
 

 

 

 
 

  
 

   
 

  
 

  

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Til: 
Kulturministeren 

Kopi: 
Sundhedsministeren 

Videreførelse af regler om hhv. krav om coronapas samt testkapacitet til 
selvpodning under supervision i forbindelse med håndteringen af covid-
19 

Kulturministeriet har anmodet Epidemikommissionen om at afgive en indstilling om 
videreførelse af følgende restriktioner: 

1) Krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-
19 
2) Regler om, at folkehøjskolerne skal have etableret testkapacitet til selvpodning under 
supervision 

Ad 1) Videreførelsen indebærer, at publikum, tilskuere og lignende skal kunne forevise 
dokumentation for coronapas, dvs. dokumentation for en test med et negativt 
testresultat, der ved en PCR-test er højst 96 timer gammel eller en antigentest, der er 
højst 72 timer gammel, et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 
12 måneder gammel regnet fra tids-punktet, hvor testen blev foretaget, et påbegyndt 
vaccinationsforløb mod covid-19, eller et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. 

Der er krav om coronapas ved: 
1) Lokaliteter, der anvendes til kultur- eller idrætsarrangementer med siddende publikum 
med 2.000 eller flere tilskuere, publikummer eller lignende. 
2) Lokaler, der anvendes til kultur- eller idrætsarrangementer med stående publi-kum 
med 500 eller flere tilskuere, publikummer eller lignende. 

Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 
1) Børn under 16 år. 
2) Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kom-munalt 
borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test. 

Kan der ikke fremvises dokumentation for coronapas, kan der ske bortvisning. Der skal ved 
lokalerne og lokaliteterne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas og 
om muligheden for bortvisning. 

Der lægges op til at videreføre de eksisterende bestemmelser om bødestraf, herunder i 
forhold til krav om skiltning og straf for efter at efterkomme en bortvisning som følge af 
manglende coronapas ved adgang til lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af 
COVID-19. 
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Reglerne ønskes videreført til den 1. oktober 2021. Det bemærkes, at der dermed 
anmodes om forlængelse af restriktionerne i 4 uger og henholdsvis 2 og 3 dage, hvorefter 
det følger af den politiske aftale af 10. juni 2021 om yderligere udfasning af restriktioner 
mv. fra den 11. juni 2021, at restriktionerne ophæves. 

Ad 2) Folkehøjskolerne skal have testkapacitet til at gennemføre antigentest for covid-19 
lokalt på folkehøjskolen. Folkehøjskolens leder er ansvarlig for at overholde 
retningslinjerne, som sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet fastsætter om 
rammerne for tests. Tests skal som udgangspunkt finde sted i elevens, den studerendes 
eller ansattes undervisnings- og arbejdstid. 

Podningen og den efterfølgende håndtering af podningen foretages som udgangspunkt af 
elever, studerende og de ansatte selv. 

Folkehøjskolerne har udpeget supervisorer, som er blevet oplært i at gennemføre tests, og 
påse at podning og håndtering af podning sker i overensstemmelse med instruktionerne. 
Herudover er supervisoren ansvarlig for, at testresultater bliver håndteret i 
overensstemmelse med retningslinjerne. 

Folkehøjskolen kan efter aftale med eleven eller den studerende supplere en antigentest, 
som har et positivt resultat, med en undersøgelse i form af en PCR-test, som en 
virksomhed eller lignende efter aftale med folkehøjskolen gennemfører fysisk på eller i 
umiddelbar nærhed af folkehøjskolen. 

Det fortsatte krav om testkapacitet til superviseret selvpodning på folkehøjskolerne 
skyldes, at testkravet den 1. august 2021 er erstattet af en kraftig opfordring til to 
ugentlige tests, der gælder frem til og med den 30. september 2021, jf. Aftale om 
yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021. Bekendtgørelsen vil derfor i 
overensstemmelse hermed blive fastsat med en gyldighedsperiode til den 1. oktober 2021 
med ikrafttræden den 31. august 2021. 

Epidemikommissionens indstilling 
Epidemikommissionen indstiller, at de gældende regler om krav om coronapas på 
Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, samt at regler om, at 
folkehøjskolerne skal have etableret testkapacitet til selvpodning under supervision, 
videreføres. 

Epidemikommissionen noterer sig, at Kulturministeriet finder det hensigtsmæssigt, at 
regler om krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering 
af covid-19, samt at regler om, at folkehøjskolerne skal have etableret testkapacitet til 
selvpodning under supervision, fastsættes for en længere periode end fire uger. 
Kommissionen anerkender det praktiske hensyn ved en længere tidshorisont. 

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