
n Storcentre, stormagasiner, store    
   butikker og liberale erhverv med 
   restriktioner.

n Genåbning af skoler og elever på  
   alle trin tilbage.

n Restauranter med siddende 
     gæster under restriktioner.

n Fitnesscentre og indendørs 
     idræt med restriktioner. 

n Biografer, teatre og koncert-
     steder mv. med restriktioner.

n Museer, indendørs kultur med 
     restriktioner etc.

n Superligaordning til større/andre  
     indendørs sports-, kultur- og  
     konferenceaktiviteter. 

 n Kontrolleret åbning af grænserne.

n Barer åbner med restriktioner.

15. 15.
marts april

Generelle kompensationsordninger 
som fra 9. december.

Generelle kompensationsordninger 
som fra 9. december.

Generelle kompensationsordninger 
som fra 9. december.

20%+ vaccineret 
med 1. stik. 

30%+ vaccineret
med 1. stik. 

Mindre end  
700 smittede pr. 
dag / 400 indlagte.

Mindre end  
800 smittede pr. 
dag / 425 indlagte.

Forudsætning: Forudsætning:

9%+ vaccineret
med 1. stik. 

Mindre end  
650 smittede pr. 
dag / 350 indlagte.

Forudsætning:

Forsamlinger: 10

Private job: 49.400

Forsamlinger: 25

Private job: 129.900

Forsamlinger: 75

Private job: 5.600

1.
april

n Færre restriktioner på erhvervs- 
   livet; eksempelvis kvadratmeter
   krav, arealkrav, afstandskrav, 
   antal deltagere i indendørs   
   sport, størrelse på selskaber mv.

n Forsøg med coronapas til større 
   begivenheder.

n Superligaordning plus – 
   flere tilskuere/tilhørere

n Natklubber og diskoteker åbner.

n Nedjustering af restriktioner  
   på erhvervslivet – eksempelvis  
   kvadratmeterkrav, antal 
   deltagere i indendørs sport, 
   forsamlingslofter etc. mv.

n Coronapas kan være adgangs- 
   givende til større begivenheder.

n Stillingtagen til sidste  
   restriktioner for erhvervslivet.

15.
juni

Målrettet kompensation. Målrettet kompensation. Ny målrettet kompensation – særligt  
rettet mod turisme- og oplevelseserhverv.
Plan for genopretning af erhvervslivet.

45%+ vaccineret
med 1. stik. 

55%+ vaccineret
med 1. stik.  

Alle i risiko- 
gruppe tilbudt 
vaccine

Mindre end  
900 smittede pr. 
dag / 450 indlagte.

Mindre end 
650 smittede pr. 
dag / 400 indlagte

Mindre end  
250 smittede pr. 
dag / 250 indlagte.

Forudsætning: Forudsætning: Forudsætning:

Forsamlinger: 200 Forsamlinger: ingen restriktioner

Private job: 1.600

Forsamlinger: ingen restriktioner

1. 1.
maj juni

M2 M2 M2

Notatet her skitserer en vej og nogle 
forudsætninger, der kan være en rette-
snor for en fortsat gradvis og forsigtig 
genåbning. 

Det er ikke et videnskabeligt og epi-
demiologisk bidrag, men et oplæg til 
diskussion om hvordan man kan pege 
på en vej til en fortsat genåbning. 

I Dansk Erhvervs optik står vi et sted 
i pandemien, hvor vi er tæt på at nå 
grænsen for hvornår kuren er værre 
end sygdommen. Og med en større og 
større udrulning af vacciner – først til 
dem i risikozonen og siden os alle - 
samt den forestående forår og sommer 
er der grund til optimisme. 

Med genåbningen den 1. marts har 
regeringen og et flertal i Folketinget 
accepteret et scenarie, hvor vi nærmer 
os en smitteudvikling, som der var 
omkring jul. 

Med andre ord har vi også accepteret, 
at et indlæggelsestal i midten af april 
på mere end 800 personer stadig bety-
der, at vi har kontrol med epidemien. 

Ser man på sidste forår er der noget, 
der tyder på, at der var en meget stor 
sæsoneffekt, som ikke er regnet med i 
de scenarier, som regeringens tal byg-
ger på. Samtidig har vi nu en vaccine 
og vaccinationen af danskerne vil tage 
til i de kommende uger og måneder. 

Dansk Erhvervs plan er derfor mere 
positiv end regeringens beregnere og ba-
serer sig på objektive elementer, der skal 
være opfyldt før man går videre til næste 
fase. Det betyder også, at genåbningerne 
udskydes med 14 dages intervaller, hvis 
forudsætningerne ikke mødes.

Ligeledes kan faser også fremrykkes, 
hvis det viser sig, at sæson-effekten 
slår ligeså hårdt igennem som den 
gjorde i 2020 og antallet af indlagte 
falder til langt under det beregnede. 

Endelig kan planen fraviges lokal/
regionalt eller hvis der kommer nye 
mutationer eller andet, der drastisk 
forværrer smitteudviklingen.

Sammenlignelige indlæggelsestal
Det er ikke muligt at sammenligne smittetal, da man ikke testede i ligeså høj grad i foråret 2020. 
Indlæggelsestallene kan dog sammenlignes – og de viser en betydelig sæsoneffekt sidste forår.

Åbning af folkeskoler 0-5 kl. mv. 15. april 2020: 362 indlagte
Åbning af storcentre og stormagasiner 11. maj 2020: 198 indlagte
Åbning af restauranter 18. maj 2020: 144 indlagte

Ser man ligeledes på de seneste års influenzasæsoner ses det tydeligt, at der sker et strukturelt fald omkring midt-slut marts  
(Uge 10-11). 

Den største ubekendte i forskellen på foråret 2020 og 2021 er den mere smitsomme britiske mutation og andre mutationer -  
både kendte og ukendte. Omvendt har vi nu vacciner, som vi ikke havde sidste forår. 

Genåbning af Danmark
Mandag den 1.marts gik den 
første forsigtige genåbning af 
Danmark i gang. Det er samtidig 
besluttet, at man vil lave en plan 
for den fortsatte genåbning. 

• Dels skal vi have sygdom-
men under kontrol. Det 
skal ses som en kombina-
tion af hvor mange dagligt 
smittede, vi oplever og 
endnu vigtigere indlæggel-
sestallet.  

• Dels skal vaccinationerne 
fortsat udrulles i stor stil. 
Derfor er en større andel 
vaccinerede og dermed 
immunitet en forudsæt-
ning for, at den fortsatte 
genåbning kan gå videre til 
næste fase.

Derudover er det en forudsæt-
ning, at vi fortsætter med en 
markant test- og opsporingsind-
sats, ligesom at vi fortsat skal 
spritte af, holde afstand mv. 

Planen beror på to  
objektive kriterier


