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Frederiksberg den 18. juni 2021 

 

Kære medlemmer 

Som nævnt på generalforsamlingen i går den 17. juni 2021 blev forhandlingerne om 
genåbningsaftalens fase 4 afsluttet i går eftermiddags. 

Aftalen kan læses i sin helhed her, men nedenfor følger en kort oversigt over, hvordan 

modellen for Udenrigsministeriets rejsevejledninger vil være efter den 26. juni 2021. 

Vær i den forbindelse opmærksom på, at der gælder visse undtagelser fra tabellerne 
nedenfor under afsnittet ”overblik over reglerne”, så det anbefales under alle 
omstændigheder, at læse aftaleteksten 

Nedenstående er således ikke en udtømmende oversigt, men alene en fremhævelse af de 
mest væsentlige punkter i aftalen. 

 

De gamle farver i rejsevejledningerne vender tilbage. 

Den ”grønne” farve i rejsevejledningerne genindføres for EU- og Schengenlande. Det 
indebærer, at de EU- og Schengenlande og regioner, som i dag er gule, bliver grønne, og 
samtidig bliver de orange lande til gule lande og regioner. 

Grøn/Lavrisiko EU/Schengen (incidens under 50/60) Vær opmærksom 

Gul/risiko EU/Schengen (incidens over 50/60) 

Tredjelande på EU-listen 

Vær ekstra forsigtig 

 

Orange/højrisiko Øvrige tredjelande Ikke-nødvendige 
rejser frarådes 

Rød/virusvariantområde Udbredelse af virusvarianter (SSI 
indstilling) 

Alle rejser frarådes 

 

Isolationskravet bortfalder for en række EU- og Schengenlande og regioner. 

Da alle EU- og Schengenlande enten er ”grønne” eller ”gule”, indebærer det, at danskere 
(uanset om de er vaccinerede/tidligere smittede eller ej) kan rejse hjem fra ferie i EU- og 
Schengenlande uden at skulle gå i isolation efter hjemkomst, medmindre landet/regionen 
er rødt. 

 

 

 

https://justitsministeriet.us5.list-manage.com/track/click?u=c6bed21580590b2f170bce7e1&id=3aa38e0eac&e=27b230b0fe
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Testkravene efter indrejse fra EU- og Schengenlande lempes. 

Det betyder, at testkravet efter indrejse fra de nye grønne EU- og Schengenlande og 
regioner helt bortfalder.  

Ved flyrejser vil testkrav forud for ombordstigning på fly fra grønne, gule, og orange EU- 
og Schengenlande lande og regioner ligeledes bortfalde. 

Dermed skal man ikke testes før hjemrejse til Danmark, medmindre man flyver fra et 

”rødt” land/region. 

 

Medrejsende børn. 

Reglerne for medrejsende børn til og med 17 år til tidligere smittede harmoniseres med 
reglerne for medrejsende børn til vaccinerede.  

Det betyder at børn, der rejser med deres forældre, og hvor forældrene enten er 
vaccinerede eller tidligere smittede, ikke vil være omfattet af krav om test- og isolation 
ved indrejse i Danmark. 

 

Isolationskravet for erhvervsrejser lempes 

Danske erhvervsrejsende, der indrejser efter at have været på en erhvervsrejse i et 
”orange” land, undtages fra krav om isolation efter indrejse.  

Det gælder også i fritiden. 

 

Hvis man kommer fra et rødt land/region 

Hvis man indtil 10 dage før indrejse til Danmark har opholdt sig i et rødt land/region, skal 
man testes og gå i isolation.  

Dette gælder dog ikke, hvis man alene er transiteret i et rødt land/region 

Testkravene skærpes for røde lande og regioner, så man skal kunne fremvise en PCR-test, 
som er foretaget højst 72 timer forud for indrejsetidspunktet eller for flyrejser 
vedkommende 72 timer før ombordstigning på fly. 
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Overblik over reglerne 

Helt generelt vil reglerne for rejser herefter være, som de fremgår nedenfor, men der kan 
som nævnt ovenfor gælde enkelte undtagelser Det anbefales derfor, at man for en 
sikkerheds skyld gennemgår de originale tabeller i aftaleteksten, der linkes til ovenfor. 

Indrejsekrav for personer, der ikke er vaccineret eller tidligere smittede 

 

Indrejsekrav for personer, der er vaccineret: 

 

Indrejsekrav for personer, der er tidligere smittede: 
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Hvad sker der efter fase 4? 

Det fremgår af afteteksten, at aftalen udløber ved udgangen af oktober måned 2021. 
Regeringen og aftalepartierne skal mødes i begyndelsen af oktober 2021 for at drøfte, om 
og i hvilket omfang, der fortsat vil være behov for rejserestriktioner fra november måned.  

Det fremgår i den forbindelse, at aftaleparterne er enige om, at man i størst muligt 
omfang får normaliserede rejserestriktioner fra den 1. november 2021. 

 

Med venlig hilsen 

Danmarks Rejsebureau Forening 


