
 

 

   
 

 

 
 

 

 
 

   
  

  

  
  

  

  
 

  

  
  

    

   
 

 
 

  
    

Epidemikommissionen 
Holbergsgade 6 
DK-1057 København K 

Dato: 10-06-2021 
Sagsnr.: 2109930 
Dok. nr.: 1779775 

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets, Kirkeministeriets og Social- og 
Ældreministeriets område (udendørs og indendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner 
m.v.) 

Vedkommende 
minister 

Kulturministeren, kirkeministeren, social- og ældreministeren 

Andre relevante 
ministerier 

Sundhedsministeriet 

Problemstilling Kulturministeren, kirkeministeren og social- og ældreministeren har anmodet 
Epidemikommissionen om at afgive en indstilling til brug for fastsættelse af regler vedr. 
afvikling af større arrangementer (udendørs og indendørs sommerlejre, spejderlejre, 
stævner m.v.). 

Som følge af Aftale om udmøntning af genåbning af 6. maj 2021 skal der pr. 14. juni 2021 
ske en yderligere genåbning for afvikling af større arrangementer. 

På Kulturministeriets område vedrører det indendørs og udendørs sommerlejre, 
spejderlejre m.v. 
På Kirkeministeriets område vedrører det sommerlejre, spejderlejre, stævner m.v., der 
afholdes i de folkekirkelige missionsforeninger og i andre trossamfund med overnatning, og 
som afvikles helt eller delvist indendørs. 
På Social- og Ældreministeriets område vedrører det indendørs og udendørs 
sommeraktiviteter, herunder sommerlejre, m.v. 

Genåbning af udendørs og indendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner m.v. sker med 
følgende regler: 

 Maks. 500 deltagere i alt pr. arrangement udendørs og indendørs med mulighed for 
overnatning. 

 Krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, herunder for overnatning mellem 100 
og 500 deltagere. 

 De generelt gældende restriktioner for lokaler, herunder arealkrav på 4m2 pr. 
deltager og 2 m2 i lokaler, hvor man i det væsentlige sidder eller ligger ned 
hensigtsmæssig indretning af lokalerne, tilgængelig håndvask og sæbe eller 
hånddesinfektion. 

 For udendørs aktiviteter, lejre og stævner gælder vilkår som i ordningen for 
udendørs arrangementer for stående publikum – herunder arealkrav på 4m2 pr. 
deltager. 

Arrangementerne vil være undtaget fra forsamlingsforbuddet, som er reguleret i 
Justitsministeriets forsamlingsbekendtgørelse. 

Reglerne ophæves den 1. september 2021, hvor ordningen ifølge Aftale om yderligere 
udfasning af restriktioner m.v. fra den 11. juni 2021 skal udfases. 

Epidemi- Epidemikommissionen indstiller, at der fastsættes regler for afvikling af større arrangementer 
kommissionens i form af udendørs og indendørs sommerlejre, spejderlejre, stævner m.v. på 
indstilling Kulturministeriets, Kirkeministeriets og Social- og Ældreministeriets område, herunder regler 
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- Maks. 500 deltagere i alt pr. arrangement udendørs og indendørs med mulighed for 
overnatning. 

- Krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, herunder for overnatning mellem 100 
og 500 deltagere. 

Epidemikommissionen finder det væsentligt, at arrangører har fokus på at understøtte 
overholdelse af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om smitteforebyggelse. 

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