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Svar på § 20-spørgsmål nr. S 1617 stillet den 12. august 2020 af 
Torsten Schack Pedersen (V) til udenrigsministeren. 
 
Spørgsmål 
Mener ministeren, at man har gjort nok for at informere interessenter og 
Folketing løbende om ændringer i rejsevejledninger?  
 
Svar 
Sammen med justitsministeren orienterede jeg medlemmerne af 
Udenrigspolitisk Nævn om modellerne for genåbning af 
EU/Schengenlande og UK hhv. tredjelande. Det skete på ekstraordinære 
møder i Udenrigspolitisk Nævn hhv. d. 18. juni og d. 1. juli forud for 
offentliggørelse af modellerne.  
 
Når der på baggrund af de objektive kriterier i de to modeller løbende sker 
ændringer i rejsevejledningerne for de enkelte lande orienterer 
Udenrigsministeriet herom på forskellige platforme. Dels udsendes push-
beskeder direkte til borgere tilmeldt danskerlisten for de relevante lande, 
dels gennem Udenrigsministeriets Borgerservices Facebook, som via 
Ritzau automatisk videresendes til en lang række danske medier, dels 
gennem udsendelse af en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet. 
Herudover kan man på um.dk altid finde en samlet oversigt over, hvilke 
lande, der på et givet tidspunkt har hhv. gule og orange rejsevejledninger.   
 
Endvidere kan jeg oplyse, at Udenrigsministeriets Borgerservice altid 
orienterer medlemmer af Den Internationale Operative Stab – hvori 
blandt andet rejse- og forsikringsbranchen indgår – når der sker ændringer 
i rejsevejledningernes sikkerhedsniveauer. Endelig vil Udenrigsministeriet 
typisk give særlige interessenter en forudgående advisering om kommende 
ændringer i rejsevejledningerne, når de ugentlige tal fra SSI foreligger. Det 
drejer sig bl.a. om rejsebrancheorganisationerne og de berørte landes 
ambassader.  
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S 1617 endeligt svar  

Offentligt



Jeg har stillet Udenrigspolitisk Nævn i udsigt, at vi vil informere 
medlemmerne, hvis der ændres i modellerne for genåbning af 
EU/Schengenlande og UK hhv. tredjelande.  
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Jeppe Kofod 
 


