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Gradvis og ansvarlig genåbning
af Danmark
Fra 1. marts 2021 udfases restriktioner for størstedelen af butikkerne og i
forbindelse med udendørs kulturinstitutioner, og udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter i organiseret regi. Desuden sker en genåbning for afgangsklasser i Vest- og Nordjylland og en yderligere genåbning på Bornholm. Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at
der er plads til den gradvise genåbning, men er fortsat bekymrede over
smitteudviklingen. Resterende tiltag og restriktioner, der udløber 28. februar 2021, forlænges til og med 5. april 2021.
Den Faglige Referencegruppe (herefter Referencegruppen) anbefalede i januar 2021
en prioriteret rækkefølge for genåbning inden for hhv. uddannelse, erhverv og arbejde, kultur og idræt samt forsamlinger. På den baggrund har Indsatsgruppen bestilt beregninger hos Ekspertgruppen for matematiske modellering af COVID-19
(herefter Modelleringsgruppen) for en gradvis genåbning af Danmark. Beregningerne
tager udgangspunkt i lempelser af tiltag, som ligger øverst i de respektive sektorområder fra Referencegruppens rapport. Det drejer sig om afgangselever i grundskolen
og på ungdoms- og voksenuddannelser, genåbning af udvalgsvarebutikker, udendørs kulturinstitutioner, udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.
Med afsæt i Modelleringsgruppens og Referencegruppens bidrag har Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, afgivet anbefalinger til regeringen.
Med afsæt i anbefalingerne fra Indsatsgruppen, og med enkelte udvidelser i forhold
til anbefalingerne, iværksættes følgende.
Nationale lempelser pr. 1. marts 2021:

Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i
storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav, mens
butikker på 5.000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænsetantal kunder mod tidsbestilling.*

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes. Der stilles krav om, at besøgende
fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer* for så vidt angår udendørs
idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
Nordjylland og Vestjylland - Geografisk afgrænsede lempelser pr. 1. marts 2021:

Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser
kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge).

Efterskoler. genåbnes med fuldt fremmøde og med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.
Bornholm - Geografisk afgrænsede lempelser pr. 1. marts 2021

Grundskoler (alle klassetrin), herunder efterskoler mv., inkl. klubtilbud, alle
øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv. samt liberale serviceerhverv genåbnes.
Det forudsættes, at alle kommuner i de pågældende landsdele indgår lokale aftaler med Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende smitteopsporing. Der vil være
særligt fokus på hurtig og effektiv lokal udbrudshåndtering.

*Afvigelserne fra Indsatsgruppens indstilling sker på baggrund af en konkret vurdering fra SSI af den sundhedsmæssige forsvarlighed i yderligere mindre lempelser.
Resterende tiltag og restriktioner, herunder rejserestriktioner, der udløber 28. februar
2021, forlænges til og med 5. april 2021. På baggrund af sundhedsmyndighedernes
vurdering ophæves de særlige tiltag for Storbritannien, da B.1.1.7 nu er den dominerende variant i Danmark. Ændringen træder i kraft 1. marts 2021.
Se oversigten over tiltag og restriktioner på www.coronasmitte.dk.
De generelle kompensationsordninger forlænges parallelt med de skærpede restriktioner i marts og april.

Gradvis genåbning af Danmark
Gældende fra 1. marts 2021
Lempelser i hele landet
Genåbning af udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 med midlertidigt skærpede arealkrav. Butikker på
5.000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.
Udendørs kulturinstitutioner genåbnes. Udendørs kulturinstitutioner, fx zoo og forlystelsesparker,
genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
For udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves forsamlingsforbuddet
fra 5 til 25 personer.

Yderligere lempelser i Nord- og Vestjylland
Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct.
fremmøde (hver anden uge). Elever over 12 år og personale i grundskolen opfordres kraftigt til to
ugentlige test. Der stilles krav om to ugentlige test på ungdoms- og voksenuddannelser.
Efterskoler genåbner med fuldt fremmøde med særlige smitteforebyggende foranstaltninger,
herunder krav om test.

Yderligere lempelser på Bornholm
Alle klassetrin i grundskolen samt efterskoler mv. (inkl. klubtilbud) genåbnes. Ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, folkehøjskoler mv. genåbner for undervisning. Elever over 12 år
og personale i grundskolen opfordres kraftigt til to ugentlige test. Der stilles krav om to ugentlige test
på ungdoms- og voksenuddannelser.
Liberale serviceerhverv genåbnes. Der vil være krav om mundbind og negativ test
(højst 72 timer gammel).
Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

Forlængelse af tiltag og
restriktioner

28

februar

De resterende tiltag og restriktioner, der udløber 28. februar 2021,
forlænges til og med 5. april 2021.
Forsamlingsforbud
Forsamlingsforbud på
5 personer (gælder ikke
for Bornholm og for
udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter i
organiseret regi).
Anbefaling om max 5
personer i private hjem
inkl. husstanden.
Anbefaling om max 5
sociale kontakter.

Skole, uddannelser
og dagtilbud

Arbejdspladser og
transport

Butikker, kultur og
servering

Elever og studerende
– på nær 0.-4. klasser
er som udgangspunkt
sendt hjem. Frie fagskoler og efterskoler
er lukket. Der er dog
geografiske forskelle.
Fortsat opfordring til
forældre om at holde
børn hjemme fra dagtilbud, hvis muligt.

Der opfordres fortsat til
hjemmearbejde. Rejser
du med offentlig transport opfordres du til at
rejse udenfor myldretiden.

5

april

Mundbind og visir

Fortsat krav om brug af
Stormagasiner og
mundbind og visir ved
–centre m.v. skal holde
bl.a. indkøb og kollektiv
lukket. Liberale service- transport.
erhverv skal holde lukket. Indendørs kulturinstitutioner skal holde
lukket. Serveringssteder
skal holde lukket, dog
med mulighed for
takeaway.

For det fulde overblik se coronasmitte.dk

Genåbning af butikker på under
5.000 m2 i hele landet
Der vil pr. 1. marts 2021 være mulighed for blandt andet at genåbne
udvalgsvarebutikker på under 5000 m2 med midlertidigt skærpede
kvadratmeterkrav.
Med baggrund i rapporten om genåbning fra Referencegruppen fra januar 2021, hvor
Referencegruppen anbefalede en rækkefølge for en genåbning inden for hhv. uddannelse, erhverv og arbejde, kultur og fritid samt forsamlinger, har Ekspertgruppen for
matematiske modellering af COVID-19 udarbejdet beregninger for en gradvis genåbning af udvalgsvarebutikker.
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har overordnet vurderet, at
genåbningen vil være sundhedsmæssig forsvarlig, såfremt relevante smitteforebyggende tiltag overholdes. Der er politisk aftalt yderligere mindre lempelser i forhold til
anbefalingerne.
Følgende vil være gældende for udvalgsvarebutikker:

Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre mv.) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav. Der indføres
i den forbindelse skærpede kvadratmeter på 10 m2 pr. kunde i butikker under
2000 m2 (tidligere 7,5 m2 pr. kunde). For butikker mellem 2000 m2 og 4.999 m2
indføres et arealkrav på 20 m2 pr. kunde (tidligere 10 m2).

For de fortsat lukkede udvalgsbutikker på 5.000 m2 eller derover (dog undtaget
udvalgsvarebutikker i storcentre mv.) laves der en særlig undtagelse, så de under
forudsætning af dokumenteret tidsbestilling kan tillade adgang for max 1 kunde
pr. 250 m2.

Nationale lempelser for udendørs kulturinstitutioner samt
udendørs idræt- og foreningsaktiviteter
Fra 1. marts 2021 vil udendørs kulturinstitutioner kunne genåbne under
forudsætning om test og dokumentation heraf. Samtidig øges
forsamlingsforbuddet fra 5 til 25 personer for udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter i organiseret regi.
SSI’s Ekspertgruppe for matematiske modellering af COVID-19 har udarbejdet beregninger af genåbning af udendørs kulturinstitutioner samt at hæve forsamlingsforbuddet vedrørende udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har overordnet vurderet, at
disse åbninger vil være sundhedsmæssig forsvarlige, såfremt relevante smitteforebyggende tiltag overholdes.
Fsva. udendørs kulturinstitutioner og idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret
regi vil følgende være gældende fra 1. marts 2021 og foreløbigt til og med 5. april 2021.




Udendørs kulturinstitutioner som fx zoo og forlystelsesparker genåbnes med
krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er
højst 72 timer gammel.
Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs
idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi.

Det er politisk aftalt at hæve loftet til fra 5 til 25 personer (mod de beregnede 20 personer).

Lempelser på uddannelsesområdet i Nordjylland og Vestjylland
I dele af landet er smittetallene så lave, at man igen kan genåbne for
fysisk fremmøde for afgangsklasser i grundskolen og på ungdoms- og
voksenuddannelserne samt på efterskolerne. Det betyder, at
afgangselever i Nord- og Vestjylland fra 1. marts 2021 igen vil kunne
deltage i fysisk undervisning.
Men afsæt i Referencegruppens notat af 21. februar 2021 om bidrag fra februar 2021
vedrørende en gradvis og geografisk genåbning åbnes der nu yderligere op i de
landsdele i Danmark, der har fortsat lave smittetal. Bl.a. er B.1.1.7 forholdsvis lav i Vestog Nordjylland. Disse landsdele har samtidig de laveste 7-dages incidenser og nogenlunde uændret vækst i incidens.
På den baggrund genåbnes der nu for følgende i Nord- og Vestjylland:

Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdom- og voksenuddannelser
kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (hver anden uge).

Genåbning for elever på efterskoler. med særlige smitteforebyggende foranstaltninger.
Genåbningen på uddannelsesområdet er under følgende forudsætninger:

Personale og elever over 12 i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange
ugentligt.

På ungdoms- og voksenuddannelser samt efterskoler er der krav om to
ugentlige test for elever og personale. På efterskoler er der desuden krav om
test, når eleverne kommer tilbage.

Krav om, at alle kommuner i de pågældende landsdele indgår en lokal aftale
med Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende smitteopsporing. Der vil
være særligt fokus på hurtig og effektiv lokal udbrudshåndtering.
Testningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne vil i videst muligt omfang
foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper.
Der kan fortsat forekomme lokale nedlukninger af kommuner inden for pågældende
landsdel, hvis den lokale smittesituation tilsiger det. Det er senest set i forbindelse
med nedlukning af fysisk undervisning for 0.-4. klasser i Ishøj Kommune samt lukning af skoler og daginstitutioner i Kolding på baggrund af høj smitteudvikling.
Såfremt smittesituationen muliggør det, forventes samme genåbning at kunne ske i
øvrige landsele pr. 15. marts 2021 (for nuværende kunne det f.eks. være Østjylland,
Vest- og Sydsjælland samt Fyn).

Delvis genåbning på Bornholm
Bornholm har begrænset mobilitet til andre landsdele og har aktuelt det
laveste smitteniveau i Danmark. På den baggrund indføres pr. 1. marts
2021 – og som supplement til de nationale genåbningstiltag –
genåbningstiltag på Bornholm indenfor skole- og uddannelsesområdet,
liberale serviceerhverv samt justering af det generelle forsamlingsforbud
fra 5 til 10 personer.
Smitten på Bornholm er lav, og der er ligeledes lav forekomst af B.1.1.7. Bornholms
geografi giver nogle særlige muligheder for at afprøve en række forebyggende foranstaltninger, som knytter sig til genåbning, herunder øget brug af test, målrettet
smitteopsporing, coronapas mv., uden større påvirkning fra og på øvrige landsdele.
På den baggrund foretages der per 1. marts 2021 en delvis genåbning på Bornholm
der omfatter følgende yderligere lempelser:






Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.
Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms- og voksenuddannelser, videregående uddannelser, folkehøjskoler mv. genåbnes.
Liberale serviceerhverv (tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og
massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser,
som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, samt solarier og køreskoler) genåbnes. Der vil være krav om mundbind samt krav om,
at kunder fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer
gammel.
Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 10 personer.

Genåbningen på uddannelsesområdet er under følgende forudsætninger:

Personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt.

På ungdoms- og voksenuddannelser og videregående uddannelser samt efterskoler er der krav om to ugentlige test for elever, studerende og personale. På efterskoler mv. er der desuden krav om test, når eleverne kommer
tilbage.

Krav om, at Bornholms regionskommune indgår en lokal aftale med Styrelsen
for Patient Sikkerhed vedrørende smitteopsporing.
For grundskolerne sikres et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12
år, som kraftigt opfordres til gennemførsel af to ugentlige tests. Testningen vil i videst
muligt omfang foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper. På ungdomsuddannelser etableres testning lokalt på institutionen eller i umiddelbar nærhed hertil,
og der stilles krav om gennemførsel af to ugentlige tests som forudsætning for fremmøde.
Den delvise genåbning af Bornholm understøttes af skærpet testning i forbindelse
med transport til og fra Bornholm.

Fortsat gradvis og kontrolleret
genåbning
I de kommende uger søges en fortsat gradvis og kontrolleret genåbning
af det danske samfund. Udbredelsen af bl.a. den smitsomme virusvariant
B.1.1.7 betyder, at restriktioner skal udfases gradvist. Løbende lempelser
af tiltag og restriktioner i marts måned vil give mere tid til
vaccineudrulningen ligesom overgangen til foråret formentlig vil kunne
bidrag til at holde smitten nede og fastholde epidemikontrollen i landet.
De aktuelle beregninger indikerer, at en genåbning af Danmark skal foregå meget
forsigtigt og gradvist. Det skyldes, at genåbningen forventes at medføre yderligere
smitteudvikling, samt betydelig usikkerhed om, hvordan smitten udvikler sig. Når åbninger foretages gradvist og kontrolleret i marts, vil det give mere tid til, at vaccineudrulningen begrænser smittespredningen. Længere inde i foråret forventes årstiden
også at bidrage til at holde smitten nede. Der er således en forårs- og vaccineeffekt,
Samtidig vil virusvarianten B.1.1.7. udgøre en fortsat betydelig udfordring i kraft af, at
varianten nu er den dominerede virusvariant i Danmark. Derudover indikerer undersøgelser, at der er en større risiko for at blive indlagt, hvis man bliver smittet med
B.1.1.7 sammenlignet med smitte med andre virusvarianter.

Illustrativt eksempel på usikkerheder og modsatrettede effekter på
udviklingen i indlæggelser med COVID-19

Næste skridt i en fortsat gradvis genåbning af det danske samfund.
På den korte bane vil der bl.a. blive set på muligheden for, at efterskoler og højskoler
med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15.
marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det. Yderligere åbning af mindre øer overvejes tilsvarende.
Der etableres et bredt forum, hvor alle Folketingets partier inviteres til at deltage,
med henblik på at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet på
såvel kort som længere sigt, herunder i forhold til, hvilke beregninger der skal foretages i de næste faser med udgangspunkt i Referencegruppens anbefalinger.

Anbefalinger fra Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne
Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer, at de beskrevne restriktioner er sundhedsmæssig forsvarlig. Der er dog samtidig
udtrykt bekymring for smittesituationen i Danmark. I lyset af, at virusvariant B.1.1.7 stiger og nu udgør den dominerende variant i Danmark, vurderes det, at udviklingen i smittetal igen kan vende til stigende smitte
under de gældende restriktioner og med de beskrevne lempelser.
Selvom smittetallene i Danmark er faldet siden jul, er det fortsat nødvendigt med tiltag til at begrænse smitten. Det skyldes særligt, at der er tiltagende samfundsmitte
med B.1.1.7 i Danmark, der nu udgør den dominerende virusvariant i de fleste dele af
landet.
B.1.1.7 virusvarianten udgør på nuværende tidspunkt størstedelen af alle sekventerede
prøver, og er således den dominerende virusvariant i Danmark. Seneste estimeret
kontakttal for B.1.1.7 vurderes at være ca. 1,2 (95% CI [1.12 ; 1.27]) på trods af den seneste
tids skærpede restriktionsniveau. Smitten med B.1.1.7 forventes fortsat at stige.
Det vurderes derfor fortsat, at tiltag og restriktioner er vigtige for at nedbringe den
samlede samfundssmitte med COVID-19 og for at fastholde epidemikontrollen.
Samtidig fastholder sundhedsmyndighederne den sundhedsfaglige
vurdering, som blev foretaget i forbindelse med regeringens udmelding den 8. januar
2021 om rejserestriktioner.
For så vidt angår Indsatsgruppens anbefalinger vedrørende genåbning gælder det
generelt, at Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, følger smitteudviklingen nøje, herunder ift. smittetal, indlæggelsestal, forekomsten af virusvarianter mv.
Det kan i den kommende tid på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne blive nødvendigt at foretage nedlukninger på nationalt og lokalt niveau, herunder vurderes, om enkelte kommuner med høj incidens undtages for en lempelse af
restriktioner, og om der eventuelt skal iværksættes særlige foranstaltninger.
Et flertal i Folketinget har valgt at følge Indsatsgruppens anbefalinger Der er dog politisk aftalt enkelte udvidelser i forhold til anbefalingerne. Afvigelse fra Indsatsgruppens indstilling sker på baggrund af en konkret vurdering fra SSI af den sundhedsmæssige forsvarlighed i yderligere mindre lempelser.

Ekspertinddragelse
Processen i forbindelse med genåbningen er baseret på komplicerede
beregninger, der søger at medregne kendte og ubekendte faktorer og på
den baggrund kommer med mulige scenarieberegninger. Som en del af
denne proces, beregnes scenarier og konsekvenser ved forskelige mulige
tiltag i forbindelse genåbning.
Det er komplekse beregninger og faglige vurderinger, som bruges som grundlag for,
at Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, kan indstille hvilke områder,
der anbefales genåbnet. Ekspertinddragelsen foretages i trin. Se figur herunder.

Trin i ekspertinddragelse
af genåbningen

Vurderingen af en ansvarlig genåbning foretages i følgende trin:
1.

2.

3.

4.

5.

Den Faglige Referencegruppe. Den overordnede prioritering for rækkefølgen i en
genåbning er med udgangspunkt i den Faglige Referencegruppes rapport fra januar 2021. Referencegruppen drøfter desuden løbende, hvordan en genåbning
kan ske mest hensigtsmæssigt. Den Faglige Referencegruppe består af eksperter
inden for medicin, epidemiologi, økonomi og samfundsforhold.
Indsatsgruppen (myndighederne). På baggrund af Referencegruppens overordnede prioritering fra genåbningsrapporten samt faglige vurderinger fra myndighederne, herunder sundhedsfaglige vurderinger, bestiller Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, beregninger på en række scenarier, som udarbejdes af Ekspertgruppen for matematisk modellering ifm. COVID-19.
Ekspertgruppen for matematisk modellering (ledet af Statens Serum Institut). Ekspertgruppen regner på de genåbningsscenarier, der ønskes af Indsatsgruppen.
Der er tale om komplicerede beregninger, som involverer en række data mv. fra
forskellige dele af samfundet. Det er en omfattende og tidskrævende proces at
indhente data og foretage retvisende beregninger af forskellige scenarier for
smitteudviklingen. Beregningerne kompliceres af, at grundlaget ofte flytter sig,
herunder i forhold til udbredelsen af muterede virusvarianter såsom B.1.1.7., vaccineeudrulningen, adfærden i befolkningen og variationer i sæson.
Den Faglige Referencegruppe. Indsatsgruppen har bedt Referencegruppen om at
kvalificere Modelleringsgruppens beregninger samt komme med bidrag til, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan arbejde med en gradvis og kontrolleret genåbning med afsæt i de lempelser, som der er blevet lavet beregninger på.
Indsatsgruppen. Indsatsgruppen drøfter beregningerne og Referencegruppens
input og kommer med en faglig indstilling til regeringen om hvordan tiltag og restriktioner i givet fald kan lempes. Mulighederne drøftes med Folketingets partier.

Læs mere om de forskellige aktører her. Proces for indførelse af tiltag (coronasmitte.dk)
Læs det faglige grundlag fra eksperterne her: Gradvis genåbning af Danmark på vej (coronasmitte.dk) eller på Sundhedsministeriet: Fagligt grundlag for genåbning.

