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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Indstilling om nedlukning af serveringssteder i Jomfru Ane Gade, Aalborg Kommune

Vedkommende 
minister 

Erhvervsministeren

Andre relevante 
ministerier

Justitsministeriet, Sundhedsministeriet

Problemstilling På baggrund af smittesituationen i Aalborg Kommune har kommunen anmodet om hjælp til 
iværksættelse af en yderligere smittedæmpende indsats i området. Erhvervsministeriet 
anmoder på den baggrund om Epidemikommissionens indstilling om nedlukning af 
serveringssteder i Jomfru Ane Gade, Aalborg Kommune, med hjemmel i Epidemilovens § 36.

Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at unge på 16-24 år dominerer smittebilledet. De 
unge angiver ”bekendtskabskreds” eller ”ukendt” som smittekilde, og nogle gange ”husstand” 
(kæreste eller roommate). En del har været til fest eller færdes i bylivet, bl.a. i Jomfru Ane 
Gade. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har endvidere oplyst, at der i perioden den 15. maj til 22. maj 
har været 148 smittede i sognene Budolfi, Vor Frelser, Vor Frue og Skt. Markus, som er 
beliggende centralt i Aalborg. 

Af de smittede angiver i alt 86 at have været i Jomfru Ane Gade i smitteperioden, at Jomfru 
Ane Gade er smittekilden, eller at have en bekendtskabskreds som smittekilde, og at denne 
har været i Jomfru Ane Gade.

Styrelsen For Patientsikkerhed har også haft kontakt med smittede fra andre kommuner i 
både Region Nordjylland og Midtjylland, som angiver Jomfru Ane Gade som smittekilde.

To af sognene i Aalborg Kommune, er som følge af modellen for automatisk nedlukning 
nedlukkede. 

Vor Frelser Sogn ramte incidensgrænserne i modellen for automatisk nedlukning den 24. maj 
2021 og har således været lukket siden den 25. maj 2021. Sognet har endnu ikke været under 
en af de tre incidensgrænser i modellen. Vor Frelser Sogn havde d. 31. maj et incidenstal på 
797,3, 52 nye smittede og en positivprocent på 3,39. Budolfi Sogn ramte incidensgrænsen i 
modellen for automatisk nedlukning søndag den 30. maj 2021 og har derfor været lukket ned 
siden mandag den 31. maj 2021, hvor sognet havde et incidenstal på 789,91, 57 nye smittede 
og en positivprocent på 2,98.

Kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed har haft møde med uddannelsesinstitutioner 
ang. kommunikation til de unge. Derudover har kommunen løbende været i dialog med 
politiet, og de er også i dialog med en repræsentant fra Jomfru Ane Gade. Kommunen er 
derudover i dialog med regionen omkring øget testkapacitet særligt målrettet de unge i form 
af PCR-test uden tidsbestilling i området, hvor sognene med høj incidens ligger.

Der er således tale om en særlig situation i Aalborg, hvor der dels er en stor koncentration af 
smitte, der formodes at være relateret til Jomfru Ane Gade, og dels at værthuse og barer i 
kommunen ligger tæt og koncentreret netop i denne gade.
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Epidemikommissionen indstiller, at der på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds 
sundhedsfaglige vurdering af smittebilledet sker en nedlukning af serveringssteder i udvalgte 
områder i og omkring Jomfru Ane Gade i Aalborg Kommune. Epidemikommissionen indstiller 
i forlængelse heraf, at afgrænsningen af de pågældende områder følger Nordjyllands Politis 
aktuelle hot spots i området, som Rigspolitiet oplyser omfatter: Jomfru Ane Gade, Jomfru 
Anes Gård og Ny Mølle Stræde (selve den smalle passage ind til Jomfru Ane Gade).

Endvidere indstiller Epidemikommissionen, at nedlukningen af serveringssteder i de 
pågældende områder i udgangspunktet har en varighed på 14 dage, men at 
Epidemikommissionen foretager en revurdering af nedlukningen på baggrund af opdaterede 
smittedata mv. efter en uge.  
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