
 

 

ERHVERVSMINISTEREN 

 

 

 

 

11. februar 2021 

ERHVERVSMINISTERIET 

 

Slotsholmsgade 10-12 

1216 København K 

 

Tlf. 33 92 33 50 

Fax. 33 12 37 78 

CVR-nr. 10092485 

EAN nr. 5798000026001 

em@em.dk 

www.em.dk 

 

Folketingets Erhvervsudvalg 

 

 

 

 

 

 

 

Besvarelse af spørgsmål 222 alm. del stillet af udvalget den 18. januar 

2021 efter ønske fra Mona Juul (KF). 

 

Spørgsmål: 
Ministeren bedes oplyse, om der er lande, hvor man har lavet ordninger 

som eksempelvis vaccinepasset for at genåbne en større del af erhvervsli-

vet. 

 

Svar: 
Erhvervsministeriet har til brug for besvarelsen modtaget bidrag fra Uden-

rigsministeriet, som har indhentet foreløbige tilkendegivelser fra EU-lande 

og udvalgte tredjelande i forhold til, om de har taget vaccinecertifikater i 

anvendelse. 

 

"Blandt EU- og Schengenlandene har Bulgarien, Grækenland, Italien, 

Norge, Polen, Østrig, Estland og Litauen truffet beslutning om at etablere 

et vaccinecertifikat.  

 

Det bemærkes, at det endnu er uafklaret, hvad et vaccinecertifikat skal bru-

ges til i de ovenstående lande. Flere lande afventer konklusionen på det 

arbejde, der pågår i EU, inden udvikling af et nationalt certifikat igangsæt-

tes. Generelt er der på nuværende tidspunkt skepsis i det fleste EU-lande 

over for anvendelsen af et vaccinecertifikater i forbindelse med national 

genåbning og rejser til andre lande. Det skyldes manglende viden om vac-

cinernes effekt og lighedsbetragtninger. Blandt de adspurgte tredjelande 

har Rusland et vaccinecertifikat, men har endnu heller ikke taget stilling til 

dets anvendelse. 

 

På det uformelle møde for EU’s stats- og regeringschefer den 21. januar 

2021 var der enighed om at arbejde videre med en teknisk løsning og at 

udskyde drøftelserne om anvendelsesområdet til senere. Udenrigsministe-

riet vil på baggrund af de indhentede tilkendegivelser indgå i dialog med 

ligesindede EU-lande med henblik på at tilskynde arbejdet med en EU-til-

gang til vaccinecertifikater, herunder udvikling og afklaring af anvendel-

sesområdet." 
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Det kan derudover oplyses, at Regeringen i uge 5 lancerede et coronapas, 

der kan anvendes til at dokumentere vaccination mod COVID-19 i forbin-

delse med rejser, f.eks. til erhvervsrejsende. Den konkrete løsning lanceres 

på Sundhed.dk ultimo februar og vil svare til COVID-19 test-passet, der i 

dag bruges som dokumentation for negativ test. 

Regeringen har samtidig sat gang i et arbejde med at udvikle et digitalt 

coronapas, som hurtigt og nemt kan udrulles, hvis den sundhedsfaglige vur-

dering tillader det. Målet er, at coronapasset skal bidrage til en gradvis, 

forsvarlig og hensigtsmæssig genåbning i Danmark. Løsningen skal udvik-

les i et partnerskab med erhvervs- og kulturlivet for at sikre, at det rammer 

den konkrete efterspørgsel. Passet skal desuden matche de krav, der stilles 

i EU. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Simon Kollerup 
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