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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 1601 stillet den 7. august 2020 af 
Michael Aastrup Jensen (V) til udenrigsministeren. 
 
Spørgsmål 
Finder udenrigsministeren det rimeligt, at vi i Danmark ændrer 
rejsevejledning for et helt land, når der kun er forøget smittetryk i én eller 
få regioner af landet?  
 
Svar 
Når Udenrigsministeriet udarbejder rejsevejledninger i relation til covid-
19 bør det ske på et sundhedsmæssigt forsvarligt grundlag. Det er 
afgørende for regeringen, at danskerne kan være trygge, når de rejser ud, 
og at vi ikke risikerer at importere smitte hjem til Danmark. 
 
Regeringens model for rejsevejledninger for EU/Schengen-landene samt 
UK er baseret på objektive kriterier for smittetal og testregime på nationalt 
niveau. På baggrund af disse kriterier klassificerer Statens Serum Institut 
hver torsdag alle EU/Schengenlande samt UK som henholdsvis ”åbne 
lande” eller ”karantænelande”. Hvis et land klassificeres som 
”karantæneland”, vil rejsevejledningen blive ”orange”, hvor alle ikke-
nødvendige rejser frarådes.  
 
For de øvrige nordiske lande har regeringen indført en særlig regional 
mekanisme, hvor regioner med lavt smittetal kan holdes åbne, selvom 
landet som helhed er i karantæne. Mekanismen har hidtil været brugt i 
forhold til Sverige. Udenrigspolitisk Nævn blev orienteret om den 
nuværende landebaserede model på mødet d. 18. juni, hvor det også blev 
klarlagt, at der er en regional tilgang til de nordiske lande. 
 
De sundhedsfaglige forudsætninger for den regionale mekanisme for de 
øvrige nordiske lande er, at Statens Serum Institut kan indhente valide 
regionale data om både smittespredning og testregimer.   
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Offentligt



Hvad angår mulighederne for at indføre en sundhedsmæssig forsvarlig 
regional mekanisme for de øvrige EU/Schengen-lande, henviser jeg til mit 
svar på spørgsmål 1602. Flertallet af landene i EU/Schengen baserer pt. 
sikkerhedsniveauet i deres rejsevejledninger på en samlet vurdering af et 
lands smitteudvikling. Det gælder blandt andet Bulgarien, Estland, 
Finland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Norge (for 
lande udenfor Norden), Portugal, Sverige, Tjekkiet, Ungarn.  
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 


