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Besvarelse af spørgsmål 399 alm. del stillet af udvalget den 15. marts 

2021 efter ønske fra Anni Matthiesen (V). 

 

Spørgsmål: 
Ad. Samrådet den 11. marts 2021 om ERU alm. del – samrådsspørgsmål 

U-W. Vil ministeren redegøre for, om - og hvordan - regeringen forestiller 

sig, at a) coronavaccinationspasset skal være nøglen til at åbne verden op 

igen, dels i forhold til andre landes borgeres mulighed for indrejse i Dan-

mark, dels i forhold til danskernes muligheder for indrejse i andre lande, b) 

coronavaccinationspasset skal anvendes til at åbne Danmark op igen? Her-

under bedes redegjort for, om coronavaccinationspasset skal supplere eller 

erstatte andre muligheder som bl.a. fremvisning af negativ covid19-test – 

belyst med relevante eksempler. 

 

Svar: 
a) Det fremgår af rammeaftalen om plan for genåbning af Danmark af 22. 

marts 2021, at regeringen arbejder efter, at der kan åbnes for rejse med 

coronapas samt smitteforebyggende tiltag, dog forudsat, at myndighederne 

vurderer, at data fra de pågældende lande er valide og troværdige.  

 

Regeringen har presset på for en fælles EU-tilgang. Det er derfor positivt, 

at Europa-Kommissionen den 17. marts 2021 fremlagde et forslag til en 

forordning om et europæisk coronapas – det såkaldte digitale grønne certi-

fikat. Regeringen er positivt indstillet over for forslaget og noterer sig i den 

forbindelse, at et flertal i Folketingets Europaudvalg den 6. april 2021 bak-

kede op om regeringens linje i de videre forhandlinger i EU. 

 

Forslaget har til formål at fremme den frie bevægelighed i EU ved at sikre, 

at medlemslandenes certifikater for vaccination, test og restitution kan ar-

bejde sammen. Der lægges i forslaget op til, at det fortsat er medlemslan-

dene, der fastsætter rejserestriktioner. Det er centralt for regeringen, at den 

nationale kompetence til at fastsætte rejserestriktioner fastholdes, at der 

sikres et højt niveau af databeskyttelse, samt at forslaget tilføres en klar 

udløbsdato. Kommissionen og regeringen deler ambitionen om, at det di-

gitale grønne certifikat er klar til sommer. Det danske coronapas forventes 

lanceret ultimo maj.  
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På nuværende tidspunkt følger Danmark et forsigtighedsprincip i forhold 

til at acceptere vaccinationsdokumentation ved indrejse. Det betyder, at 

personer, der er vaccineret, fortsat skal følge regler og krav om test og iso-

lation.  

b) Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radi-

kale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance 

og Alternativet indgik den 22. marts 2021 rammeaftale om plan for genåb-

ning af Danmark. Det fremgår bl.a. af rammeaftalen, at aftalepartierne er 

enige om, at et coronapas vil bidrage til epidemikontrollen, så store dele af 

erhvervene og kulturlivet kan genåbne tidligere end ellers. Coronapasset 

indgår således som en vigtig del af genåbningsindsatsen. 

 

Det er med rammeaftalen aftalt, at coronapasset skal anvendes til genåb-

ning i følgende sektorer: 

 De liberale serviceerhverv (pr. 6. april 2021) 

 Udendørsservering på restauranter og cafeer mv. (pr. 21. april 2021) 

 Indendørs servering på restauranter og cafeer mv., konferencer, spille-

steder, teatre, og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves 

kulturaktiviteter (pr.  6. maj 2021) 

 Indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. og legelande (pr. 21. 

maj 2021) 

 

Coronapasset skal bruges til at dokumentere enten et gennemført vaccina-

tionsforløb mod covid-19, et positivt resultat af en covid-19-test (både 

PCR- og antigentest), der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt reg-

net fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, eller et negativt resultat af en 

covid-19-test (både PCR- og antigentest), der er højst 72 timer gammelt. 

Børn under 15 år vil være undtaget fra anvendelse af coronapas. Reglerne 

herom – for så vidt angår Erhvervsministeriets område – findes i kapitel 3 

i bekendtgørelse nr. 579 af 31. marts 2021 om forbud mod adgang til og 

restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og corona-

pas på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-

19. Den konkrete, praktiske implementering af kravet om coronapas i de 

forskellige sektorer drøftes i sektorpartnerskaberne. 

 

Der vil ved genåbningen fortsat gælde relevante smitteforbyggende tiltag – 

og disse vil blive drøftet i sektorpartnerskaberne på bagrund af oplæg fra 

myndighederne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon Kollerup 
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