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Vurdering af de enkelte påtænkte lempelser per 21. maj 2021
Der er vurderet 14 lempelser ift. de forventede konsekvenser for smitteudbredelsen. Lempelserne er
vurderet relativt til hinanden på en 5-punktsskala i lighed med tilgangen i tidligere kvalitative
vurderinger.
Som tidligere beskrevet er vurderingen angivet på en ordinal skala1 . Vurdering af den samlede risiko
for smitteudbredelse ved en lempelse for en given aktivitet sker ud fra 5 kategorier: ”Lav”, ”LavMiddel”, ”Middel”, ”Middel-Høj” og ”Høj”. ”Lav” angiver således en lav risiko for, at den beskrevne
lempelse vil øge smitteudbredelsen, hvor ”Høj” angiver en høj risiko for, at den beskrevne lempelse
vil øge smitteudbredelsen. Vurderingen afspejler samtidig effekten ved at lempe tiltagene relativt til
de øvrige tiltag. Dvs. hvis den forventede risiko for smitteudbredelse vurderes som ”høj”, menes der
en høj risiko relativt til de øvrige enkeltstående lempelser i vurderingen.
Aktivitetsdata oplyst fra de relevante ressortministerier er anført under hver vurdering af lempelse.
Den aktuelle vurdering af de 14 lempelser ligger i forlængelse af tidligere vurderinger per 18. marts,
14. og 15. april og 1. maj 2021. Det bemærkes, at effekten af lempelserne indført d. 6. maj kun i yderst
begrænset omfang indgår i vurderingerne, da effekt af disse lempelser på smitteforekomsten endnu
ikke afspejler sig i de aktuelle smittetal.

1

Den faglige Referencegruppe: Vurdering vedrørende genåbning, januar 2021
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Samlet oversigt over vurdering af de enkelte lempelser
Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Indendørs idræts-, fritids- og Foreningsfaciliteter
(udøvere), samt øvrig kultur:
Indendørsarealer lukket for offentligheden – for personer
mellem 18 og 69 år. Musik- og Kulturskoler og andre
kunstskoler holdes lukket for elever på 18 år og derover.
Sangaktiviteter er ikke tilladt (for alle aldre +/- 18 år)

Vurderingen beror særligt på

1.

Lempes til: Det resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter genåbnes.
Sangaktiviteter genåbnes for alle (+/- 18 år). Indendørs aktiviteter på
musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser på kunstområdet
for voksne over 18 år genåbnes med et forsamlingsforbud på 50 personer.
Arealkrav på 4 kvm. for lokaler hvortil der er offentlig adgang (2 kvm hvis
siddende). Krav om coronapas. Kultur-, medborger- og aktivitetshuse
genåbnes. Arkiver genåbnes

Middel



Fysisk aktivitet øger vejrtrækningshastighed og
dermed større udskillelse af partikler fra luftveje



Aktiviteten foregår indendørs og kan udfordre
mulighed for udluftning.



Det er en meget sammensat gruppe af aktiviteter og
personer



Risikoen for smitte er afhængig af aktivitet, adfærd og
hygiejne. Der bør være stor fokus på rengøring af
redskaber.



Der bæres mundbind på fællesarealer (ikke under
aktivitet)



Der er krav om coronapas.

Volumen (opsummering)

Musikskoler- og kulturskoler samt musikalske grundkurser
havde i sæson 2019/20 68.600 unikke elever. Heraf er kun en
ganske lille andel over 18 år, estimeres til 3.000 elever. Området
åbnes for børn og unge under 18 år 21. april 2021 sammen med
idrætsområdet. Dog genåbner grundkurserne på kunstområdet for
+18 år pr. 10/5 med forsamlingsloft på 25 personer.
Der er ikke adgang til data for andre kunstskoler og øvrige
grundkurser på kunstormådet, dog vil der fortsat være tale om, at
langt størstedelen af eleverne er under 18 år, hvilket er genåbnet
21. april , ligesom grundkurserne er genåbnet for +18 år pr. 10/5.
Der vil derfor være tale om ganske få personer ved genåbningen 21/5.
Idrætsorganisationerne – al aktivitet indendørs for voksne: 1969 år (6. maj åbning): Maj: 180.604; Juni: 88.504; Juli: 30.052;
August: 90.007.
Det er idrættens skøn, at der ikke vil være nævneværdig aktivitetsforøgelse
21.maj.
Ved et forsamlingsloft på 50, vurderes det, at aktivitetsniveauet (antal
personer) kun vil være minimalt forøget.
Fitnessbranchen – antal aktive medlemmer v. forsamlingsloft på
25: Maj: 433.700; Juni: 415.610; Juli: 364.000; August : 390.000
Der forventes umiddelbart ikke mere aktivitet ved genåbningen 21. maj.
Dansk Folkeoplysnings Samråd - Meraktivitet v. åbning 21/5
indendørs for +18 år v. forsamlingsloft på 50: Maj: 1.000; Juni:
5.000; Juli: 5.000; August: 5.000

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Vurderingen beror særligt på

Volumen (opsummering)

DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd - Meraktivitet v. åbning
21/5 indendørs for +18 år v. forsamlingsloft på 25: Maj: 183.333;
Juni: 91.667; Juli: 0; August: 45.500
Kultur-, medborger- og aktivitetshuse:
Foreningen Kulturhusene i Danmark skønner, at 340.000
personer vil besøge foreningens huse i maj og 370.000 i juni (inkl.
ansatte). Det vurderes at være gennemsnitligt 30% af normalt
aktivitetsniveau (normalt 1.170.000 besøgende pr. måned)
Arkiver: Med åbningen af Rigsarkivet forventes antal besøg i alt i
hele landet: maj 380-460; juni 280-460:; juli 0 (lukket); august
280-460. Rigsarkivet har ca. 250 medarbejdere fordelt på
afdelingerne i København, Odense, Viborg og Åbenrå.
Der findes derudover 488 lokale arkiver rundt om i landet. Det
skønnes, at der er samlet ca. 13-14.000 besøgende pr. måned,
undtaget juli hvor der er lukket. Fordelt på de 488 arkiver skønnes
der at være ca. 400 lønnede personer og ca. 1500 frivillige.
2.

Folkeuniversitetet, Aftenskoler, samt Folkehøjskoler,
højskoler og efterskoler:
Lukket- dog er der åbnet for elever i landsdelen Bornholm, for
Folkehøjskoler med alene dagelever, samt efterskoler med kursus
med mere end 3 ugers varighed.
Lempes til: genåbnes for voksne med et forsamlingsforbud på 50 personer.
Krav om coronapas


En del aktiviteter foregår indendørs og kan udfordre
mulighed for udluftning.

Folkeuniversitetet – meraktivitet v. åbning 21/5 indendørs for
+18 år v. forsamlingsloft på 50: Maj: 500; Juni: 2.500; Juli: 0;
August: 1.000.





For nogle af aktiviteter skal der bæres mundbind på
fællesarealer (ikke under aktivitet)

Aftenskolerne – Merktivitet v. åbning 21/5 indendørs for +18 år
v. forsamlingsloft på 50: Maj: 5.000; Juni: 15.000; Juli: 1.000;
August: 10.000.





Der er krav om coronapas.

Folkehøjskoler, højskoler og efterskoler - Der er genåbnet for
skønnet 7.400 elever og ansatte. De foreslåede lempelser vil øge
antallet med skønnet 500 til i alt 7.900.



Yderligere genåbning af dagelever og korte kurser, vil omfatte
(anslået og indeholder både elever og ansatte): Maj: 500; Juni: 500;
Juli: 3.000.



Det drejer sig primært om personer mere end 18 år.




Lav-Middel
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

3.

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Indendørs forlystelsesparker, zoo mv. og legelande. Er
lukket.

Lempes til: kan genåbne, krav om coronapas

Middel-Høj

Side: 5 af 32

Vurderingen beror særligt på



Formodentlig yngre aldersgrupper



Den fysiske aktivitet kan være intens, med råb og øget
respiration.



Der er arealkrav på 4 m2 ved stående aktiviteter og 2
m2 ved siddende.



Der er krav om coronapas, men ikke for børn under
12 år



For indendørs aktiviteter skal der være fokus på
ventilation.

Volumen (opsummering)


Der eksisterer ikke et datagrundlag vedr. private højskoler, men
formentlig er der ganske få. En del af de private højskole
medregnes formentlig under hoteller eller rejsebureauer.



Der vurderes at være ganske få private højskoler med
”folkehøjskoleaktiviteter” i DK. Nogle af disse sælger også
overnatninger og fungerer dermed som hotel. Men
hovedaktiviteterne er mere integrerende på tværs af gæsterne end
tilfældet er med alm. hotelgæster, sådan som det gælder på
folkehøjskolerne. Blandt de identificerede private højskoler er
især rejseaktivitet i højsædet, idet de sender grupper af unge
mennesker eller seniorer ud til en højskole i udlandet eller på
rundrejse i verden. De drives derfor ofte som et rejsebureau/arrangør. De er formentligt lukkede som følge af
rejsevejledninger/-restriktioner, og de vil desuden skulle leve op
til restriktionerne for de lande, der rejses til.



Korte kurser på efterskoler: Ved denne lempelse skønnes ca. 5000
elever og 1000 ansatte at møde op på efterskolernes korte kurser
over sommeren. Deltagere og undervisere fordeler sig på ca. 150
kurser Kurserne afholdes i ugerne 26, 27 og 28.



De 8 indendørs zoologiske anlæg har følgende antal besøgene
(estimeret): Maj: 78.162; Juni: 75.472; Juli: 257.151; August:
151.547.



Indendørs forlystelser er ikke defineret nærmere, men kan fx være
aktiviteter i forbindelse med forlystelsesparker, lege- og
badelande, escape rooms mv. Der er tale om aktiviteter, som har
grænseflader til og ikke i alle tilfælde kan skelnes fra aktiviteterne i
svømmehaller, hoteller, kultur/uddannelsesinstitutioner mv. Der
vil således være overlap til aktivitet skønnet under disse.



Gæsterne forventes som regel at bevæge sig rundt i relativt små
familie- eller vennegrupper. Børn fra forskellige familier kan dog
have relativt tæt kontakt i fx lege- og badelande.

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

4.

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Indendørs spillehaller, kasinoer mv. Er lukket.
Middel

Lempes til: kan genåbne, krav om coronapas
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Vurderingen beror særligt på



En del aktivitet er siddende.



Fortrinsvis et voksent publikum



Der er krav om coronapas



Skal bære mundbind ved gang/stående aktivitet



Der er ofte samtidig adgang til et serveringssted

Volumen (opsummering)


Der findes ikke opgørelser over besøgende i legelande mv. Der
skønnes med markant usikkerhed, at der er ca. 2-3 mio. gæster i
indendørs forlystelser årligt ud fra besøgstal for badelande, visse
institutioner og overslag over legelande.



Erhvervsministeriet skønner med betydelig usikkerhed, at
genåbning af indendørs forlystelser - med de opstillede
restriktioner og med overlap til andre kategorier - vil give en
aktivitet på ca. 50 pct. af normalaktiviteten i maj-juni - svarende til
ca. 100.000 gæster pr. måned og på 75 pct. af normalaktiviteten i
juli-august - svarende til 150.000 gæster pr. måned.



Erhvervsministeriet oplyser pba. spillemyndighedens hjemmeside:
9 kasinoer har tilladelse i DK. Her spilles roulette, blackjack og på
spilleautomater. Der er ca. 25.000 aktive spilleautomater i
Danmark (2018) fordelt på ca. 1.500 restaurationer, ca. 1.150
spillehaller - i alt ca. 2.650 spillesteder.



I 2016 svarede en stikprøve af 18-74 årige på et spørgeskema om
spillevaner – om de ”i løbet af året havde spillet et af
nedenstående spil” (Kilde: SFI). Svarene er omregnet til 2020-tal:
166.000 spilleautomater; 166.000 kortspil; 125.000 roulette.
Personerne kan optræde i mere end en af de ovenstående
kategorier. Det skønnes med stor usikkerhed på grundlag heraf, at
der er 200.000 gæster på kasinoer og spillehaller årligt.



Der er normalt ca. 1.900 beskæftigede inden for lotteri og anden
spillevirksomhed.75 pct. af beskæftigelsen forventes tilbage ved
genåbning – svarende til ca, 1.500 personer.



Omfanget af gæster er bl.a. afhængigt af turisters adgang til
Danmark. Desuden forventes en gradvis tilpasning for de danske
gæster, idet det må formodes, at en del af gæsterne har spillet
online under nedlukningen. Erhvervsministeriet skønner med stor
usikkerhed, at genåbning af spillehaller, kasinoer mv. – med de
opstillede restriktioner – vil give en aktivitet på ca. 25 pct. af

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Vurderingen beror særligt på

Volumen (opsummering)
normalaktiviteten i maj (ca. 4.200 gæster pr. måned) og 50 pct. af
normalaktiviteten i juni-august – svarende ca. 8.000 gæster pr.
måned.

5.

Ikke-afgangsklasser på ungdoms- og
voksenuddannelser

Gældende restriktioner:




Lempelsen omfatter et betydeligt antal elever og
ansatte der møder frem dagligt.



Der er risiko for afledte effekter i form af et øget antal
sociale sammenkomster.

Ikke-afgangselever på gymnasiale uddannelser og FGU


har 50 pct. fremmøde, undtaget Bornholm, hvor der er
100 pct. fremmøde


Alle øvrige elever har 100 pct. fremmøde

Middel-Høj

Lempes til: 100 pct. fremmøde



6.
Videregående uddannelser (øges til 50% fremmøde)
Hele landet:



-

50 pct. fremmøde for afgangsstuderende på uddannelser
med mange praksiselementer (dvs. hver anden uge).



-

20 pct. fysisk fremmøde blandt alle øvrige studerende.

-

Mulighed for, at studerende – med smittereducerende
tiltag – kan møde fysisk ind i f.eks. studiegrupper,
læsegrupper på biblioteker mv. på deres


Lav-Middel

Lempelsen omfatter aldersgrupper hvor incidensen er
høj.: Landsincidensen blandt 15-19-årige 263 per
100.000 og 204 blandt 20-24-årige per 9. maj.
Der stilles krav om test af elever og personale to gange
om ugen på ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket
samlet set trækker risikoen for smitte ned.

Lempelsen omfatter et mindre antal studerende og
ansatte.
Flere videregående uddannelser går ind i en
eksamensperiode hvor der vil være færre skemalagte
undervisningstimer.
Der er krav om, at studerende og personale møder
op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel,
hvilket reducerer risikoen for smitte.



at være 268.895 elever og 26.862 ansatte, som har fremmøde på
ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan.


Ved denne lempelse skønnes yderligere 50.205 elever og 7.211
ansatte dagligt at møde op på ungdomsuddannelserne (cirka 0,98
pct. af den samlede befolkning).



Lempelsen vil give institutionerne en samlet ramme, der
skønsmæssigt giver mulighed for meraktivitet på 43.900
studerende og 7.200 ansatte. Det bemærkes at maj og juni er eksamensperioder, hvorfor det er forventningen, at der også i en
normal situation maksimalt ville have været ca. 50 pct. studerende,
der var samtidig tilstedeværende. Den reelle meraktivitet udgør
derfor skønsmæssigt 12.950 studerende



Fremmødet blandt ansatte, herunder navnlig administrative
medarbejdere, vil dog også bero på de gældende opfordringer

uddannelsesinstitutioner

vedrørende hjemmearbejde. Derfor er tallet på meraktiviteten på

Bornholm: 100 pct. fremmøde

7.200 på nuværende tidspunkt et overkantsskøn.

Andre landsdele:
-

Under gældende tiltag/restriktioner pr. 6. maj skønnes der dagligt



Yderligere 10 pct. fysisk fremmøde blandt alle øvrige

I juli og august holder langt de fleste studerende sommerferie,
hvorfor aktiviteten og fremmødet på institutionerne er markant

studerende (dvs. alle studerende bortset fra

begrænset.

afgangsstuderende på uddannelser med mange
praksiselementer).
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)
-

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Vurderingen beror særligt på

Volumen (opsummering)


Anvendelse af de videregående uddannelsesinstitutioners
udendørs arealer til undervisningsaktiviteter.

På Kirkeministeriets område er der i alt 2.522 studerende og cirka
197 ansatte fordelt på de videregående uddannelser på
folkekirkens 4 uddannelsesinstitutioner. En lempelse til 50%

Lempes til:

fremmøde for alle studieaktiviteter vil give en maksimal

-

En stigning fra 30 pct. til 50 pct. fremmøde for alle studerende.

meraktivitet på ca. 505 studerende og 40 ansatte (højt sat).

7.

Videregående uddannelser (øges til 100% fremmøde)

Lempes til: En stigning fra 30 pct. til 100 pct. fremmøde for alle
studerende.




Middel





Lempelsen skønnes at omfatte et mindre antal
studerende og ansatte.
Flere videregående uddannelser går ind i en
eksamensperiode hvor der vil være færre skemalagte
undervisningstimer.
Landsincidensen blandt de 20-24 årige er 204 per
100.000 per 9. maj
Der forventes afledte effekter af lempelsen i form af
højere grad af socialt samvær.



Lempelsen vil give institutionerne en samlet ramme, der
skønsmæssigt giver mulighed for meraktivitet på 142.800
studerende og 21.600 ansatte. Det bemærkes at maj og juni er
eksamensperioder, hvorfor det er forventningen, at der også i en
normal situation maksimalt ville have været ca. 50 pct. studerende,
der var samtidig tilstedeværende. Den reelle meraktivitet udgør
derfor skønsmæssigt 12.950 studerende



Effekten af de seneste indførte lempelser 21. april og
6. maj kan endnu ikke observeres.

Fremmødet blandt ansatte, herunder navnlig administrative
medarbejdere, vil dog også bero på de gældende opfordringer
vedrørende hjemmearbejde. Derfor er tallet på meraktiviteten på
21.600 på nuværende tidspunkt et overkantsskøn.



I juli og august holder langt de fleste studerende sommerferie,
hvorfor aktiviteten og fremmødet på institutionerne er markant
begrænset.



På Kirkeministeriets område er der i alt 2.522 studerende og cirka
197 ansatte fordelt på de videregående uddannelser på
folkekirkens 4 uddannelsesinstitutioner. En lempelse til 100%
fremmøde for alle studieaktiviteter vil give en maksimal
meraktivitet på ca. 1.766 studerende og 99 ansatte. •Det
bemærkes at den beregnede meraktivitet er højt sat, bl.a. grundet
eksamensperiode.
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Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

8.
Forsamlingsforbud (indendørs):
max 25 personer (indendørs), max 75 personer (udendørs)
Lempes til:
• Indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer.
• Udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer.
Middel-Høj

9.

Udendørs og indendørs arrangementer med siddende
publikum. Maksimalt 2.000 indendørs opdelt i sektioner a
500.

Middel
(indendørs)

Lempes til: Ingen grænser for maksimal antal deltagere.:
Krav om Coronapas. I det væsentlige siddende tilskuere, sektion af 500
personer. Arealkrav på 2 kvm per deltager). Krav om 1 meters afstand (”en
tom stol”) mellem deltagere. Fokus på ventilation.
Udarbejdelse af sundhedsplan. Der skal bæres mundbind eller visir
indendørs, når stående.
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Vurderingen beror særligt på



Lempelsen sigter mod at øge antallet indendørs og
udendørs



Et øget antal forsamlede personer indendøre øger
risiko for smitte



Ophold af flere personer indendørs i samme lokaler
stiller større krav til ventilation og udluftning



Ca. 1/3 af smitten sker i husstanden.



Der bør være stor fokus på håndhygiejne, rengøring af
kontaktpunkter samt hyppig udluftning.



For aktiviteter der foregår indendørs kan mulighed for
udluftning blive udfordret.



Det er generelt tale om en aktivitet med gode
muligheder for at holde afstand, adgang til
håndhygiejne og brug af mundbind.



Kontakter til andre personer vurderes til at være
kortvarigt



Der er krav om coronapas

Volumen (opsummering)



Ingen supplerende data



Superliga m.m.: I alt 277.927 tilskuere. DBU og
divisionsforeningen forventer ingen meraktivitet ift. tilskuere til
fodboldkampe i superligaen m.m. i forbindelse med 21. maj



Danmarks Idrætsforbund: Totalt antal deltagere ved lempelsen i
maj og juni: 60.500. Der er ud over fodbold i øjeblikket ingen
tilskuere til ovenstående aktiviteter i DIF.DIF forventer, at der en
væsentlige kapacitetsbegrænsning ift. normalsituationen på tværs
af idrætterne og arrangementer ift. antal tilskuere, men der kan
ikke udregnes et gennemsnitstal for dette.



Teatre, cirkus og revy: 322.000 deltager og 6.900 ansatte.
Afgørende på deltagertallet vil fortsat være afstandskravene, som
fortsat betyder, at en maksimal udnyttelse af sædekapaciteten på
40 procent.



Spillesteder, orkestersale mv. eksklusiv festivaler, inklusive
kirkekoncerter:

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Vurderingen beror særligt på

Volumen (opsummering)


375.000 deltagere og 2.175 ansatte. Spillesteder mv. eksklusiv
festivaler: 40% af normal kapacitet. Der forventes dog, at nogle
arrangører vil satse på udendørs koncerter i juni/juli.



Kulturinstitutionsaktiviteter for publikum på videregående
kunstneriske uddannelser (koncerter, teaterforestillinger,
filmvisninger og kunstudstillinger): 33.000 deltagere i maj/juni.
Meraktivitet: 0,07 mio. (0,01 mio. i maj og 0,06 i juni) deltager og 100
ansatte. Et ukendt antal siddende arrangementer på museerne med
mellem 100 og 200 deltagere.Alle tal er estimater behæftet med stor
usikkerhed
10.

Messer, herunder udstillinger, dyrskuer og
begivenheder, hvor der udstilles produkter eller
tjenesteydelser på et lukket afgrænset indendørs eller
udendørs område, hvortil der kræves adgangsbillet.
Messer mv. har været lukket som følge af
forsamlingsforbuddet.



Deltagere er enten siddende (uden mundbind) eller
stående/gående(med mundbind).



Gældende arealkrav er 4 kvm.



Der er krav om coronapas, hvilket muliggør
smitteopsporing.



Der udarbejdes en sundhedsplan.

Middel

Lempes til: Messer genåbnes med krav om coronapas og arealkrav på
4 kvm. Dyrskuer åbnes ikke
11.

Markeder (forbrugerrettede og detaillignende
markeder, fx loppemarkeder, kræmmermarkeder o.l.).
Loppemarkeder og kræmmermarkeder mv. er lukket
som følge af forsamlingsforbuddet.

Middel-Høj

Lempes til: Udendørs markeder åbnes med max 500 deltagere,
arealkrav på 4 kvm. Lukketid kl 18.
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Erhvervsministeriet bemærker:


En oversigt over aktivitet ift. normalsituation (sommeren er
lavsæson) forefindes ikke,



Erhvervsministeriet vurderer, at antallet af messer forventes at
være begrænset. Maj: én bryllupsmesse (deltagerantal kendes ikke),
Juni: 3-500 deltagere (én messe)



Sektoren peger på, at det tager tid at arrangere messer mv., og at
de formentlig ikke vil kunne nå at arrangere nogen på denne side
af sommerferien.



Sektionering er ikke mulig.

Erhvervsministeriet bemærker:



Der må max. være 500 deltagere





Der er ikke krav om coronapas eller tilmelding.

Der findes ikke en opgørelse over eller klar sondring mellem
loppe- og kræmmermarkeder.



Udendørs afholdelse understøtter god udluftning.





Der må forventes afledte effekter såsom øget antal
private sammenkomster og fester.

Det skønnes med stor usikkerhed, at der normalt afholdes et eller
flere større loppemarkeder i alle kommuner (dvs. mindst ca. 100
loppemarkeder), og at de afholdes med forskellige frekvens i løbet
af sommeren (i nogle tilfælde hver uge – i andre tilfælde et antal
gange i løbet af sommeren).



Kræmmermarkeder er større markeder, der holdes en gang årligt.
Der findes ingen opgørelse eller volumental for
kræmmermarkeder. Stadeholderne forventes at være af mere

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Vurderingen beror særligt på

Volumen (opsummering)
professionel karakter end ved lokale loppemarkeder. To af de
største markeder – Hjallerup Marked og Vorbasse Marked er
aflyst i 2021. En søgning på nettet viser, at en del af forårets
kræmmermarkeder er flyttet til efteråret, men at der også er
planlagte kræmmermarkeder (maj-juli) der fortsat forventes
afholdt.

12.

Udendørs motionsevents mv. Gennemføres i det
omfang det lader sig gøre inden for gældende
forsamlingsforbud.

Lempes til: afholdelse med sektioner af 150 personer på samme sted
samtidig – max 3.000 personer samtidig.



Der er krav om sektionering



Der er krav om coronapas



Tilmelding og registreringsforhold under deltagelse
muliggør smitteopsporing

Middel



Ekspertgruppen anbefaler, at der max må være 500 deltagere
samtidig, hvilket formentlig vil være en udfordring for
markederne at overholde, da markederne ofte har adgang fra
mange sider, og da det kan medføre et for lille kundegrundlag.
Det kan betyde, at markederne ikke åbner.



Kulturministeriet oplyser: Markeder på museer o.lign. i perioden
maj-august: 40 markeder med 500 besøgende Alle tal er estimater
behæftet med stor usikkerhed.



DIF/Danmarks idrætsforbund: Samlede aktivitetsdata for maj
og juni: 28.600.
Ovenstående tal dækker primært motionsevents inden for løb,
triatlon, cykling og svømning i foreningsidrætten under DIF.



Firmaidrætten: Maj + juni: 11 arrangementer med mellem 750
og 1.000 deltagere.



DGI: Maj: 6 arrangementer, 500-1.000 deltagere. Juni: 8
arrangementer, 500-3.000 deltagere.
Alle tal er estimater behæftet med stor usikkerhed.
13.

Udendørs arrangementer for stående og i bevægelse,
herunder musikfestivaller, koncerter m.m. samt øvrige
festivallignende arrangementer uden overnatning.

Middel

Lempes til: Udendørs arrangementer genåbnes med max 2.000
deltagere i sektioner af 200 deltagere
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Udendørs arrangement understøtter mulighed for at
sikre god ventilation.



Der skal udarbejdes en sundhedsplan



Der er et max på 2.000, med sektionering af 200



Der må forventes afledte effekter i form af møde med
andre sociale netværk før eller efter aktiviteten.



Danmarks Idrætsforbund: Juni: 94 camps/sommerskoler med
4.798 deltagere, Pct. aktivitet ift. normalsituation 100 %. Ingen
camps/sommerskoler har aktivitetstal på over 500 deltagere.
Stævneaktivitet DIF,– udendørs uden overnatning: Maj: 6600;
Juni: 12.800.

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Vurderingen beror særligt på

Volumen (opsummering)


Danske Gymnastik- og idrætsforeninger: Maj: 2 stævner m.
overnatning, 500-2.000 deltagere. Juni, Juli: ingen



Dansk Ungdoms Fællesråd, estimerer, at
medlemsorganisationerne under DUF har planlagt større
arrangementer (med over 500 deltagere) for samlet ca. 3500
deltagere med overnatning fra maj til og med august 2021.
Normalt i perioden maj-juni: Ca. 32 musikfestivaller med/uden
overnatning. Ingen af disse vil kunne gennemføres som normalt
under nogle af faserne. Det vides ikke om nogle festivaler vælger
at gennemføre med færre publikummer. Normalt ville der i
perioden fra maj-august være omkring 100 udendørs koncerter
iflg DKK (Danske Kultur- og Koncerthuse).



Normalt i perioden maj-juni:



Ca. 32 musikfestivaller med/uden overnatning. Ingen af disse vil
kunne gennemføres som normalt under nogle af faserne. Det
vides ikke om nogle festivaler vælger at gennemføre med færre
publikummer. Normalt ville der i perioden fra maj-august være
omkring 100 udendørs koncerter iflg DKK (Danske Kultur- og
Koncerthuse).



Et ukendt antal udendørs stående arrangementer på museerne
med mellem 100 og 200 deltagere

Alle tal er estimater behæftet med stor usikkerhed
14.

Arbejdspladser. Offentlige ansatte, der ikke varetager
kritiske funktioner, hjemsendes.
Privat ansatte som har mulighed for at arbejde uden fysisk
fremmøde, opfordres kraftigt hertil.


Middel
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Der må forventes en yderligere stigning i antal
medarbejdere der møder fysisk på arbejde som en
afledt effekt af den gradvise genåbning af samfundet.

Finansministeriet vurderer, at der selv ved lempelsen fortsat vil være
betydelig brug af hjemmearbejde. Brugen af hjemmearbejde må
ligeledes ventes at hænge sammen med det aktuelle smittetryk og
smitteudviklingen.

Tabel 1: Opsummering af vurdering vedrørende smitterisiko af de enkelte lempelser
Beskrivelse af nuværende
tiltag
(Beskrivelse af hvad der lempes til)

Vurdering
(relativt til
øvrige tiltag)

Vurderingen beror særligt på


Lempes til:
20 pct. fremmøde for de medarbejdergrupper på arbejdspladserne, som i dag
er omfattet af hjemmearbejde. Fremmødeprocenten vedrører ikke de
medarbejdergrupper, som arbejdspladsen i forvejen har vurderet, ikke har
mulighed for at arbejde hjemmefra – fx fordi de varetager kritiske
funktioner, produktionsarbejde mv.



Det er op til den enkelte arbejdsplads at implementere planen inden for den
gældende fase. I den forbindelse kan der fx tages hensyn til medarbejdere i
særlige funktioner, hvor opgaverne løses bedst ved fysisk fremmøde, hensyn til
mental og fysisk trivsel, hensyn til nye medarbejdere, hensynet til de ansattes
ønsker, vaccinationsstatus eller øvrig immunitet mv.

Opfordring til at blive testet ifm. fremmøde eller mindst en gang i
ugen, hvis fuldt fremmøde.



Retningslinjer for fysisk indretning af arbejdspladsen,
rengøring/hygiejne, afstand/antal mv., herunder fx hensyntagen til
om medarbejderne har eget kontor eller sidder i storrumskontorer.



Fremmøde i rotation/faste grupper/forskudte tidspunkter



Procedure ved smitteudbrud/hjemsendelse ved symptomer



Restriktioner ift. personalearrangementer og fysisk mødeafholdelse

Coronaopsporingsenheden oplyser i deres aktivitetstal,
at smitte på arbejdsplads/uddannelse (eksklusiv
grundskolen), er anført som den tredje hyppigste
setting (efter husstand og nære bekendte), hvor
smittede personer tror sig smittet. Dette indikerer, at
øget fremmøde på arbejdspladser potentielt vil
medføre stigende smitte.



I uge 18 vurderes aktiviteten omkring arbejdspladserne at være på
80 % af normalen.1,2 I uge 19 vurderes aktiviteten omkring
arbejdspladser at være omtrent det samme som i uge 18. Ud af ca.
3 mio. beskæftigede vurderes det at svare til, at omtrent 600.000
arbejder hjemme.



Medfører lempelsen 20 % fremmøde blandt de aktuelt
hjemmearbejdende, vurderes det at svare til omtrent 120.000
beskæftigede, der vil møde fysisk på arbejde dagligt i gennemsnit.



Meraktiviteten som følge af lempelsen vurderes at medføre en
stigning i aktiviteten omkring arbejdspladserne på omtrent 4 pct.point.

1)

Mobilitetsdata fra Google peger på, at der i uge 18 var godt 22 %

mindre aktivitet omkring arbejdspladserne i hverdage.
2) Data fra DTU peger på, at der i uge 18 var omtrent 17 % færre, der
forlader forlod hjemmet i løbet af almindelig arbejdstid på hverdage
https://covid19.compute.dtu.dk/visualizations/where_people_are_goi
ng_out/.

En tilbagevenden til fysisk fremmøde på både offentlige og private
arbejdspladser vil blive understøttet af en række forebyggende tiltag for at
minimere risikoen for smittespredning, fx:


Dette underbygges af data fra HOPE-projektet, hvor
antal daglige kontakter til kolleger har været stigende
siden påske.

Volumen (opsummering)
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1. Genåbning for resterende indendørs idræt i organiseret regi samt musik- og kulturskoler
og andre kunstskoler, alle med et forsamlingsforbud på 50 personer samt øvrig kultur
Al indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 18 år samt musik- og kulturskoler og andre
kunstskoler med et forsamlingsforbud på 50 personer samt øvrig kultur genåbnes.
Vurdering: For genåbning af al indendørs idræt for voksne over 18 år samt musik- og kulturskoler og
andre kunstskoler med et forsamlingsforbud på 50 er vurderingen Middel.
Grundlag for vurderingen
For indendørs idræt omfatter lempelsen kontaktsport for personer over 18 og under 70 år, og det er
idrættens skøn, at lempelsen ikke vil medføre nævneværdig aktivitetsforøgelse, selvom
forsamlingsloftet hæves til 50. Ligeledes forventes lempelsen ikke at medføre meraktivitet i fitnessbranchen. For musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler skønnes også at meraktiviteten vil
omfatte få personer.
Den aktuelle vurdering er fortsat Middel, da der i forslag til lempelsen indgår mulighed for at tillade
sangaktiviteter. Aktiviteter som omfatter sang og råb øger risiko for smitte af coronavirus såfremt en
eller flere aktører i forvejen er smittede. Indendørs idræt omfatter en meget heterogen gruppe af
aktiviteter, men jo større fysisk aktivitet der er knyttet til aktiviteten, des større er risiko for smitte.
Dette skal sammenholdes med, at jo flere forsamlede jo større risiko for smitte. I forbindelse med
den intensive fysiske aktivitet er det vigtigt med stor fokus på ventilation eller alternativt hyppig
udluftning. I forbindelse med deltagernes fælles brug af redskaber er det vigtigt med stor fokus på
hyppig rengøring af redskaber og kontaktpunkter. Udøvere er omfattet af et krav om coronapas,
hvilket antages at nedsætte risikoen for smitte og muligvis også antallet af besøgende.
En afledt effekt af lempelsen må forventes at være, at deltagere i aktiviteten i stigende grad vil mødes
med personer fra andre sociale netværk, hvilket vil blive forstærket af en samtidig øgning af det tilladte
antal forsamlede på 50 personer. Det må også forventes, at der i tilknytning til aktiviteten vil være et
ubekendt antal, som vil fortsætte samværet på et serveringssted.
Det bemærkes, at erfaringer fra genåbning per 21. april og 6. maj ikke er tilstede og derfor ikke indgår i denne
vurdering.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Musikskoler- og kulturskoler samt musikalske grundkurser havde i sæson 2019/20 68.600
unikke elever. Heraf er kun en ganske lille andel over 18 år, estimeres til 3.000 elever. Området åbnes
for børn og unge under 18 år 21. april 2021 sammen med idrætsområdet. Dog genåbner
grundkurserne på kunstområdet for +18 år pr. 10/5 med forsamlingsloft på 25 personer.
Der er ikke adgang til data for andre kunstskoler og øvrige grundkurser på kunstormådet, dog vil der
fortsat være tale om, at langt størstedelen af eleverne er under 18 år, hvilket er genåbnet 21. april,
ligesom grundkurserne er genåbnet for +18 år pr. 10/5. Der vil derfor være tale om ganske få
personer ved genåbningen 21/5.

Kulturministeriet har ikke i udgangspunktet samlede tal på antal brugere i idræts- og fritidsfaciliteter
udover i foreningsregi og fitnesscentre.
Idrætsorganisationerne – al aktivitet indendørs for voksne 19-69 år (i forbindelse med 6. maj åbning):
Maj: 180.604; Juni: 88.504; Juli: 30.052; August: 90.007.
Det er idrættens skøn, at der ikke vil være nævneværdig aktivitetsforøgelse 21.maj.
Ved et forsamlingsloft på 50, vurderes det, at aktivitetsniveauet (antal personer) kun vil være minimalt
forøget.
Fitnessbranchen – antal aktive medlemmer v. forsamlingsloft på 25: Maj: 433.700; Juni: 415.610;
Juli: 364.000; August: 390.000. Tallene for aktive medlemmer i fitnessbranchen er inkl. børn og unge
under 18 år og +70 år, men de udgør kun ca. 10 %, skønner fitnessbranchen.
Der forventes umiddelbart ikke mere aktivitet ved genåbningen 21. maj.
Dansk Folkeoplysnings Samråd – nuværende aktivitet indendørs + 18 år: 0.
Meraktivitet v. åbning 21/5 indendørs for +18 år v. forsamlingsloft på 50: Maj: 1.000; Juni: 5.000;
Juli: 5.000; August: 5.000.
Dansk Ungdoms Fællesråd – nuværende aktivitet indendørs + 18 år: 0.
Meraktivitet v. åbning 21/5 indendørs for +18 år v. forsamlingsloft på 25: Maj: 183.333; Juni:91.667;
Juli: 0; August: 45.500.
Ud over foreninger omfattet af folkeoplysningsloven findes der på kunstområdet f.eks.
kunstforeninger, sangforeninger, foredragsforeninger, læseklubber, teaterforeninger, filmklubber
m.v. som genåbnes. Kulturministeriet råder ikke over data over omfanget denne type foreninger, men
henleder opmærksomheden på vigtigheden af, at de åbnes samtidig med det mere organiserede
foreningsliv.
Vedrørende sangaktiviteter: Der findes ikke særskilt data på sangaktiviteter, men disse udgør et vigtigt
element i undervisningen på området for musik- og kulturskoler, andre kunstskoler og grundkurser
inden for kunstarterne. Det er derfor afgørende, at der genåbnes for sangaktiviteter her. Ligeledes
spiller sangaktiviteterne en stor rolle på foreningsområdet, hvor der f.eks. er mange amatørkor.
Sangaktiviteter er tilladt på efterskoler, højskoler, i folkeskolen og Folkekirken, og det er derfor
vigtigt, at det også tillades på ovennævnte områder.
Kultur-, medborger- og aktivitetshuse: Foreningen Kulturhusene i Danmark skønner, at 340.000
personer vil besøge foreningens huse i maj og 370.000 i juni (inkl ansatte). Det vurderes at være
gennemsnitligt 30% af normalt aktivitetsniveau (normalt 1.170.000 besøgende pr. måned)
Arkiver: Med åbningen af Rigsarkivet forventes antal besøg i alt i hele landet: maj 380-460; juni 280460:; juli 0 (lukket); august 280-460. Rigsarkivet har ca. 250 medarbejdere fordelt på afdelingerne i
København, Odense, Viborg og Åbenrå. Der findes derudover 488 lokale arkiver rundt om i landet.
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Det skønnes, at der er samlet ca. 13-14.000 besøgende pr. måned, undtaget juli hvor der er lukket.
Fordelt på de 488 arkiver skønnes der at være ca. 400 lønnede personer og ca. 1500 frivillige.
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2. Genåbning af Folkeuniversitetet, aftenskoler, resterende dagselever og korte kurser på
højskoler og efterskoler/frie fagskoler
Ovenstående genåbnes for voksne med et forsamlingsforbud på 50 personer.
Vurdering: For genåbning af folkeuniversitetet, aftenskoler, resterende dagselever og korte kurser på
højskoler og efterskoler/frie fagskoler, er vurderingen Lav-Middel.
Grundlag for vurderingen
Lempelsen omfatter en række undervisningsaktiviteter som især er for personer over 18 år. Der er
krav om coronapas, samt overholdelse af det gældende forsamlingsforbud. Det er vigtigt at følge
gældende anbefalinger for afstand samt at have en god håndhygiejne og foretage hyppig rengøring af
kontaktpunkter. For indendørs aktiviteter er det vigtigt at have fokus på god ventilation og evt. have
mulighed for udluftning.
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af social netværk. Afledte effekter vurderes at
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel.
Ydermere kan arrangementet give anledning til, at deltagere finder sammen på tværs af sociale
netværk og afholder et form for samvær før og efter aktiviteten. Antallet af deltagere i de berørte
aktiviteter i perioden maj-august vurderes til at være ca, 40.000 personer hvilket anses for kun i
begrænset omfang at bidrage til smitte.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Folkeuniversitetet – meraktivitet v. åbning 21/5 indendørs for +18 år v. forsamlingsloft på 50:
Maj: 500; Juni: 2.500; Juli: 0; August: 1.000.
Aftenskolerne – Meraktivitet v. åbning 21/5 indendørs for +18 år v. forsamlingsloft på 50:
Maj: 5.000; Juni: 15.000; Juli: 1.000; August: 10.000.
Folkehøjskoler, højskoler og efterskoler - Der er genåbnet for skønnet 7.400 elever og ansatte.
De foreslåede lempelser vil øge antallet med skønnet 500 til i alt 7.900.
Yderligere genåbning af dagelever og korte kurser, vil omfatte (anslået og indeholder både elever og
ansatte): Maj: 500; Juni: 500; Juli: 3.000.
Der eksisterer ikke et datagrundlag vedr. private højskoler, men formentlig er der ganske få. En del
af de private højskole medregnes formentlig under hoteller eller rejsebureauer.
Der vurderes at være ganske få private højskoler med ”folkehøjskoleaktiviteter” i DK. Nogle af disse
sælger også overnatninger og fungerer dermed som hotel. Men hovedaktiviteterne er mere
integrerende på tværs af gæsterne end tilfældet er med alm. hotelgæster, sådan som det gælder på
folkehøjskolerne.
Blandt de identificerede private højskoler er især rejseaktivitet i højsædet, idet de sender grupper af
unge mennesker eller seniorer ud til en højskole i udlandet eller på rundrejse i verden. De drives
derfor ofte som et rejsebureau/-arrangør. De er formentligt lukkede som følge af rejsevejledninger/restriktioner, og de vil desuden skulle leve op til restriktionerne for de lande, der rejses til.
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Korte kurser på efterskoler - Ved denne lempelse skønnes ca. 5.000 elever og 1.000 ansatte at møde
op på efterskolernes korte kurser over sommeren. Deltagere og undervisere fordeler sig på ca. 150
kurser Kurserne afholdes i ugerne 26, 27 og 28.
3. Genåbning af indendørs forlystelsesparker, zoo mv. og legelande

Vurdering: Middel-Høj.
Grundlag for vurderingen:
Vurderingen for forlystelser, zoo mv. og legelande er Middel-Høj, da der vil være mange børn til
stede, som er mindre end 12 år, og som derfor ikke testes regelmæssigt i daginstitutions-/skoleregi.
Voksne og børn > 15 år skal fremvise gyldigt coronapas. Gældende afstands- og arealkrav skal
overholdes, dvs. 1 meters afstand til andre og et arealkrav per besøgende på 2m2 siddende og 4m2
når stående eller i bevægelse.
Der er krav om brug af mundbind/visir (undtagen i situationer hvor det kan være forbundet med en
sundhedsmæssig risiko fx i forbindelse med ophold i svømmebassiner og ved badning). Børn under
12 år og visse andre personer er undtaget for brug af mundbind jf. Sundhedsstyrelsens gode råd: Brug
af mundbind.
Der er risiko for blanding af netværk, og at børnene kommer tæt på hinanden, særligt i lege- og
badelande. Aktiviteterne er ydermere forbundet med fysisk aktivitet i form af hop, spring, løb og råb,
hvilket bevirker øget udskillelse af dråber og aerosoler og dermed øget risiko for smitte. Derudover
foregår aktiviteterne indendørs, som er forbundet med større smitterisiko end udendørs. Antal
besøgende skønnes endvidere til at være meget højt – særligt i lege- og badelande (se nedenfor).
Der er oplyst følgende data for volumen:
De 8 indendørs zoologiske anlæg har følgende antal besøgene (estimeret):
Maj: 78.162; Juni: 75.472; Juli: 257.151; August: 151.547.
Indendørs forlystelser er ikke defineret nærmere, men kan fx være aktiviteter i forbindelse med
forlystelsesparker, lege- og badelande, escape rooms mv. Der er tale om aktiviteter, som har
grænseflader til og ikke i alle tilfælde kan skelnes fra aktiviteterne i svømmehaller, hoteller,
kultur/uddannelsesinstitutioner mv. Der vil således være overlap til aktivitet skønnet under disse.
Gæsterne forventes som regel at bevæge sig rundt i relativt små familie- eller vennegrupper. Børn fra
forskellige familier kan dog have relativt tæt kontakt i fx lege- og badelande.
Der findes ikke opgørelser over besøgende i legelande mv. Der skønnes med markant usikkerhed, at
der er ca. 2-3 mio. gæster i indendørs forlystelser årligt ud fra besøgstal for badelande, visse
institutioner og overslag over legelande.
Erhvervsministeriet skønner med betydelig usikkerhed, at genåbning af indendørs forlystelser - med
de opstillede restriktioner og med overlap til andre kategorier - vil give en aktivitet på ca. 50 pct. af
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normalaktiviteten i maj-juni - svarende til ca. 100.000 gæster pr. måned og på 75 pct. af
normalaktiviteten i juli-august - svarende til 150.000 gæster pr. måned.
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4. Genåbning af indendørs spillehaller, kasinoer mv.
Vurdering: Middel.
Grundlag for vurderingen:
Vurderingen for spillehaller og kasinoer er Middel, da det fortrinsvist vil være voksne personer >18
år, der skal fremvise gyldigt coronapas, og en del af aktiviteten foregår siddende. Der er krav om brug
af mundbind eller visir i stående stilling eller ved bevægelse. Der er afstandskrav til andre på 1 m, og
et arealkrav per kunde på
2m2 siddende og 4m2 når stående eller i bevægelse.
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Der vil ofte være mulighed
for køb af alkohol, hvorved der kan være risiko for tab af kontrol.
Afledte effekter vurderes at være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige
transportmidler eller samkørsel. Ydermere kan arrangementet give anledning til, at deltagere finder
sammen på tværs af sociale netværk og afholder en form for samvær før og efter aktiviteten.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Erhvervsministeriet oplyser pba. spillemyndighedens hjemmeside:
9 kasinoer har tilladelse i DK. Her spilles roulette, blackjack og på spilleautomater. Der er ca. 25.000
aktive spilleautomater i Danmark (2018) fordelt på ca. 1.500 restaurationer, ca. 1.150 spillehaller - i
alt ca. 2.650 spillesteder.
I 2016 svarede en stikprøve af 18-74 årige på et spørgeskema om spillevaner – om de ”i løbet af året
havde spillet et af nedenstående spil” (Kilde: SFI). Svarene er omregnet til 2020-tal:
166.000 spilleautomater; 166.000 kortspil; 125.000 roulette.
Personerne kan optræde i mere end en af de ovenstående kategorier. Det skønnes med stor
usikkerhed på grundlag heraf, at der er 200.000 gæster på kasinoer og spillehaller årligt.
Der er normalt ca. 1.900 beskæftigede inden for lotteri og anden spillevirksomhed.75 pct. af
beskæftigelsen forventes tilbage ved genåbning – svarende til ca, 1.500 personer.
Omfanget af gæster er bl.a. afhængigt af turisters adgang til Danmark. Desuden forventes en gradvis
tilpasning for de danske gæster, idet det må formodes, at en del af gæsterne har spillet online under
nedlukningen. Erhvervsministeriet skønner med stor usikkerhed, at genåbning af spillehaller,
kasinoer mv. – med de opstillede restriktioner – vil give en aktivitet på ca. 25 pct. af normalaktiviteten
i maj (ca. 4.200 gæster pr. måned) og 50 pct. af normalaktiviteten i juni-august – svarende ca. 8.000
gæster pr. måned.
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5. 100% fremmøde for ikke-afgangsklasser på ungdoms- og voksenuddannelser.
Vurdering: Middel-Høj.
Grundlag for vurderingen
Lempelsen omfatter et betydeligt antal elever og ansatte i de unge aldersgrupper, som generelt tegner
sig for størstedelen af smitten aktuelt. Således var landsincidensen blandt 15-19-årige 263 per
100.000, 204 per 100.00 blandt 20-24-årige og 133 per 100.000 blandt de 10-14-årige per 9. maj.
Der må desuden forventes en betydelig afledt effekter ved lempelsen i form af et øget antal sociale
kontakter uden for skoletiden, hvilket kan bidrage yderligere til smitten.
Der opfordres til test af elever over 12 år i grundskolen, og stilles krav om test af elever og personale
to gange om ugen på ungdoms- og voksenuddannelser, hvilket samlet set trækker risikoen for smitte
ned.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Under gældende tiltag/restriktioner pr. 6. maj skønnes der dagligt at være 268.895 elever og 26.862
ansatte, som har fremmøde på ungdoms- og voksenuddannelser på landsplan.
Ved denne lempelse skønnes yderligere 50.205 elever og 7.211 ansatte dagligt at møde op på
ungdomsuddannelserne (cirka 0,98 pct. af den samlede befolkning).
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6. 50 pct. fremmøde på videregående uddannelser

Vurdering: Genåbning af videregående uddannelse med 50 pct. fremmøde vurderes til Lav-Middel.
Grundlag for vurderingen
Lempelsen skønnes at omfatte et mindre antal studerende og ansatte. Der er krav om, at studerende
og personale møder op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel, hvilket reducerer risikoen
for smitte.
Flere videregående uddannelser går ind i en eksamensperiode, hvor der vil være færre skemalagte
undervisningstimer, hvilket forventes at påvirke det reelle antal fremmødte studerende.
Landsincidensen blandt de 20-24 årige er høj (204 per 100.000 per 9. maj), og der må forventes afledte
effekter ved lempelsen i form af en højere grad af socialt samvær.
Effekten af de seneste indførte lempelser d. 6. maj kan endnu ikke observeres, og dermed er der risiko
for stigende smitte i målgruppen op til genåbningen 21. maj.
Der er oplyst følgende data for volumen:
På Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriets område er der i alt 259.700
studerende og 42.300 ansatte på de videregående uddannelser.
Fremmøde ved den nuværende genåbning pr. 6. maj 2021 er estimeret til ca. 116.900 studerende og
20.700 ansatte. Lempelsen vil give institutionerne en samlet ramme, der skønsmæssigt giver mulighed
for meraktivitet på 43.900 studerende og 7.200 ansatte. Det bemærkes at maj og juni er eksamensperioder, hvorfor det er forventningen, at der også i en normal situation maksimalt ville have
været ca. 50 pct. studerende, der var samtidig tilstedeværende.
Den reelle meraktivitet udgør derfor skønsmæssigt 12.950 studerende.
Fremmødet blandt ansatte, herunder navnlig administrative medarbejdere, vil dog også bero på de
gældende opfordringer vedrørende hjemmearbejde. Derfor er tallet på meraktiviteten på 7.200 på
nuværende tidspunkt et overkantsskøn.
I juli og august holder langt de fleste studerende sommerferie, hvorfor aktiviteten og fremmødet på
institutionerne er markant begrænset.
På Kirkeministeriets område er der i alt 2.522 studerende og cirka 197 ansatte fordelt på de
videregående uddannelser på folkekirkens 4 uddannelsesinstitutioner. Fremmøde ved den nuværende
genåbning pr. 6. maj 2021 er estimeret til ca. 756 studerende og ca. 59 ansatte. Estimatet er lavt, idet
beregningen er foretaget på baggrund af 30% fremmøde af det samlede antal studerende og ansatte
og fordi visse afgangsfag gennemføres med 50% fremmøde i stedet for de beregnede 30%.
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En lempelse til 50% fremmøde for alle studieaktiviteter vil give en maksimal meraktivitet på ca. 505
studerende og 40 ansatte. Det bemærkes at den beregnede meraktivitet både er højt sat. Det skyldes
følgende: Undervisningen i det igangværende skoleår er afsluttet eller afsluttes ultimo maj på 3 af de
4 uddannelsesinstitutioner. På den 4. er dele af undervisningen på nuværende tidspunkt afsluttet, og
det anslås, at der på denne uddannelsesinstitution maksimalt kan undervises ca. 163 elever i juni
måned. For alle 4 uddannelsesinstitutioner gælder, at perioden fra nu til primo juli, hvor sommerferien
starter, er eksamensperiode, hvor der også i en normal situation ville møde færre studerende på
samme tid.
7. 100 pct. fremmøde på videregående uddannelser
Vurdering: Genåbning af videregående uddannelse med 100 pct. fremmøde vurderes til Middel.
Grundlag for vurderingen
Lempelsen medfører mere end en fordobling af antallet af mulige fremmøde, om end lempelsen sker
i en tid med eksamensaktivieteter og dermed sandsynligvis nedsat fremmøde i forhold til det absolutte
mulige antal. at omfatte et mindre antal studerende og ansatte. Der er krav om, at studerende og
personale møder op med en negativ test, der er højst 72 timer gammel, hvilket reducerer risikoen for
smitte.
Flere videregående uddannelser går ind i en eksamensperiode, hvor der vil være færre skemalagte
undervisningstimer, hvilket forventes at påvirke det reelle antal fremmødte studerende.
Landsincidensen blandt de 20-24 årige er høj (204 per 100.000 per 9. maj), og der må forventes afledte
effekter ved lempelsen i form af højere grad af socialt samvær på tværs af sociale netværk, hvilket
yderligere kan forstærkes af en samtidig lempelse mht. forsamlingsforbuddet.
Effekten af de seneste indførte lempelser d. 6. maj kan endnu ikke observeres, og dermed er der risiko
for stigende smitte i målgruppen op til genåbningen 21. maj.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Fremmøde ved den nuværende genåbning pr. 6. maj 2021 er estimeret til ca. 116.900 studerende og
20.700 ansatte. Lempelsen vil give institutionerne en samlet ramme, der skønsmæssigt giver mulighed
for meraktivitet på 142.800 studerende og 21.600 ansatte. Det bemærkes at maj og juni er eksamensperioder, hvorfor det er forventningen, at der også i en normal situation maksimalt ville have
været ca. 50 pct. studerende, der var samtidig tilstedeværende.
Den reelle meraktivitet udgør derfor skønsmæssigt 12.950 studerende.
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Fremmødet blandt ansatte, herunder navnlig administrative medarbejdere, vil dog også bero på de
gældende opfordringer vedrørende hjemmearbejde. Derfor er tallet på meraktiviteten på 21.600 på
nuværende tidspunkt et overkantsskøn.
I juli og august holder langt de fleste studerende sommerferie, hvorfor aktiviteten og fremmødet på
institutionerne er markant begrænset.
På KMs område er der i alt 2.522 studerende og cirka 197 ansatte fordelt på de videregående
uddannelser på folkekirkens 4 uddannelsesinstitutioner.
Fremmøde ved den nuværende genåbning pr. 6. maj 2021 er estimeret til ca. 756 studerende og ca 59
ansatte. Estimatet er lavt, idet beregningen er foretaget på baggrund af 30% fremmøde af det samlede
antal studerende og ansatte og fordi visse afgangsfag gennemføres med 50% fremmøde i stedet for
de beregnede 30%.
En lempelse til 100% fremmøde for alle studieaktiviteter vil give en maksimal meraktivietet på ca.
1766 studerende og 99 ansatte.
Det bemærkes at den beregnede meraktivitet er højt sat. Det skyldes følgende:
Undervisningen i det igangværende skoleår er afsluttet eller afsluttes ultimo maj på 3 af de 4
uddannelsesinstitutioner. På den 4. er dele af undervisningen på nuværende tidspunkt afsluttet, og
det anslås, at der på denne uddannelsesinstitution maksimalt kan undervises ca 163 elever i juni
måned.
For alle 4 uddannelsesinstitutioner gælder, at perioden fra nu til primo juli, hvor sommerferien starter,
er eksamensperiode, hvor der også i en normal situation ville møde færre stu
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8. Udfasning af forsamlingsforbuddet (50 indendørs, 100 udendørs)
Vurdering: En lempelse som giver mulighed for, at man må forsamles max 50 personer indendørs
samt 100 personer udendørs vurderes til at være Middel-Høj.
Grundlag for vurderingen
Vurderingen tager udgangspunkt i, at lempelsen omfatter både forsamlinger indendørs og udendørs.
En forøgelse af forsamlingsstørrelsen vil som udgangspunkt tilsvarende forøge risiko for smitte
opstået i forbindelse med forsamlinger. Det vurderes, at lempelsen vil bidrage til en øget
smitteudbredelse men dog ikke med fordobling, da det formodes, at der stadig vil være en forståelse
blandt borgere om at følge de generelle anbefalinger. Det er ikke muligt at anslå størrelsen af bidraget.
Ved at øge forsamlingsstørrelsen vil der være en øget risiko for blanding på tværs af sociale netværk,
og et antal på 50 henholdsvis 100 vil betyde, at personer fra mange forskellige netværk kan mødes til
fx private sammenkomster og fester, hvor smittespredningen erfaringsmæssigt er stor. Det bemærkes,
at tidligere studier fra Danmark konkluderer, at ca. 1/3 af smittede personer selv vurderer, at de er
blevet smittet i hjemmet. Det antages dog, at deltagere i forsamlinger i samme grad som før vil følge
de generelle anbefalinger, herunder at holde afstand, udføre regelmæssig håndhygiejne og være
opmærksom på hyppig udluftning, såfremt forsamlingen foregår indendørs. En formodet afledt
effekt er dog, at der ved forsamlinger af denne størrelse kan optræde flere situationer med ”tab af
kontrol” og dermed også manglende efterlevelse af retningslinjerne. Det er ikke muligt at kvalificere
dette yderligere. Forsamlingsforbuddet blev sidst ændret per 6. maj, og erfaringer fra denne lempelse
er ikke tilstede og indgår derfor ikke i vurderingen.
Det formodes, at flere vil anvende hurtigtest og/eller PCR-test med en gyldighedsperiode på 72 timer
op til arrangementer/aktiviteter, hvilket vil medvirke til, at færre asymptomatiske/præsymptomatiske
personer med et højt virusniveau deltager i aktiviteten.
Der er ikke oplyst data for volumen.
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9. Ift. plan for større forsamlinger: Grænser for maksimale antal deltagere ved udendørs og
indendørs arrangementer med siddende publikum inden for både erhverv, kultur og
idræt (fx fodbold-, ishockey-, håndboldkampe, koncerter, storskærmsarrangementer,
teater- og biograf-forestillinger) fjernes.
Vurdering: Genåbning som indebærer lempelse af indendørs arrangementer med siddende publikum:
Middel.
Grundlag for vurderingen af udendørs arrangementer med siddende publikum
Vurderingen er Lav-Middel, da der er krav om gyldigt coronapas samt formodentlig registrering af
samtlige tilskuere, hvilket kan understøtte en effektiv smitteopsporing. Aktiviteten foregår udendørs,
hvilket også vurderes at bidrage til at mindske risiko for smitteudbredelse.
For udendørs arrangementer gælder, at tilskuerne i det væsentlige er siddende med 1 meters afstand
(svarende til et tomt sæde imellem dem, dog undtaget personer fra egen husstand og andre nære
kontakter, der kan sidde uden afstand), og de er opdelt i sektioner af 500 deltagere, hvor hver sektion
har egen ind- og udgang samt egne servicefaciliteter. For alle arrangementer med > 500 tilskuere, skal
der udarbejdes en sundhedsplan.
Denne måde at afholde arrangementer på kaldes ”Superligaordningen”, og den er baseret på et
struktureret koncept, hvor tilskuere opdeles i sektioner (her 500 per sektion) suppleret med fokus på
implementering af en række hygiejnetiltag, herunder ekstra fokus på håndhygiejne og rengøring.
Superligaordningen er tidligere blevet vurderet til at understøtte og forstærke effekten af de generelle
anbefalinger mod covid-19.
Det formodes, at aldersgruppen kan spænde vidt, men det antages, at det fortrinsvist er
voksenpublikum. Der er ikke sat tal på varighed, men aktiviteten er siddende, og derfor vurderes
denne faktor at være mindre betydende. Tilskueraktiviteter såsom råb og skrig bør undgås, da det er
veldokumenteret, at der er en øget risiko for smitteudbredelse i forbindelse med fx sang og råb.
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Afledte effekter vurderes at
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel.
Ydermere kan arrangementet give anledning til, at tilskuere finder sammen på tværs af sociale netværk
og afholder en form for samvær før og efter aktiviteten. Vejledning og information til tilskuere bør
fokusere på disse aspekter.
Grundlag for vurderingen af indendørs arrangementer med siddende publikum
Vurderingen er Middel, da der er krav om gyldigt coronapas samt registrering af samtlige tilskuere,
hvilket kan understøtte en effektiv smitteopsporing. Aktiviteten foregår dog indendørs, hvor der er
større risiko for smittespredning end udendørs.
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Der gælder samme retningslinjer som for udendørs arrangementer, men ved indendørs
arrangementer skal der desuden være fokus på hyppig udluftning/god ventilation, og tilskuerne skal
bære mundbind, når de ikke sidder på deres plads.
Det formodes, at aldersgruppen kan spænde vidt, men det antages, at det fortrinsvist er
voksenpublikum. Der er ikke sat tal på varighed, men aktiviteten er siddende, og derfor vurderes
denne faktor at være mindre betydende. Tilskueraktiviteter såsom råb og skrig bør undgås, da det er
veldokumenteret, at der er en øget risiko for smitteudbredelse i forbindelse med fx sang og råb.
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Afledte effekter vurderes at
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel.
Ydermere kan arrangementet give anledning til, at tilskuere finder sammen på tværs af sociale netværk
og afholder en form for samvær før og efter aktiviteten. Vejledning og information til tilskuere bør
fokusere på disse aspekter.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Fodbold: I alt 277.927 Herrer: Superliga, Finalen i Sydbank Pokalen, 1. division og 2. division (fra
1. maj – 5- juni): 185.294 (eksklusiv personale). Kvinder: Kvindeliga og 1. division: 9.000+7.000
(eksklusiv personale) Landskampe inkl. EM i fodbold: 76.633 (eksklusiv personale). DBU og
divisionsforeningen forventer ingen meraktivitet ift. tilskuere til fodboldkampe i superligaen m.m. i
forbindelse med 21. maj.
Aktivitetsdata DIF, Danmarks Idrætsforbund: Totalt antal deltagere ved lempelsen i maj og juni:
60.500.
Der er ud over fodbold i øjeblikket ingen tilskuere til ovenstående aktiviteter i DIF.
Pct. aktivitet ift. normalsituation: DIF forventer at der en en væsentlige kapacitetsbegrænsning ift.
normalsituationen på tværs af idrætterne og arrangementer ift. antal tilskuere, men vi kan ikke udregne
et gennemsnitstal for dette.
Teatre, cirkus og revy:
322.000 deltager og 6.900 ansatte.
Tallet omfatter al forventet aktivitet på området både indendørs og udendørs, uafhængigt af om
aktiviteten sektioneres eller ej.
Afgørende for deltagertallet vil være afstandskravene, som fortsat betyder, at en maksimal udnyttelse
af sædekapaciteten er på 40 procent.
Spillesteder, orkestersale mv. eksklusiv festivaler, inklusive kirkekoncerter:
375.000 deltagere og 2.175 ansatte. Spillesteder mv. eksklusiv festivaler: 40% af normal kapacitet.
Der forventes dog, at nogle arrangører vil satse på udendørs koncerter i juni/juli.
Kulturinstitutionsaktiviteter for publikum på videregående kunstneriske uddannelser
(koncerter, teaterforestillinger, filmvisninger og kunstudstillinger): 33.000 deltagere i maj/juni.
Meraktivitet i alt: 0,07 mio. (0,01 mio. i maj og 0,06 i juni) deltagere og 100 ansatte.
Et ukendt antal siddende arrangementer på museerne med mellem 100 og 200 deltagere
Alle tal er estimater behæftet med stor usikkerhed
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10. Ift. plan for større forsamlinger: Messer genåbner, herunder udstillinger, dyrskuer og
begivenheder, hvor der udstilles produkter eller tjenesteydelser på et lukket afgrænset
indendørs eller udendørs område, hvortil der kræves adgangsbillet
Vurdering: Genåbning af messer, der har været lukkede: Middel.
Grundlag for vurderingen
Vurderingen er Middel, da der er krav om gyldigt coronapas. Foregår oftest indendørs men med
arealkrav på 4 kvm. Der skal udarbejdes en sundhedsplan forud for messen ved et deltagerantal >
500.
Deltagerne er enten siddende (uden mundbind) eller stående/gående, og ved stående stilling og i
bevægelse skal der anvendes mundbind. Gældende arealkrav skal overholdes (4 kvm, dog kun 2 kvm
for siddende personer).
Sektionering er ikke mulig, da deltagerne skal have mulighed for at bevæge sig frit rundt på hele
messens område. Messer afholdes dog oftest i professionelt regi i store lokaler med god ventilation
og mulighed for at overholde gældende arealkrav. Såfremt der er foredrag eller sceneoptræden, skal
tilskuerne sidde ned på sæder med 1 meters afstand, så sammenstimling undgås.
En messe varer typisk 1-3 dage, og der kan være få hundrede til flere tusinde deltagere, dog med
variabel deltagelse de forskellige dage.
I øvrigt skal covid-19 retningslinjer for detailhandlen følges, hvor der er fokus på håndhygiejne,
rengøring etc.
Der vil være mulighed for køb af alkohol, men det vurderes ikke, at alkoholindtagelse er af et sådant
omfang, at der forekommer tab af kontrol.
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Afledte effekter vurderes at
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel.
Denne risiko vurderes dog at være mindre i sammenhæng med særligt fagmesser, da
erhvervspublikum i alt overvejende grad anvender private transportmidler.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Erhvervsministeriet bemærker, at en oversigt over aktivitet ift. normalsituation (sommeren er
lavsæson) ikke forefindes. Erhvervsministeriet vurderer, at antallet af messer forventes at være
begrænset, da der i maj er én bryllupsmesse (deltagerantal kendes ikke) og i juni en messe med 3-500
deltagere.
Sektoren peger på, at det tager tid at arrangere messer mv., og at de formentlig ikke vil kunne nå at
arrangere nogen på denne side af sommerferien.
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11. Ift. plan for større forsamlinger: Markeder genåbner med max 500 deltagere
(forbrugerrettede og detaillignende markeder, fx loppemarkeder, kræmmermarkeder
o.l.)
Vurdering: Genåbning af udendørs markeder, der har været lukkede: Middel-Høj.
Grundlag for vurderingen
Markeder er et heterogent område, der spænder fra professionelt organiserede markeder, som fx
kræmmermarkeder, til private markeder, som fx loppemarkeder og salgsboder. Fælles for dem alle
er, at sektionering ikke er mulig.
Vurderingen for udendørs markeder er Middel-Høj, da der som udgangspunkt ikke er krav om
coronapas eller tilmelding/registrering og dermed ringe mulighed for smitteopsporing. Der er sat en
2

max. grænse på 500 besøgende, og markedet skal lukke kl. 18. Arealkravet er 4 m per deltager.
Derudover er der krav og retningslinjer svarende til detailhandlen, dog ikke krav om værnemidler,
da det er udendørs.
Ved sceneoptræden skal publikum være siddende. Der vil ofte være mulighed for køb af alkohol,
hvorved der kan være risiko for tab af kontrol.
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Afledte effekter vurderes
at være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel.
Ydermere kan arrangementet give anledning til, at deltagere finder sammen på tværs af sociale
netværk og afholder en form for samvær før og efter aktiviteten.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Der findes ikke en opgørelse over eller klar sondring mellem loppe- og kræmmermarkeder.
Loppemarkeder (udendørs) minder om torvedage, bortset fra, at der er tale om ikke-professionelle
stadeholdere. Der findes ingen opgørelse eller tal for volumen for loppemarkeder. Det skønnes med
stor usikkerhed, at der normalt afholdes et eller flere større loppemarkeder i alle kommuner (dvs.
mindst ca. 100 loppemarkeder), og at de afholdes med forskellig frekvens i løbet af sommeren (i
nogle tilfælde hver uge – i andre tilfælde et antal gange i løbet af sommeren).
Kræmmermarkeder er større markeder, der holdes en gang årligt og kan defineres som en slags
hybrid af tivoli, koncert, lege- og badeland samt loppemarked. Der findes ingen opgørelse eller
volumental for kræmmermarkeder. Stadeholderne forventes at være af mere professionel karakter
end ved lokale loppemarkeder. Der findes ingen data om volumen. To af de største markeder –
Hjallerup Marked og Vorbasse Marked er aflyst i 2021. En søgning på nettet viser, at en del af forårets
kræmmermarkeder er flyttet til efteråret, men at der også er planlagte kræmmermarkeder (maj-juli),
der fortsat forventes afholdt.
Ekspertgruppen anbefaler, at der max. må være 500 deltagere samtidig, hvilket formentlig vil være
en udfordring for markederne at overholde, da markederne ofte har adgang fra mange sider, og da
det kan medføre et for lille kundegrundlag. Det kan betyde, at markederne ikke åbner.
Kulturministeriet oplyser: Markeder på museer o.lign. i perioden maj-august: 40 markeder med 500
besøgende Alle tal er estimater behæftet med stor usikkerhed.
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12. Ift. plan for større forsamlinger: Udendørs motionsevents kan afholdes med max 3.000
samtidige deltagere, herunder motionsløb, cykelløb, triatlonstævner og lignende
Vurdering: Middel
Grundlag for vurderingen:
Vurderingen er Middel, da der er krav om coronapas, og der er registrering af alle deltagere, crew,
officials og publikum, hvilket kan understøtte en effektiv smitteopsporing. Der er desuden
smitteopsporing via timing chip (dvs. tracking af nære kontakter også på ruten) og sikring af afstand
mellem deltagerne. Løb skal arrangeres således, at den samme rute ikke skal gennemløbes flere
gange.
Der er sektionering med inddeling i sektioner/grupper af 150 deltagere (inkl. arrangører/officials
med egne servicefaciliteter etc.) på samme sted samtidigt, og et max. antal personer på 3.000 i gang
samtidigt. Der skal udarbejdes en sundhedsplan ved et deltagerantal > 500.
Der er samme set up som ved superligamodellen mht. afvikling af motionseventet, herunder
adfærdskodeks for publikum, retningslinjer for salgsboder, et øget antal kontrollører, adgang til
håndhygiejnefaciliteter, rengøring af kontaktpunkter/-flader etc.
Der vil være en ikke kvantificerbar risiko for blanding af sociale netværk. Afledte effekter vurderes at
være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler eller samkørsel.
Ydermere kan arrangementet give anledning til, at deltagere finder sammen på tværs af sociale
netværk og afholder en form for samvær før og efter aktiviteten.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Samlede aktivitetsdata fra DIF/Danmarks idrætsforbund for maj og juni: 28.600.
Ovenstående tal dækker primært motionsevents inden for løb, triatlon, cykling og svømning i
foreningsidrætten under DIF.
Firmaidrætten:
Maj + juni: 11 arrangementer med mellem 750 og 1.000 deltagere
DGI:
Maj: 6 arrangementer, 500-1.000 deltagere
Juni: 8 arrangementer, 500-3.000 deltagere
Alle tal er estimater behæftet med stor usikkerhed.
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13. Ift. plan for større forsamlinger: Udendørs arrangementer for stående og i bevægelse,
herunder musikfestivaller, koncerter, idrætsstævner og spejderlejre samt øvrige
festivallignende arrangementer uden overnatning genåbnes med max 2.000 deltagere
Vurdering: Middel
Grundlag for vurderingen:
Vurderingen er Middel, da deltagerne og medarbejderne skal kunne fremvise coronapas (antigentest
må være maksimalt være 24 timer gammel eller PCR-test foretaget inden for 72 timer), og der er
registrering af alle deltagere, hvilket understøtter en effektiv smitteopsporing.
Derudover opdeles deltagerne i sektioner af 200 med egne servicefaciliteter samt ind-og udgang, og
det maksimale antal deltagere er 2.000. Der skal udarbejdes en sundhedsplan ved et deltagerantal >
500. Gældende afstands- og arealkrav skal overholdes. Overnatning/camping er endvidere ikke
tilladt.
Udendørs arrangementer med stående publikum er typisk karakteriseret ved, at deltagerne bevæger
sig rundt mellem hinanden. Aldersgruppen kan spænde vidt. Der vil være risiko for blanding af sociale
netværk både før, under og efter arrangementet, dvs. at arrangementet kan give anledning til, at
deltagere finder sammen på tværs af sociale netværk og afholder en form for samvær før og efter
aktiviteten.
Afledte effekter kan være et øget behov for transport og dermed ophold i offentlige transportmidler
eller samkørsel. Deltagere vil i nogle typer af arrangementer indtage alkohol, ligesom sang og dans i
nogle typer af arrangementer vil være typisk adfærd.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Aktivitetsdata fra DIF, Danmarks Idrætsforbund: Juni: 94 camps/sommerskoler med 4798 deltagere.
Pct. aktivitet ift. normalsituation 100 %. Ingen camps/sommerskoler har aktivitetstal på over 500
deltagere. Stævneaktivitet DIF, Danmarks Idrætsforbund – udendørs uden overnatning i maj og
juni: 19.400.
DGI, Danske Gymnastik- og idrætsforeninger: Maj: 2 stævner m. overnatning, 500-2.000 deltagere.
Juni, Juli: ingen
DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, estimerer, at medlemsorganisationerne under DUF har planlagt
større arrangementer (med over 500 deltagere) for samlet ca. 3500 deltagere med overnatning fra maj
til og med august 2021.
Normalt i perioden maj-juni:
Ca. 32 musikfestivaller med/uden overnatning. Ingen af disse vil kunne gennemføres som normalt
under nogle af faserne. Det vides ikke, om nogle festivaler vælger at gennemføre med færre
publikummer. Normalt ville der i perioden fra maj-august være omkring 100 udendørs koncerter iflg
DKK (Danske Kultur- og Koncerthuse). Et ukendt antal udendørs stående arrangementer på
museerne med mellem 100 og 200 deltagere. Alle tal er estimater behæftet med stor usikkerhed
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14. Genåbning ved lempelse af hjemmearbejde: 20 pct. fremmøde for de
medarbejdergrupper på arbejdspladserne, som i dag er omfattet af hjemmearbejde
Vurdering: Genåbning, som indebærer lempelse af hjemmearbejde, er Middel.
Grundlag for vurderingen
Der må forventes en yderligere stigning i antal medarbejdere, der møder fysisk på arbejde som en
afledt effekt af den gradvise genåbning af samfundet. Dette underbygges af data fra HOPE-projektet,
hvor antal daglige kontakter til kolleger har været stigende siden påske.
Aktuelle tal fra Coronaopsporingsenheden viser, at der aktuelt er 12%, der tror sig smittet på sin
arbejdsplads eller uddannelse (eksklusiv grundskolen). Til sammenligning lå denne andel omkring
17% i 4. kvartal 2020 før nedlukningen2, hvilket ligeledes indikerer en forventet stigning i smitten
efterhånden som flere møder fysisk på arbejde.
For at modvirke risiko for smitte ved tilbagevenden til arbejdsplads vil regelmæssig testning (fx
mindst en gang per uge) kunne bidrage. Fremmøde i rotation eller på forskudte tidspunkter kan
ligeledes modvirke risiko for smitte. Det er vigtigt, at såvel afstands-/arealkrav (4 m2 stående/i
bevægelse og 2 m2 siddende) samt det gældende forsamlingsforbud overholdes.
Afledte effekter af fysisk fremmøde vil være et øget behov for transport og eventuelt samkørsel, samt
det må forventes en blanding af sociale netværk fx efter arbejdstid ved brug af serveringssteder og
lignende.
Der er oplyst følgende data for volumen:
Finansministeriet vurderer, at der selv ved lempelsen fortsat vil være betydelig brug af hjemmearbejde.
Brugen af hjemmearbejde må ligeledes ventes at hænge sammen med det aktuelle smittetryk og
smitteudviklingen.
I uge 18 vurderes aktiviteten omkring arbejdspladserne at være på 80 % af normalen 3,4. I uge 19
vurderes aktiviteten omkring arbejdspladser at være omtrent det samme som i uge 18. Ud af ca. 3
mio. beskæftigede vurderes det at svare til, at omtrent 600.000 arbejder hjemme.
Medfører lempelsen 20 % fremmøde blandt de aktuelt hjemmearbejdende, vurderes det at svare til
omtrent 120.000 beskæftigede, der vil møde fysisk på arbejde dagligt i gennemsnit.
Meraktiviteten som følge af lempelsen vurderes at medføre en stigning i aktiviteten omkring
arbejdspladserne på omtrent 4 pct.-point.

2

https://stps.dk/da/sundhedsfare-og-beredskab/coronaopsporing/data-for-

smitteopsporing/~/media/1427CB92AC094217A322C52D384F53A7.ashx

Mobilitetsdata fra Google peger på, at der i uge 18 var godt 22 % mindre aktivitet omkring arbejdspladserne
i hverdage.
4Data fra DTU peger på, at der i uge 18 var omtrent 17 % færre, der forlader forlod hjemmet i løbet af
almindelig arbejdstid på hverdage https://covid19.compute.dtu.dk/visualizations/where_people_are_going_out/
3
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