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Orientering om krav om testcertifikat ved indrejse fra højrisikolande 

 

Fra mandag den 26. oktober 2020 gælder der følgende:  

 

Krav om testcertifikat ved indrejse fra højrisikolande 

Som noget nyt stilles der krav om, at personer med bopæl i højrisikolande, 

der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder ar-

bejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 ti-

mer før indrejsetidspunktet.  

 

For lande i EU, Schengen og Storbritannien defineres højrisikoland på 

samme måde som det anbefales i EU-rådshenstillingen af 13. oktober 2020 

om en koordineret EU-tilgang til rejserestriktioner (dvs. røde og grå lande). 

For landeliste over grå og røde lande, som kravet er gældende for, henvises 

til siden herom, jf. bilag 1. Oversigten over højrisikolande i EU, Schengen 

samt Storbritannien opdateres ugentligt af Statens Serum Institut, og for 

tredjelande, når der er anledning her til bl.a. på baggrund af opdatering af 

EU’s liste. Derudover vil kravet gælde for karantænelande uden for EU, 
Schengen og Storbritannien. 

 

Personer med bopæl i grænselandet (Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Hal-

land eller Blekinge) er ikke omfattet af kravet. Derudover gælder kravet ikke 

for personer, der indrejser med henblik på godstransport. 

 

Hvis den indrejsende ikke kan fremvise dokumentation for en negativ test, 

der ikke er mere end 72 timer gammel, må den pågældende fra mandag den 

  

Dato: 25. oktober 2020 
Kontor: Koordinationskontoret 

Sagsbeh: Christian Andersen-Møl-

gaard 
Sagsnr.: 2020-0039-0279 

Dok.: 1681518 

Det Udenrigspolitiske Nævn 2020-21
UPN Alm.del - Bilag 14

Offentligt



 
2 

26. oktober 2020 som udgangspunkt påregne at kunne blive afvist ved ind-

rejsen. 

 

Administrationen vil i de første dage dog tage hensyn til, at borgerne skal 

have mulighed for at nå at indrette sig efter reglerne. 

  

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må rejse ind i Dan-

mark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test. 

 

Særligt for transit gælder, at personer i transit gerne må rejse gennem Dan-

mark. Dette gælder, uanset hvor den pågældende har bopæl, og uanset hvil-

ket transportmiddel, der anvendes. I disse situationer gælder der ikke et krav 

om en negativ COVID-19-test. 


