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Medlem af Folketinget Eva Kjer Hansen (V) har den 28. april 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 1018 til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares. 

 

Spørgsmål S 1018: 

 

Finder ministeren det rimeligt, at det tilsyneladende er den enkelte betjent, der 

skal afgøre, om det er et anerkendelsesværdigt formål, når en person skal krydse 

grænsen for at besøge sin ægtefælle/faste partner, og vil ministeren skabe klar-

hed over, at man ikke behøver at være gift eller dele bopæl for at leve op til ind-

rejsereglerne om at måtte færdes over grænsen? 

 

Svar: 

 

Siden lørdag den 14. marts 2020, kl. 12.00 er udlændinge, der ikke har et aner-

kendelsesværdigt formål med indrejsen i Danmark, blevet afvist ved de danske 

grænser.  Indrejserestriktionerne er iværksat for at undgå, at indrejser fra udlan-

det kommer til at modvirke effekten af de beskyttelsesforanstaltninger, der er 

truffet i Danmark. 

 

På politiets hjemmeside er der opregnet en række eksempler på, hvad der kan 

anses for anerkendelsesværdige formål. Eksemplerne er ikke udtømmende, idet 

der kan være situationer, hvor også andre formål ud fra en konkret og individuel 

vurdering foretaget af politiet må anses for anerkendelsesværdige.  

 

Politiet påser således, at personer, der påberåber sig et anerkendelsesværdigt 

formål med indrejsen, kan dokumentere, at de har et sådant formål. Politiet fore-

tager endvidere en samlet vurdering af, om et formål i den konkrete situation må 

anses for at være anerkendelsesværdigt. Politiet foretog også før Corona-krisen 

konkrete og individuelle vurderinger i forbindelse med personers indrejse i Dan-

mark over de ydre Schengengrænser. 

 

Som led i den gradvise genåbning af Danmark er indrejserestriktionerne lettet, så 

besøg fra ægtefæller, faste samlevere, børn og forældre generelt skal anses for et 

anerkendelsesværdigt formål. Personer, der er i tvivl om, hvorvidt de kan indrejse 

i den nuværende situation, kan kontakte politiets hotline, der yder vejledning i 

forhold til indholdet af de gældende retningslinjer. Politiets hjemmeside opdate-
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res løbende efter behov på grundlag af de henvendelser, politiet modtager. Det 

fremgår således eksempelvis af politiets hjemmeside, at faste samlevere kan do-

kumentere, at de har et fast samliv af en vis varighed i Danmark eller i udlandet, 

ved f.eks. at forevise en fælles bopælsregistrering, fælles lejekontrakt eller lignen-

de dokumentation, der viser, at man deler bopæl på daglig basis og har etableret 

et familieliv.  

 

Afvisning ved grænsen sker med hjemmel i udlændingelovens § 28, stk. 1, nr. 7, og 

stk. 3. Hvis en person er blevet afvist ved grænsen, vil den pågældende kunne 

påklage afgørelsen til Udlændingenævnet. 

 

 

 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Charlotte Barslev 

 


