
Hovedregler for test ved indrejse

Arbejdskraft med dansk eller udenlandsk statsborgerskab og fast bopæl i udlandet

Test før indrejse Test i forbindelse med 
indrejse

Test efter indrejse

Fly Negativ test inden 
ombordstigning 
maks. 24 timer

Hurtigtest inden lufthavn 
forlades

PCR-test skal foretages tidligst 
48 og senest 96 timer efter den 
test, der har givet adgang til DK.

Danske statsborgere skal testes 
senest 3 dage efter arbejde 
påbegyndt.

Via sø eller 
landegrænse

Udlændinge skal 
kunne fremvise 
negativ test maks. 
24 timer

Test senest 24 timer efter 
indrejse.

PCR-test skal foretages tidligst 
48 og senest 96 timer efter den 
test, der har givet adgang til DK.

Danske statsborgere skal testes 
senest 3 dage efter arbejde 
påbegyndt.

Vigtigste 
undtagelser

* Indrejse med 
fly

** Indrejse 
med fly samt 
via sø/land

Besætning på luftfartøj* 

Godstransport 

Besætning på tog, bus, 
skib, taxi eller anden 
erhvervsmæssig 
personbefordring

Transit gennem SWE

Dokumentation for 
tidligere smitte mindst 14 
dage og højst 12 uger**

Udrejser inden for 24 timer

Besætning på luftfartøj

Godstransport                                                             

Besætning på tog, bus, skib,      
taxa eller anden 
erhvervsmæssig 
personbefordring                                    

                                                   
Transit gennem SWE

Dokumentation for tidligere 
smitte mindst 14 dage og højst 
12 uger
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Side 2/3

Dansk og udenlandsk arbejdskraft med fast bopæl eller ophold i DK

Test før indrejse Test i forbindelse med indrejse Test efter indrejse

Fly Negativ test inden 
ombordstigning 
maks. 24 timer

Hurtigtest inden lufthavn forlades Ingen testkrav

Via sø eller 
landegrænse

Ingen testkrav Test senest 24 timer efter indrejse Ingen testkrav
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Side 3/3

Vigtigste 
undtagelser

Indrejser efter at have udført arbejde 
eller tjenesteydelse i udlandet. Krav 
om negativ antigen- eller PCR-test test 
som er højst 72 timer gammel på 
indrejsetidspunktet 

Godstransport

Besætning på tog, bus, skib, taxi eller 
anden erhvervsmæssig 
personbefordring

Udrejser inden for 24 timer

Transit gennem SWE

Dokumentation for tidligere smitte 
mindst 14 dage og højst 12 uger

Arbejdstagere med fast bopæl i grænselandet

Test før indrejse Test i forbindelse med indrejse Test efter indrejse

Via sø eller 
landegrænse

Test som højst er 72 
timer gammel på 
indrejsetidspunktet

Test som højst er 72 timer gammel på 
indrejsetidspunktet

Ingen testkrav

Confidential, Madelung, Poul Henrik, 02/18/2021 05:53:13




