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Sundhedsmæssig forsvarlig genåbning af forlystelsesparker m.v. i forlæn-
gelse af aftale om yderligere genåbning i fase 2 
 
Det fremgår af Aftale om yderligere genåbning i fase 2, at udendørs forlystelses-
parker kan genåbne pr. 27. maj 2020. Det fremgår endvidere:  
 
”Der vil gælde retningslinjer vedrørende afstand, hygiejne mv. for alle de virksomheder, organisa-
tioner mv., der er åbnet, og for de, som nu genåbner. Rammerne tilrettelægges i sektorpartnerska-
berne bl.a. på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Retningslinjerne er dynami-
ske og tilpasses løbende situationen.  
 
Partierne noterer sig i den forbindelse, at der er en række særskilte sundhedsfaglige problematik-
ker, der knytter sig til forlystelsesparker. Det betyder, at der inden åbning af forlystelserne, skal 
ske en sundhedsfaglig vurdering af, under hvilke nærmere vilkår disse kan åbnes sundhedsmæs-
sigt forsvarligt, i lyset af de seneste kvalitative vurderinger fra Statens Serum Instituts (SSI) ek-
spertgruppe.” 
 
På baggrund af den sundhedsfaglige vurdering som beskrevet i Staten Serum Insti-
tuts notat Kvalitativ risikovurdering af udendørs forlystelsesparker, diskoteker, spillesteder og 
natteliv, legelande samt større forsamlinger af 20. maj 2020 er udarbejdet nedenstående 
retningslinjer for en ansvarlig genåbning af forlystelsesparker mv. Retningslinjerne 
erstatter tidligere retningslinjer på området. 
 
• Forlystelsesparker bør have særligt fokus på styring af gæstekapacitet, herunder 

indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige gæster baseret 
på parkens størrelse og risikoen for sammenstimling.  

• Forlystelsesparker bør have fokus på styring af gæstestrømme på området og i 
relevant omfang overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfat-
tende køer ved indgange og ved forlystelser, og der kan med fordel ske køsty-
ring fx via nummersystem, app eller tydelig skiltning. Der bør være perso-
nale/vagter, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger. 

• Forlystelsesparker har mange forskelige typer af forlystelser og bør for hver 
forlystelse tage stilling til, hvordan gæster bør anbringes for at minimere smit-
terisiko. Udendørs og indendørs forlystelser kan efter en konkret stillingtagen 
fra forlystelsesparkens side holde åbent, jf. nedenfor ift. kørende forlystelser. 
Indendørs legelande og spillehaller skal dog pt. holdes lukket. 

• Udendørs vandlande kan ligeledes efter konkret stillingtagen fra forlystelses-
parkens side holde åbent jf. nedenfor ift. kørende forlystelser. Indendørs bade-
lande skal pt. holdes lukket.  

• Forlystelser, der er i kraftig bevægelse, må - ud fra et forsigtighedsprincip og i 
den nuværende overgangsituation - ikke holdes åbent på nuværende tidspunkt. 
Det skyldes, at man i disse tilfælde ”bevæger” sig ind i udåndingsluften fra andre 
personer, herunder ved råb, skrig m.v. Forlystelser er dog meget forskellige, og 
nogle forlystelser vil kunne holdes åbne, selvom de er hurtigkørende, hvis det 
ikke medfører øget smitterisiko. Det kan fx være, fordi der er etableret af-
skærmning, der effektivt forhindrer smittespredning eller fordi der kun køres 
med et selskab af gangen. 



 

   

 

• I forlystelser, der er i mindre kraftig bevægelse og ikke medfører råb, skrig m.v. 
bør gæster, der ikke er en del af samme selskab- ud fra et forsigtighedsprincip 
og i den nuværende overgangsituation - anbringes med mindst 2 meters af-
stand. I forlystelser, der kun benyttes af børn og bevæger sig langsomt, kan 
gæster anbringes med mindst 1 meters afstand. 

• Forlystelsesparker kan anbringe gæster, der er en del af samme selskab, sammen 
i forlystelser. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kon-
takt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Det kan det fx være med-
lemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v. 

• Medarbejdere, der opererer forlystelser, bør så vidt muligt være afskærmet fra 
gæsterne. Forlystelsesparker bør vurdere, om det er relevant med anvendelse af 
værnemidler for medarbejdere, der har tæt ansigt-til-ansigt kontakt med gæster 
i længere tid eller mange gange i løbet af dag, fx i forbindelse med kontrol af 
om gæster er fastspændt. 

• Forlystelsesparker bør lave en plan for rengøring og desinfektion (hyppighed 
efter en konkret vurdering) og bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktfla-
der i forlystelser, fx sikkerhedsbøjler og sæder i forlystelser m.v.  

• Forlystelsesparker bør tilbyde håndsprit (70-85% alkohol) forud for og efter 
brug af den enkelte forlystelse. 

• Forsamlingsforbuddet gælder ikke i forlystelsesapparater, men gælder for for-
lystelsesparken i øvrigt, herunder med samme undtagelser som i det øvrige sam-
fund. Forlystelsesparker skal således fx undlade at gennemføre aktiviteter, fx 
maskotbesøg, optog e.l. hvor der samler sig flere end det i forsamlingsforbud-
det tilladte antal personer, men må gerne holde kulturarrangementer med sid-
dende publikum hvor op til 500 personer deltager, jf. retningslinjerne herfor. 

• Arbejdsgiverne opfordres til inddragelse af medarbejderne i planlægning af de 
konkrete tiltag. Arbejdsgiverne skal som led i samarbejde om sikkerhed- og 
sundhed på arbejdspladsen inddrage medarbejdere i planlægningen af kon-
krete tiltag med betydning herfor. Hvor der findes en arbejdsmiljøorganisa-
tion, skal det ske med inddragelse af denne.  

 
Der henvises i øvrigt til den gældende bekendtgørelse om forbud mod større for-
samlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse 
med håndtering af covid-19, hvor det gældende forsamlingsforbud fremgår, ligesom 
det fremgår, hvilke forlystelser, der ikke kan holdes åbent. Endvidere henvises til 
Retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer m.v. både for så vidt 
angår generelle hensyn om tilrettelæggelse af arbejdet, indretning af lokaler, adfærd 
og hygiejne m.v. og specifikke hensyn ift. fx restauranter.  
  
Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende 
vejlede og kommunikere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslin-
jer.  
 
Retningslinjerne gælder fra den 27. maj 2020, hvor forlystelsesparkerne kan gen-
åbne.  
 



 

   

 

 

 
 

Yderligere information 

Som virksomhed kan du også kontakte hotlinen for virksomheder på 7220 
0034, der kan henvise til rette myndighed. Se også virksomhedsguiden.dk 

Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her  

Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger her  

Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig ind-
retning af arbejdspladsen på: 7012 1288. 

Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel infor-
mation om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer om COVID-19. Se 
også coronasmitte.dk  

 

 

 

 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
https://at.dk/corona
https://www.sst.dk/da/corona
https://politi.dk/corona/

