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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Udmøntning af aftale af 10. juni 2021 om genåbning af dyrskuer pr. 14 juni 2021 i henhold 
til plan for større arrangementer og forsamlinger

Vedkommende 
minister 

Erhvervsministeren

Andre relevante 
ministerier

Sundhedsministeriet

Problemstilling Erhvervsministeren har anmodet Epidemikommissionen om at afgive indstilling til, at 
dyrskuer genåbner med de smitteforebyggende tiltag, som følger af anbefalingerne fra 
ekspertgruppen for større arrangementer og forsamlinger. 

Den 10. juni er der indgået en aftale om yderligere udfasning af restriktioner m.v. fra den 11. 
juni 2021.

Aftalepartierne er enige om, at iværksætte trin 3 i planen for afholdelse af større 
arrangementer og forsamlinger som fremgår af Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. 
maj 2021. Dette indebærer bl.a., at der genåbnes for dyrskuer med de krav, der gælder for 
messer og som følger af anbefalingerne fra ekspertgruppen for afholdelse af større 
forsamlinger og arrangementer. 

Dyrskuer har hidtil alene kunnet gennemføres inden for rammerne af det til enhver tid 
gældende forsamlingsforbud. Med iværksættelse af trin 3 i henhold til plan for afholdelse af 
større arrangementer og forsamlinger indføres der en ordning for gennemførelse af 
dyrskuer, der gør det muligt at afvikle dyrskuer med maks. 10.000 deltagere under 
iagttagelse af en række krav og smitteforebyggende tiltag i henhold til ekspertgruppens 
anbefalinger. Således åbner dyrskuer med krav om coronapas, krav om udarbejdelse af en 
sundhedsplan ved over 500 deltagere, arealkrav på 4m2 pr. deltagere samt en række 
supplerende krav svarende til detailhandlen herunder krav om opsætning af 
informationsmateriale og adgang til sæbe og håndsprit. De smitteforebyggende tiltag for 
afholdelse af dyrskuer udfases i overensstemmelse med de aftale planer for udfasning i 
henhold til aftalen af 10. juni 2021.

Epidemi-
kommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at dyrskuer genåbner med de smitteforebyggende tiltag i 
henhold til planen af afholdelse af større forsamlinger og arrangementer, som det fremgår af 
aftale af 10. juni 2021.  

Epidemikommissionen lægger vægt på, at smittesituationen løbende følges med henblik på 
at vurdere, om der er grundlag for at allerede fastsatte regler videreføres, ændres eller 
ophæves.
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