål?
 Borgere, som har behov for yderligere information om udrejse og
rejsevejledningerne, opfordres til at kontakte Udenrigsministeriets Globale
Vagtcenter på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12.

 Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål for indrejse eller transit i Danmark rettes
til Politiets hotline: +45 7020 6044. Du kan finde hotlines åbningstider på
coronasmitte,dk (LINK: https://coronasmitte.dk/kontakt-og-hotline)
 Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.
Ring på telefon (+45) 7020 0233. Du kan finde hotlines åbningstider på
coronasmitte,dk (LINK: https://coronasmitte.dk/kontakt-og-hotline)
 Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har
konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et
givent land. (LINK: https://thetradecouncil.dk/covid19-hjaelp/hjaelp-tilerhvervsrejsende).

