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 Indrejse Udrejse 

15. juni Norge, Tyskland, Island  

Restriktionerne ophæves for indrej-
sende, der kan dokumentere (f.eks. 
lejebevis til sommerhus, camping-
ophold, hotel eller lign.) at have op-
hold af minimum 6 overnatninger 
uden for København. 

Såfremt udviklingen vender i lan-
dene, kan indrejserestriktioner gen-
indføres. 

Indrejsende mv. vil stikprøvevis 
blive opfordret til at tage test for 
COVID-19 ved grænseovergange. 
Desuden bliver der mobile teststati-
oner i sommerlandet på bl.a. hot-
spots. Den øgede testning sker med 
henblik på at monitorere udviklin-
gen og opdage eventuelt nye smitte-
kæder. 

Hverdagen i grænselandet mellem 
Danmark og Tyskland skal så vidt 
muligt normaliseres. 

 

Norge, Tyskland, Island  

Der åbnes for rejser. Man skal være 
opmærksom på sin personlige sik-
kerhed og holde sig opdateret (gul). 

Opfordringen til at blive hjemme i 
14 dage efter hjemkomst ophæves 
for så vidt angår rejser til områder 
uden for byer med et indbyggertal 
på over 750.000 i de omfattede 
lande, såfremt man har overholdt 
Udenrigsministeriets særlige rejse-
råd.  

Opfordringen til at blive hjemme i 
14 dage efter hjemkomst oprethol-
des for så vidt angår andre områ-
der.  

Såfremt udviklingen vender i lan-
dene, kan rejsevejledningerne blive 
ændret. 

Senere Sverige og Finland 

Dialog med Sverige og Finland om 
åbning. I forhold til Sverige kan ind-
rejserestriktionerne – såfremt der 
kan findes en betryggende model – 
f.eks. regionalt ophæves. Der vil 
være særlig fokus på Øresundsregio-
nen. 

 

Sverige og Finland 

Dialog med Sverige og Finland om 
åbning før 31. august. I forhold til 
Sverige kan rejsevejledningen – så-
fremt der kan findes en betryg-
gende model – f.eks. regionalt ju-
steres. Der vil være særlig fokus på 
Øresundsregionen. 
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Øvrige Listen over anerkendelsesværdige 

formål vurderes løbende både i for-
hold til indrejse fra nabolande og 
øvrige lande – fx ift. kritisk sygdom.  

Ikke nødvendige rejser frarådes 
(orange), og opfordringen til at 
blive hjemme i 14 dage efter hjem-
komst opretholdes frem til 31. au-
gust for alle lande på nær Island, 
Norge og Tyskland og muligvis 
Finland og Sverige. 

 


