
 

   

 
Justitsminister Nick Hækkerup 

Justitsministeriet 

 

cc: Erhvervsminister Simon Kollerup og  

fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen 

Erhvervsministeriet 

 

 

 

  

Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal og Danske Rederier har pr. 17. 

januar noteret sig justitsminister Nick Hækkerups bemærkninger omkring 

potentiel indførelse af krav om karantæne ved indrejse til Danmark.   

 

Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal og Danske Rederier ser, i den 

forbindelse, meget gerne en undtagelse af søfarende i en evt. udformning 

af kravene om karantæne ved indrejse til Danmark. Det gælder både de 

søfarende som har slutdestination i Danmark – samt de søfarende som 

rejser i transit gennem Danmark.   

 

Maskinmestrenes Forening, Dansk Metal og Danske Rederier har naturlig-

vis stor forståelse for den sundhedsmæssige krise vi befinder os i på nu-

værende tidspunkt. Samtidig er det vigtigt for den danske økonomi, at den 

nationale og internationale samhandel kan fortsætte så smidigt som muligt 

– på trods af de rammer som Covid-19 sætter for os alle.  

 

Søfarten er et segment af dansk erhvervsliv, der opfylder samfundskritiske 

funktioner – og som bidrager dagligt til at minimere den negative effekt af 

den nuværende nedlukningsperiode, bl.a. ved at sørge for et konstant va-

reflow til og fra Danmark.  

 

En forudsætning for en fortsat smidig international værdikæde er oprethol-

delse af mulighederne for af- og påmønstring på skibe i danske havne – 

samt en fortsat muliggørelse af transit via Copenhagen Crew Hub i Køben-

havns Lufthavn. Det vil være praktisk talt umuligt for de søfarende, hvis de 

også falder ind under kravet om karantæne ved indrejse.  
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Af samme årsag ser vi meget gerne en undtagelse af søfarende i en evt. 

udformning af kravene om karantæne ved indrejse til Danmark. Det gælder 

både de søfarende som har slutdestination i Danmark – samt de søfa-

rende som rejser i transit gennem Danmark.   

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Lars Have Hansen                   A. Ole Philipsen             Anne H. Steffensen  

Maskinmestrenes Forening                 Metal Maritime                  Danske Rederier 
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