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Spørgsmål nr. S 1593 fra medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V): 

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at grænsependlere med ar-

bejde i Danmark skal holde unødigt i kø ved den dansk-tyske 

grænse til arbejde?”

Svar:

Jeg er bekendt med, at de indførte indrejserestriktioner og COVID-19-ind-

satsen på grænsen har medført kødannelser og ventetider ved grænsen mel-

lem Danmark og Tyskland, og jeg har stor forståelse for de frustrationer, 

som det har givet anledning til. 

Det følger af aftalen af 14. august 2020 mellem regeringen og Folketingets 

partier om næste fase af en kontrolleret genåbning, at regeringen – som følge 

af ophævelsen af kravet til udenlandske turister om seks overnatninger i 

Danmark – vil sikre, at COVID-19-indsatsen på grænsen løbende tilpasses, 

bl.a. af hensyn til trafikken fra grænselandet. På den baggrund er politiet 

siden den 3. september 2020 overgået fra fuld indrejsekontrol på grænsen til 

periodevise og stikprøvebaserede indrejsekontroller. Derudover er alle 

grænseovergangene på den dansk-tyske grænse blevet åbnet, hvilket vurde-

res at have betydning for normaliseringen af trafikken i grænselandet, her-

under særligt for pendlerne og de erhvervsdrivende i de grænsenære områ-

der. 

Der henvises til Justitsministeriets orientering om tilpasset indrejsekontrol 

vedrørende COVID-19 oversendt til Folketingets Retsudvalg den 3. septem-

ber 2020, jf. bilag 548 (Alm. del) REU.

Jeg kan afslutningsvis bemærke, at Rigspolitiet har oplyst, at den tilpassede 

indrejsekontrol vedrørende COVID-19 – og åbningen af de øvrige otte 

grænseovergange – har ført til markant mindre kødannelse og ventetid ved 

grænsen.
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