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Sektorpartnerskab for erhvervsrejsende: Let opdatering af retningslinjer 

 

Dansk Erhverv har modtaget styrelsens høring af 19. december 2018 vedrørende ovennævnte og har 

følgende bemærkninger hertil. 

 

Indledningsvist vil Dansk Erhverv bifalde, at den reviderede tekst pointer, at erhvervsrejser er vigtige 

for den danske økonomi og kan foretages, så længe man udviser rettidig omhu, sund fornuft og gør 

brug af det bestående testregime. 

 

Dansk Erhverv kunne dog ønske, at den generelle kommunikation til erhvervsrejsesegmentet under-

streger, at det er trygt og sikkert at rejse. På nuværende tidspunkt fremstår budskabet som om, at man 

helst ikke ser, at der rejses, men at man de facto gerne må.   

 

På den længere bane er der brug for at monitorere situationen tæt og foretage de nødvendige ændrin-

ger i vejledningen. Det gælder både i en strammere og mildere retning. 

 

Dansk Erhverv vil i den sammenhæng opfordre til, at der arbejdes for at ensarte ind- og udrejsereg-

lerne i hele EU, så de rejsende kan opnå klarhed om, hvorvidt deres forholdsregler vil være tilstrække-

lig til at få dem ud, til møde og hjem igen uden unødige gener og/eller karantæner. 

 

Derudover bør der arbejdes på at skabe et Fast Track testsystem for de erhvervsrejsende, så der opnås 

størst mulig fleksibilitet i planlægning af rejser – fx dem med kort varsel – og sikkerhed for, at man 

har gjort alt korrekt inden afrejsen. Fast Track testsystemet skal kunne teste i lufthavnen og give et så 

hurtigt svar, at testpersonen derefter kan tage ud at rejse.  

 

Den erfaring man får fra hele dette område, kan blive meget gavnlig i forhold til at få åbnet for fritids-

rejsende så hurtigt som det er forsvarligt.  

 

Yderligere vil Dansk Erhverv anbefale, at der også arbejdes for, at der kommer ensartede retningslinjer 

for luftfarten ud fra et princip om at holde det simpelt og let gennemskueligt for de rejsende.   
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Med venlig hilsen, 

 
Christoffer Greenfort 

Chefkonsulent, Dansk Erhverv Transport 


