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HVEM MÅ INDREJSE OG HVORDAN?
 
Grænseåbning fase 3 – gældende fra 14. maj
Fra 14. maj er det, som tidligere meldt ud, muligt for udlændinge at indrejse i Danmark fra alle 
”Gule” og ”Orange” lande, uden et anerkendelsesværdigt formål. (Alle vores nabolande er pt. min. 
orange). 
Det kræver dog test og i visse tilfælde selvisolation.

Indrejse for personer bosat i et ”Gult” land:
Krav om Covid-19 test inden indrejse (maks. 48 timer gammel på indrejsetidspunktet),
Krav om Covid-19 test efter indrejse (senest 24 timer efter indrejse)
IKKE krav om selv-isolation efter indrejse.  
Indrejse for personer bosat i et ”Orange” land inden for EU og Schengen:
Krav om Covid-19 test inden indrejse (foretaget højst 48 timer før indrejsetidspunktet),
Krav om Covid-19 test efter indrejse (senest 24 timer efter indrejse)
Krav om selv-isolation i 10 dage efter indrejse (ved negativ Covid-19 test foretaget på 4. dagen, kan
isolationen her ophæves).
 
At gå i isolation betyder, at man ikke må forlade isolationsstedet (bortset fra Covid-19 test). 
Udlændinge der ankommer i båd, må ikke forlade deres båd, og må fx ikke tage ud for at handle. De
skal have adgang til alle basale fornødenheder, herunder mad og drikke ombord ved indrejse. 

N.B. Opmærksomheden henledes på, at der for udlændinge bosat i et orange land uden for EU og 
Schengen er krav om, at indrejsen i Danmark skal ske med et anerkendelsesværdigt formål. Dette er
måske knap på aktuelt i relation til lystbåde, men det er alligevel værd at være opmærksom på.

Indrejse for personer bosat i grænselandet (det gælder udlændinge med fast bopæl i Slesvig-Holsten
i Tyskland, Sydsverige (Blekinge og Skåne len) og Västsverige (Hallands og Västra Götalands len)
Krav om Covid-19 test inden indrejse (foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet)
IKKE krav om Covid 19-test efter indrejse
IKKE krav om isolation
Indrejse for færdigvaccinerede eller tidligere smittede personer bosat i ”gule” eller ”orange lande”

Færdigvaccinerede personer med fast bopæl i EU- og Schengenlande, der har bevis for en 
færdigvaccination udstedt i et EU- og Schengenland, er undtaget krav om anerkendelsesværdige 
formål, test forud for og ved indrejse i Danmark. De er endvidere undtaget fra krav om test og 
isolation efter indrejse i Danmark. 

Det samme gælder for tidligere smittede med Covid-19. De skal dog kunne fremvise dokumentation
for en positiv PCR-test for Covid-19 (ikke antigentest), som er foretaget mindst 14 dage og højst 
180 dage før indrejsetidspunktet for at være undtaget krav om test og isolation efter indrejse i 
Danmark.

Hvilke lande har hvilken farve?
Alle vore nabolande er pt. ”orange”. Listen med lande inddelt i farver ses her: 
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/kategorisering-af-lande
 
Hvornår er man indrejst i Danmark, når man ankommer i lystbåd?



Ifølge politiet, indrejser man først, når man betræder dansk jord. Udlændinge kan derfor godt sejle 
rundt i, eller gennem danske farvande, uden at være underlagt ovenstående restriktioner, så længe 
de ikke går i land. Det vil herunder ikke være tilladt at forlade båden, og gå hen til 
havnefogedkontoret i lystbådehavnen, medmindre man opfylder ovennævnte krav.
 
Hvem kontrollerer hvad?
Som sidste år, er det Politiets opgave, at stå for indrejsekontrollen af udenlandske gæstesejlere, 
herunder kontrol af kravet om negativ Covid-19 test inden indrejse for udenlandske sejlere.  
 
Det er ikke havnemyndighedens opgave at udføre indrejsekontrol og tjekke Corona tests.
 
Ved indrejse fra Schengen-lande, hvor der opstår mistanke om, hvorvidt ovennævnte Covid-19 
restriktioner overholdes, bedes havnemyndighederne informere Politiet.  
 
Ved ankomster fra ikke-Schengen-lande, skal der, som hidtil, altid gives besked til politiet og 
passagerer og besætningsmedlemmer må ikke forlade båden/havnen, før Politiet har givet tilladelse,
eller foretaget indrejsekontrol.
Dette gælder uanset at ovenstående krav til Covid-19 indrejserestriktionerne er opfyldt.
 
Hvor kan udenlandske sejlere blive testet?
Se oversigt over testcentre i Danmark:  
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/kort-over-covid-19-testcentre
 
Har du som udenlandsk sejler symptomer, skal du kontakte en læge.
 
Hvordan kan de udenlandske sejlere registrere sig når de skal testes – uden NemID og dansk cpr-
nummer?
Det er muligt for personer uden dansk cpr-nummer og NemID at blive testet i Danmark. Men det 
kræver, at de før test registrerer sig på Covidresults.dk. Det er også her, de kan se og downloade det
testsvar, der dokumenterer testen.
Her vejledning til test for udenlandske sejlere via hjemmesiden Covidresults.dk
 
 
Øvrige links
Læs mere om reglerne for rejser til Danmark her:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse
 
Læs mere om kravene til selvisolation:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/rejser-til-eller-via-danmark/lovkrav-ved-indrejse/krav-
om-test-og-isolation-ved-indrejse
 
På engelsk
Yderligere information på engelsk til gæstesejlere fra udlandet:
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/foreigners-resident-in-the-
border-regions
 
 
 
KLUBHUSE – yderligere åbning pr. 21. maj
Aftalen om yderligere åbning af samfundet, der blev forhandlet på plads forleden mellem partierne 
på Christiansborg, indebærer bl.a.:
 



At klubhuse og foreningslokaler åbnes for alm. foreningsaktiviteter med krav om coronapas.
 
Forsamlingsloftet hæves til 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.
 
Coronapas-kontrollen lempes i det frivillige foreningsliv, så der fra fredag kun skal udføres 
stikprøvekontroller én gang i døgnet. 
 
Med venlig hilsen

Foreningen af Lystbådehavne I Danmark

Jesper Højenvang
Direktør


