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Folketingets Lovsekretariat 

Besvarelse af spørgsmål nr. 1465 stillet af Torsten Schack Pedersen (V) 

den 16. juni 2020. 

 

Spørgsmål nr. 1465: 

Hvad er ministerens holdning til, at andre europæiske lande som Holland, 

Tyskland og Norge har krav om mundbind eller afstand i forlystelser i kraf-

tig bevægelse som led i sikringen mod coronavirus, mens vi i Danmark 

regulerer på andre parametre såsom benyttelse og antal gæster i forlystel-

ser, der alt andet lige er mere hindrende for normal drift end andre krav i 

Europa? 

 

Svar: 

Regeringen og Folketingets partier aftalte den 20. maj 2020, at forlystel-

sesparker måtte genåbne fra onsdag den 27. maj 2020. Det fremgik yderli-

gere af aftalen, at ”Partierne noterer sig i den forbindelse, at der er en 

række særskilte sundhedsfaglige problematikker, der knytter sig til forly-

stelsesparker. Det betyder, at der inden åbning af forlystelserne, skal ske 

en sundhedsfaglig vurdering af, under hvilke nærmere vilkår disse kan åb-

nes sundhedsmæssigt forsvarligt, i lyset af de seneste kvalitative vurderin-

ger fra Statens Serum Instituts (SSI) ekspertgruppe”. På baggrund af den 

sundhedsfaglige vurdering er udarbejdet retningslinjer for en sundheds-

mæssig forsvarlig genåbning af forlystelsesparker m.v. 

 

Til brug for besvarelse af spørgsmålet om det sundhedsfaglig indhold i ret-

ningslinjerne er indhentet bidrag fra sundhedsmyndigheder, der har oplyst 

følgende: 

 

”Sundhedsstyrelsens anbefalinger fastsættes på baggrund af en samlet vur-

dering af den foreliggende dokumentation, internationale anbefalinger og 

erfaringer. I takt med at vi begynder at kende coronavirus bedre, og der 

kommer mere viden om, og erfaring med sygdommen, opdateres sundheds-

myndighedernes anbefalinger. Sundhedsstyrelsen er i øjeblikket i gang 

med at kigge på, om der kan være andre metoder til at undgå smitte fx i 

forlystelser i kraftig bevægelse." 
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Jeg forventer snarligt at modtage den sundhedsfaglige vurdering. På bag-

grund heraf vil det blive vurderet, om der er anledning til at justere ret-

ningslinjerne for en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af forlystelses-

parker m.v. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 
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