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Spørgsmål nr. S 195 fra medlem af Folketinget Ulla Tørnæs (V):  

 

”Hvorfor mener regeringen, at der er forskel på en tysk turist fra 

Schlesvig-Holsten, der kan fremvise en negativ covid-19-test 

ved grænsen til Danmark, og en tysk turist fra en anden region i 

Tyskland, der kan fremvise en negativ covid-19-test ved græn-

sen til Danmark?” 

 

Svar: 

 

Reglerne for indrejse i Danmark bygger på den sundhedsmæssige situation 

i udlandet – og på et forsigtighedsprincip. Reglerne indebærer, at landene 

inddeles i ”åbne lande” eller ”karantænelande”. Dertil kommer, at et karan-

tæneland også kan været kategoriseret som et ”højrisikoland.” 

 

Personer med bopæl i åbne lande kan rejse ind i Danmark uanset formål.  

Personer med bopæl i et karantæneland inden for EU, Schengen eller Stor-

britannien kan rejse ind i Danmark, hvis de har et anerkendelsesværdigt for-

mål.  

 

Hvis man indrejser fra et højrisikoland inden for EU, Schengen eller Stor-

britannien eller fra et karantæneland i resten af verden, skal man både have 

et anerkendelsesværdigt formål, og man skal fremvise en negativ COVID-

19-test. Testen må maksimalt være taget 72 timer før indrejse.  

 

I den nuværende situation anses Tyskland for et højrisikoland og indrej-

sende med bopæl i landet skal derfor som udgangspunkt både have et aner-

kendelsesværdigt formål med indrejsen og kunne fremvise en negativ CO-

VID-19-test.  

 

Der gælder dog særlige regler for grænselandet, herunder Slesvig-Holsten. 

Baggrunden herfor er de særlige forhold, der gør sig gældende i relationen 

mellem Danmark og områderne i grænselandet, herunder at der er borgere 

med bopæl i de grænsenære områder, som har indrettet deres liv på tværs af 

grænsen. Det er et ønske fra regeringen, at grænselandet så vidt muligt – 

under hensyntagen til den nuværende smittesituation – normaliseres.  

 

Hvis man bor i Slesvig-Holsten, kan man derfor – selv om Tyskland som 

helhed anses for et højrisikoland – indrejse i Danmark med enten et aner-

kendelsesværdigt formål eller ved at fremvise en negativ COVID-19-test.  
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Jeg vil gerne understrege, at regeringen ikke ønsker at opretholde de nuvæ-

rende indrejserestriktioner i længere tid, end det er nødvendigt. Restriktio-

nerne har negative konsekvenser for mange, herunder bl.a. for turister og 

turismeerhvervet – og det har jeg stor forståelse for. Det er dog samtidig 

vigtigt for os at sikre, at vi gennem smitteforebyggende tiltag kommer bedst 

muligt gennem pandemien. 
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