
  

Oversigt over rejserestriktioner i fase 3 og 4 for tredjelande  

  

Det følger af den politiske aftale, at rejseregimet for tredjelande følger en fælles EU-

tilgang.  

Den koordinerede EU-tilgang betyder, at der udarbejdes en fælles EU-liste over 
tredjelande, der opfylder en række kriterier om bl.a. antal nye smittede, og at landet, 
såfremt det opfylder de nævnte kriterier, kan ”åbnes”. EU-listen ajourføres løbende. 
Danmark har valgt at supplere vurderingen med en række nationale krav, der vur-
deres af den nationale taskforce, der består af repræsentanter fra Udenrigsministe-
riet, Sundhedsministeriet, SSI, Justitsministeriet og Transportministeriet. Flere 
lande, herunder fx Australien, New Zealand og Israel, optræder på EU-listen, og er 
således gule i de danske rejserestriktioner. 
 

Nedenfor gives overblik over de forskellige rejserestriktioner for henholdsvis fase 

3 og 4 for rejser til og fra tredjelande.  

Fase 3 (den 14. maj 2021) 

Tabel 1. Rejserestriktioner i fase 3 (tredjelande) 

 

Rejserestriktioner for personer, der rejser på en negativ test 

 

Testkrav for om-
bordstigning på fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav ef-
ter indrejse 

Krav om an-
erkendelses-
værdigt for-
mål for ud-
lændinge* 

Testkrav 
forud for ind-
rejse for ud-
lændinge* 

Gul Nej Ja Nej Nej Ja 

Orange  Ja Ja Ja Ja Ja 

Rød Ja Ja Ja Ja (kort liste) Ja 

 
 
Rejserestriktioner for personer, der rejser og er tidligere smittede med covid-19  
 

 

Testkrav for om-
bordstigning på 
fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav 
efter indrejse 

Krav om an-
erkendelses-
værdigt 
formå for 
udlændinge* 

Testkrav 
forud for 
indrejse ud-
lændinge* 

Gul Nej Nej Nej Nej Nej 

Orange Nej Nej Nej Ja Nej 

Rød Nej Nej Ja Ja (kort liste) Nej 

 
 
Rejserestriktioner for personer, der rejser og har fast bopæl i tredjelande, og som er vaccineret  
 

 

Testkrav for om-
bordstigning på 
fly 

Testkrav efter 
indrejse 

Isolationskrav 
efter indrejse 

Krav om an-
erkendelses-
værdigt for-
mål for ud-
lændinge* 

Testkrav 
forud for 
indrejse* 

Gul Nej Ja Nej Nej Ja 

Orange  Ja Ja Ja Ja Ja 

Rød Ja Ja Ja Ja (kort liste) Ja 

 

 
*Krav om anerkendelsesværdige formål gælder ikke for danske statsborgere samt udlændinge, som har fast bopæl i eller 
opholdstilladelse til Danmark. Kravene er bopælsbaseret, og restriktionerne afhænger således af, om de pågældende 



 

  Side 2 af 2 

 
 
 
 
 

Det bemærkes, at færdigvaccinerede personer med bopæl i EU- og Schengenlande, 

der indrejser fra gule og orange tredjelande følger reglerne for EU- og Schengen-

lande (læs mere i Oversigt over rejserestriktioner i fase 3 og 4 for EU- og Schengenlande). Dvs. 

de undtages fra test- og isolationskrav og behøver ikke at have et anerkendelsesvær-

digt formål.  

Der gælder særlige regler for udlandsdanskere fra fase 3, ligesom en fælles EU-til-

gang til indrejse for vaccinerede rejsende fra tredjelande ventes fastlagt inden længe.  

Fase 4  

Kommissionen har den 3. maj 2021 fremsat et forslag til ændring af den fælles EU-

tilgang til tredjelande. Forslaget indeholder overordnet følgende justeringer:  

 Medlemslandene bør ophæve rejserestriktionerne for færdigvaccinerede 

personer fra tredjelande (EMA-godkendte vacciner med mulighed for også 

at acceptere vacciner fra WHO’s nødliste). 
 Incidensgrænsen for, hvornår et land tilføjes EU-listen, hæves. 

 Der introduceres en nødbremse med henblik på, at medlemslandene hurtigt 

kan reagere over for tredjelande, hvor den epidemiologiske situation for-

værres hurtigt, eller der opdages nye varianter af interesse eller bekymring.  

Reglerne er under forhandling i EU, og ventes vedtaget inden for et nogle uger. 
Med de ændringer, der er lagt op til, vil bl.a. Storbritannien blive gul i de danske 
rejserestriktioner, ligesom fx amerikanske turister med vaccinepas forventes at 
kunne indrejse.  

 

udlændinge har fast bopæl i et gult, orange eller rødt land. Udlændinge, som ikke opfylder kravene, vil kunne blive afvist 
indrejse i Danmark. 


