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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Udstedelse af nye og lempeligere regler for begrænsning af visse 
tredjelandsstatsborgeres adgang til Danmark som følge af Covid-19

Anmodende minister Udlændinge- og integrationsministeren 

Andre relevante 
ministerier
Problemstilling Epidemikommissionen anmodes om en indstilling om udstedelse af nye regler i 

forlængelse af den politiske aftale af 13. april 2021 om gradvis genåbning af 
rejseaktiviteter. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet lægger op til at en udlænding, som ikke 
har bopæl i Danmark, og som meddeles opholdstilladelse – i overensstemmelse 
med udlændingelovens almindelige udgangspunkt – vil kunne indrejse i Danmark, 
medmindre indrejse sker fra et rødt land, hvor der efter 
sundhedsmyndighedernes vurdering f.eks. er grund til særlig bekymring om 
varianter af Covid-19. I så fald vil indrejse som udgangspunkt kun kunne ske med 
følgende anerkendelsesværdige formål efter indrejserestriktionerne:

- Agere primær omsorgsperson for mindreårige børn.
- Besøge nærtstående, der er alvorligt syge eller døende.
- Foretage transport af gods i eller gennem Danmark.

Den nye bekendtgørelse vil betyde, 
- At SIRI igen vil meddele opholdstilladelse med henblik på studieophold, 

praktikantophold og au pair-ophold, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
- At udlændinge, der meddeles opholdstilladelse, vil kunne indrejse i 

Danmark, medmindre indrejsen sker fra et rødt land, og udlændingen 
ikke har et anerkendelsesværdigt indrejseformål efter indrejserestrik-
tionerne, herunder navnlig at agere primær omsorgsperson for 
mindreårige børn, at besøge alvorligt syge eller døende nærtstående 
eller at foretage transport af gods i eller gennem Danmark. 

- At politiets afgørelse om afvisning vil kunne påklages til 
Udlændingenævnet. 

Den nye bekendtgørelse vil skulle ændres, hvis sundhedsmyndighederne 
skærper/lemper listen over røde lande. For at sikre hurtigst mulig reaktionstid i 
forhold til ændringer af listen foreslås det, at landelisten skal kunne ændres uden 
forelæggelse for Epidemikommissionen og Epidemiudvalget.

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at der indføres regler om begrænsning af visse 
tredjelandsstatsborgeres adgang til Danmark, hvorefter en udlænding med 
opholdstilladelse vil kunne indrejse i Danmark, medmindre indrejse sker fra et 
rødt land jf. politiske aftale af 13. april 2021 om gradvis genåbning af 
rejseaktiviteter. 
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Epidemikommissionen kan tilslutte sig den tætte kobling til Sundheds-
myndighedernes liste over røde lande.  

Epidemikommissionen kan tilslutte sig princippet om at kunne agere hurtigt i 
forhold til smittespredning - herunder muligheden for håndtering af nye 
varianter.

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med 
henblik på at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte 
reglervidereføres, ændres eller ophæves.
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