
 

 

 
Udenrigsministeriet 

 

Folketingets Lovsekretariat  

Bilag Sag/ID Nr. Enhed Dato 

0 2020- 15248 BBB 22. juni 2020 
 
 
Svar på § 20-spørgsmål nr. S 1439 stillet den 12. juni 2020 af 
Torsten Schack Pedersen (V) til udenrigsministeren. 
 
Spørgsmål 
Mener udenrigsministeren, at Danmarks rejsevejledninger skal tage 
udgangspunkt i faglige kriterier såsom smittetryk i rejselande og deslige?  
 
Svar 
Ja. Det vil ske på basis af tal fra Statens Serum Institut, som ugentligt vil 
udarbejde en tabel med lande i EU/Schengenområdet samt UK, der 
klassificeres som henholdsvis ”åbne” eller ”karantænelande”. Et land vil 
blive kategoriseret som ”åbent”, hvis det har under 20 smittede pr. 100.000 
indbyggere pr. uge, og samtidig har et tilstrækkeligt testregime. Når et land 
først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår det ændrer status til 
”karantæneland” være 30 smittede pr. 100.000 indbyggere. 
 
Såfremt landene ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske 
rejsende, vil Udenrigsministeriet lempe rejsevejledningerne for alle åbne 
lande. Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke længere vil fraråde ikke-
nødvendige rejser til åbne lande, men opfordre rejsende til at udvise ekstra 
forsigtighed og holde sig opdateret. 
 
Hvis udviklingen i smittetrykket begynder at gå den forkerte vej i et land, 
vil Udenrigsministeriet stramme rejsevejledningen igen. Dette vil ske, hvis 
smittetallet i et land stiger til mere end 30 nye tilfælde per 100.000 
indbyggere pr. uge. 
 
Når Udenrigsministeriets Borgerservice udarbejder individuelle 
rejsevejledninger for de enkelte lande, indgår også andre faglige kriterier – 
eksempelvis risiko for terror, kriminalitet, transportforhold, lokale love og 
sædvaner samt sundhedsforhold. Rejsevejledningerne udarbejdes derfor 
med faglige input fra både danske ambassader og andre relevante danske 
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myndigheder, eksempelvis efterretningstjenesterne hvad angår vurdering 
af terrorrisikoen i de enkelte lande.    
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 


