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Kolding, den 4. maj 2021 
 

Aftale om yderligere genåbning 
 
Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om en rammeaftale om plan for 
yderligere genåbning af Danmark. 
 
Følgende genåbner 6. maj: 

• Alle elever i grundskolerne kan vende tilbage på fuld tid. 
• Indendørs idræt og fitnesscentre åbner for personer over 18 år mod fremvisning af 

coronapas. 
• Spillesteder, teatre, biografer og lignende åbner med krav om coronapas og op til 

2.000 tilskuere i sektioner af 500. 
• Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål åbner med krav om 

coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner af 500 personer. 
• 30-minuttersregel om booking på barer og restauranter udfases som planlagt. 
• Kravet om, at private fester skal slutte senest klokken 23, sløjfes. Der må samtidig 

serveres alkohol til private fester fra klokken 22 til 5. 
• Forsamlingsloftet hæves til 25 indendørs og 75 udendørs. 

Følgende åbner 21. maj: 

• Alle elever på ungdomsuddannelserne kan vende tilbage på fuld tid. 
• Elever på videregående uddannelser kan komme tilbage på halv tid. 
• Der udarbejdes en plan for gradvis normalisering af fysisk fremmøde på 

arbejdspladser begyndende fra 21. maj 2021. 

I relation til afholdelse af dyrskuer og messer siger aftaleteksten følgende:  
 
21. maj: 
Åbner uden grænse for antal deltagere. Fortsat krav om coronapas, arealkrav på 4 m2, 
sundhedsplan (kun ved over 500 deltagere) samt retningslinjer svarende til detailhandlen, 
herunder krav om værnemidler (dyrskuer åbner ikke) 
 
14. juni: 
Ingen grænse for antal deltagere, dyrskuer åbner dog med maks. 10.000 deltagere. 
Fortsat krav om coronapas, arealkrav, sundhedsplan, retningslinjer, krav om værnemidler 
mv. 
 
1. august: 
Yderligere udfasning. 
 
Se hele aftaleteksten her 
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Test af tilrejsende arbejdskraft 
Som følge af genåbningsaftalens fase 2, er der pr 1. maj 2021 ændringer i forbindelse 
med at sikre test af tilrejsende arbejdskraft. 

Krav om test for covid-19 efter indrejse i Danmark, gælder al tilrejsende arbejdskraft fra 
alle lande, alle regioner og alle områder i udlandet.  

Bemærk at virksomheden efter anmodning fra Arbejdstilsynet skal kunne fremlægge en 
skriftlig plan.  

 

Se relevante paragraffer i bekendtgørelsen her: 

§ 4. Efter § 2, stk. 1, i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter 
indrejse i Danmark skal testen for covid-19 efter indrejse i Danmark, jf. § 1, foretages efter 
testmetoden PCR (Polymerase Chain Reaction).  

Stk. 2. Testen skal foretages tidligst 48 og senest 120 timer efter, at den pågældende er 
testet negativ for covid-19 forud for indrejse i Danmark, jf. dog stk. 3.  

Stk. 3. Tilrejsende arbejdskraft, der er danske statsborgere, og som har fast bopæl i 
udlandet, skal testes senest 3 dage efter, at den pågældende har påbegyndt arbejdet i 
Danmark.  

§ 5. Arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1-2, skal over for Arbejdstilsynet skriftligt 
kunne dokumentere, at der er foretaget test for covid-19, jf. § 1, stk. 1-2, eller at den 
pågældende person, der er tilrejsende arbejdskraft, er undtaget fra kravet herom i henhold 
til § 3. Dokumentation for færdig vaccination mod covid-19, jf. § 3, stk. 1, nr. 11 jf. stk. 2, 
skal indeholde navn, fødselsdato, målsygdom, vaccinationsnavn, vaccinationsstatus og 
effektueringsdato.  

§ 6. Efter § 4 i lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i 
Danmark skal arbejdsgivere, der er omfattet af § 1, stk. 1, sørge for, at der udarbejdes en 
skriftlig plan for covid-19-test for tilrejsende arbejdskraft fra lande, regioner eller områder, 
der er omfattet af § 2.  

Stk. 2. Planen skal indeholde følgende:  

1) Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren informerer de ansatte om covid-19-testen i 
Danmark, jf. § 1, stk. 1, herunder hvornår, hvor og hvordan testen foretages.  

2) Oplysninger om, hvordan arbejdsgiveren løbende holder sig orienteret om, hvilke lande, 
regioner eller områder, der er omfattet af § 2.  

3) En oversigt over ansatte, der er indrejst i Danmark efter den 7. februar 2021, herunder 
oplysninger om, hvilket land, hvilken region eller hvilket område de ansatte er indrejst fra, 
oplysninger om dato for covid-19-test før indrejse i Danmark, hvis pågældende er omfattet 
af krav herom, oplysninger om dato for covid-19-test efter indrejse i Danmark, jf. § 1, stk. 
1, samt oplysninger om evt. undtagelse fra kravet om test i henhold til § 3.  
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Stk. 3. Planen skal løbende ajourføres i forbindelse med ansattes indrejse i Danmark.  

Stk. 4. Planen skal efter anmodning fremvises for Arbejdstilsynet. 
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