
Side 1 af 8 

 

 

§ 1. Med henblik på at hindre, 

1) at de i § 2 nævnte smitsomme og andre overførbare sygdomme udbredes her i landet, og 

2) at smitte fra disse sygdomme føres ind i landet eller herfra til andre lande, 

kan sundheds- og ældreministeren iværksætte de foranstaltninger, der er nævnt i eller fastsat i medfør af reglerne i kapitel 3 og 4. 

 
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan bemyndige andre myndigheder, herunder de epidemikommissioner, der er nævnt i kapitel 2, 

til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). Lovens titel ændret 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07). 

§ 2 a. De stedlige politi-, havne-, lods-, luftfarts-, miljø-, sygehus- og fødevaremyndigheder, told- og skatteforvaltningen, 

redningsberedskabet og Forsvaret er forpligtet til at bistå sundheds- og ældreministeren i udøvelsen af dennes pligter og beføjelser ifølge 

denne lov. 

Stk. 2. Private kan i særlige tilfælde efter sundheds- og ældreministerens nærmere bestemmelse bistå med at varetage 

myndighedsopgaver i henhold til denne lov. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 

§ 4. Epidemikommissionerne kan bestemme, at visse af de foranstaltninger, der er nævnt i eller fastsat i medfør af reglerne i kapitel 3 og 4, 
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Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare 
sygdomme 

Nr. 114 af 21. marts 1979 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

(Ophæves 1/3 2021 ved lov nr. 208 af 17/3 2020) 
 

Jf. lovbek. nr. 1026 af 1. oktober 2019 
Ændringer til loven 

 

Kapitel 1 

Formål og område 
 

§ 2. Loven omfatter de alment farlige sygdomme og de øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme, der er optaget på liste A og B 

som bilag til loven. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen foretage ændringer i de i stk. 1 nævnte lister samt 

opstille nye lister. 

Stk. 3. Kønssygdomme omfattes ikke af loven. 

Ændringer: 

Ændret 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

 

Kapitel 2 

Epidemikommissionerne 

§ 3. For hver region nedsættes en epidemikommission, der består af en politidirektør udpeget af Rigspolitichefen, en læge med relevante 

faglige kvalifikationer udpeget af Styrelsen for Patientsikkerhed, en dyrlæge udpeget af Fødevarestyrelsen, en repræsentant for told- og 

skatteforvaltningen udpeget af told- og skatteforvaltningen, en repræsentant for det regionale sygehusberedskab udpeget af regionen, en 

repræsentant for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter udpeget af Beredskabsstyrelsen samt tre af regionsrådet valgte 

medlemmer. Politidirektøren er formand for kommissionen. 

Stk. 2. Valget af de regionale medlemmer har virkning for den regionale valgperiode. 

Stk. 3. Sundhedsstyrelsen vejleder i fornødent omfang epidemikommissionerne. Til at rådgive og bistå Sundhedsstyrelsen udpeges en 
fast repræsentant for henholdsvis Styrelsen for Patientsikkerhed, rigspolitiet, Transportministeriet, Beredskabsstyrelsen, 

Lægemiddelstyrelsen, Værnsfælles Forsvarskommando, Fødevarestyrelsen, told- og skatteforvaltningen, Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet, 

Statens Serum Institut, Danske Regioner, KL (Kommunernes Landsforening), Falcks Redningskorps og Post Danmark. 

Ændringer: 

Ændret 1/7 2016 ved 2016-06-08-ÆL.656 (LF 184 15-16), 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07), 1/1 2007 ved 2005-06-24- 
ÆL.545 (LF 73 04-05), 1/1 2003 ved 2002-03-25-ÆL.145 (LF 66 01-02), 1/10 2000 ved 2000-05-17-ÆL.345 (LF 110 99-00), jf. 2000-09- 

20-B.868 og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 
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Stk. 2. Når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, kan sundheds- og 

ældreministeren med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte regler om, at der skal iværksættes 
tvangsmæssig vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i 

befolkningen. 

§ 9. Når det formodes, at et dødsfald skyldes en alment farlig sygdom, kan sundheds- og ældreministeren efter forhandling med 

Sundhedsstyrelsen påbyde, at obduktion skal ske. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 

 
 

Kapitel 3 

Foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdommes udbredelse her  

i landet 

 
§ 5. Sundheds- og ældreministeren kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med 

en sådan: 

1) At lade sig undersøge af en sundhedsperson. 

2) At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet. 

3) At lade sig isolere i en egnet facilitet. 

 
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte tvangsmæssig behandling af en person, som lider af eller formodes at være 

smittet med en sygdom som nævnt i stk. 1, hvis isolation ikke er tilstrækkelig til at forebygge eller inddæmme udbredelse af sygdommen. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand ved anvendelsen 

af beføjelserne i stk. 1 og 2, herunder om politiets bistand ved gennemførelse af påbud om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og 

tvangsmæssig behandling. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 6. Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her 

i landet, efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om forbud mod afholdelse af og deltagelse i større forsamlinger, 

arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private 

forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at der uden retskendelse er 

adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1, og om politiets bistand i 

den forbindelse. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at politiet kan anvende den 

fornødne magt for at sikre, at regler fastsat i medfør af stk. 1 overholdes. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20) og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 
 

§ 6 a. Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom 

her i landet, fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til offentlige institutioner m.v. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 7. Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal ske afspærring af et område, hvor en alment farlig sygdom optræder, hvor der 

er risiko for, at en sådan sygdom optræder eller bringes ind, eller hvor der er mistanke om, at der er udlagt biologisk kampstof, således at 

samkvem med omgivelserne forhindres i fornødent omfang. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om adgangen til at meddele påbud efter stk. 1, herunder om den 

nærmere afgrænsning af området. Ministeren kan fastsætte regler om restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i området. 

Stk. 3. Foranstaltninger efter stk. 1 skal snarest muligt ophæves. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20) og 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07). 

§ 8. For at hindre udbredelse af en alment farlig sygdom kan sundheds- og ældreministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen påbyde, 

at der skal iværksættes tvangsmæssig vaccination inden for et nærmere afgrænset område eller af en nærmere afgrænset personkreds. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20) og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

under nærmere fastsatte betingelser kan iværksættes af kommissionens enkelte medlemmer eller af de til kommission knyttede læger. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om lægelig bistand til epidemikommissionen. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20), 1/7 2016 ved 2016-06-08-ÆL.656 (LF 184 15-16), 1/1 2008 ved 2007-05- 

08-ÆL.433 (LF 122 06-07) og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 
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Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at der skal iværksættes rensning af personer, der formodes forurenet med smitstof eller 
biologisk kampstof. Ministeren kan også påbyde desinfektion af løsøre, fast ejendom og befordringsmidler m.v. 

§ 12 a. 

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i 

landet, efter forhandling med transportministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på 
transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning og om, at der fra skibe ikke må ske samkvem med personer i land. Regler fastsat 

i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 12 b. 

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i 

landet, efter forhandling med erhvervsministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen 

af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning. Regler 

fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 12 c. 

Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i 

landet, fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse og om 

undtagelser hertil. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 

§ 12 d. 

Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for det offentlige og privates rettigheder over for det 

offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af det offentlige i medfør af anden lovgivning, når 
det er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom, og de pågældende 

forpligtelser og rettigheder må anses for at være af mere underordnet betydning i forhold til det nævnte kapacitetsbehov. 

 
§ 12. 

 

Stk. 2. Efterkommes påbuddet i stk. 1, 1. pkt., ikke, kan politiet efter anmodning tilbageholde den formodet forurenede, indtil rensning har 
fundet sted. 

Stk. 3. Stk. 3. Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om rensning af personer, der formodes forurenet med smitstof eller biologisk 

kampstof. 

 
Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20) og 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07). 

 

Kapitel 3 a 

Fravigelse af det offentliges forpligtelser og privates rettigheder ifølge anden 

lovgivning samt sikring af forsyningen 
 

 
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med Sundhedsstyrelsen endvidere iværksætte andre foranstaltninger af 

begrænset art og omfang for at hindre, at smitte udbredes. 

§ 10. Sundheds- og ældreministeren kan efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen bestemme, at de foranstaltninger, der alene kan 

iværksættes mod alment farlige sygdomme, jfr. §§ 5-9 og 12 a-12 f, også kan iværksættes over for øvrige smitsomme og andre 

overførbare sygdomme, når disse optræder på en ondartet måde eller med stor udbredelse, eller når andre forhold indebærer en særlig 

stor risiko for smittespredning. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20), 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07) og 1/7 1994 ved 1994-03- 
02-ÆL.139. 
 

§ 11. Sundheds- og ældreministeren kan iværksætte de undersøgelser af bakteriologisk eller lignende art, som er nødvendige for med 

sikkerhed at fastslå en smittes art, oprindelse og udbredelse. 

Stk. 2. Når der er fare for, at smitte kan spredes ved virksomheders fremstilling og distribution af levnedsmidler, kan sundheds- og 

ældreministeren træffe foranstaltninger med henblik på at bringe smittefaren til ophør, om fornødent ved at påbyde hel eller delvis lukning af 

den pågældende virksomhed eller ved at forbyde en smittebærende person adgang til virksomheden. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan forbyde, at personer, der lider af en af denne lov omfattet sygdom, eller som formodes at 

kunne være smittet med en sådan, anvender offentlige transportmidler. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
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§ 13. Efter anmodning fra sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på ministerens vegne, skal den ansvarshavende for et 

transportmiddel, herunder luftfartøjer, skibe, tog og busser, eller dennes befuldmægtigede udlevere passagerlisteoplysninger, i det omfang 

sådanne foreligger, hvis en person om bord er smittet eller må formodes at kunne være smittet med smitsomme og andre overførbare 

sygdomme omfattet af § 2. 

Stk. 2. Ved et skibs ankomst skal føreren og en eventuel skibslæge meddele sundheds- og ældreministeren eller den, som optræder på 

ministerens vegne, oplysninger om sundhedstilstanden om bord såvel under rejsen som på ankomsttidspunktet. Ved et luftfartøjs ankomst 

påhviler denne oplysningspligt luftfartøjets fører eller dennes befuldmægtigede. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte nærmere regler om, hvilke oplysninger der 

skal meddeles i medfør af stk. 1 og 2, samt om meddelelsens form. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20) og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

Sundheds- og ældreministeren kan påbyde, at enhver, der ankommer her til landet, skal lade sig undersøge af en læge, og at 

vedkommende om nødvendigt skal lade sig indlægge til observation på et sygehus. 

 
 

Kapitel 4 

Foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdommes indførelse her   

i landet 
 

§ 14. 

 
 

Stk. 2. Politiet yder efter anmodning bistand med henblik på at sikre overholdelsen af bestemmelser om, at der fra et skib eller luftfartøj 
ikke må ske samkvem med personer i land. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20), 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07) og 1/7 1994 ved 1994-03- 
02-ÆL.139. 

§ 15. Sundheds- og ældreministeren kan bestemme, at §§ 13 og 14 kan fraviges for skibe og luftfartøjer, der ankommer fra nærmere 

angivne lande eller går i regelmæssig rutefart, og for lodsbåde, fiskerbåde og andre mindre fartøjer. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren bestemmer, hvilke lempelser der skal gælde for orlogsfartøjer og militære luftfartøjer.  

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren kan med henblik på opfyldelse af traktater fravige bestemmelserne i §§ 13-19. 

Ændringer: 

Ændret 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07) og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

§ 16. 

 

Stk. 2. Efterkommes påbudet ikke, kan den pågældende ved politiets hjælp fremstilles for en læge til undersøgelse, ligesom den 
pågældende om nødvendigt ved politiets hjælp kan tvangsindlægges til observation på et sygehus. 

Sundheds- og ældreministeren kan bestemme, i hvilket omfang der fra et skib eller luftfartøj ikke må ske samkvem med personer i land, før 

sundheds- og ældreministeren eller den, ministeren har bemyndiget hertil, har meddelt tilladelse til frit samkvem. 

 

Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsætte regler om fravigelse af forpligtelser for 

det offentlige og privates rettigheder over for det offentlige fastsat i anden lovgivning, i medfør af anden lovgivning eller i afgørelser truffet af 

det offentlige i medfør af anden lovgivning i følgende tilfælde: 

1) Fravigelse er nødvendig for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet. 

2) Fravigelse er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af en alment farlig sygdom her i landet, og de 

pågældende forpligtelser og rettigheder i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning. 

3) Opfyldelse af de pågældende forpligtelser og rettigheder bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, 

som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet. 

Ændringer: 

Indsat sammen med kapitel 3 a 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 12 e. 

Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige, fraviges, i 

det omfang det som følge af foranstaltninger iværksat i medfør af denne lov vil være umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for den 

private at opfylde pligten. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 12 f. 

Sundheds- og ældreministeren kan i situationer med udbredelse af eller fare for udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet efter 

forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer. Regler 

fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
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§ 17. Enhver, der ankommer her til landet, er i øvrigt underkastet reglerne i §§ 5-12 f. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 

Efter begæring udsteder sundheds- og ældreministeren til fragtføreren vederlagsfrit attest (karantænebevis) om: 

1) hvilke foranstaltninger skibe, luftfartøjer, jernbanevogne og køretøjer har været underkastet i henhold til denne lov, 

2) hvilke dele af befordringsmidlet foranstaltningerne er truffet over for, 

3) den anvendte fremgangsmåde og 

4) grunden til, at foranstaltningerne er iværksat. 

§ 20. Ved pålæg i medfør af §§ 5, 7, 12 og 16, som har karakter af frihedsberøvelse, og ved afslag på anmodning om ophævelse af 

sådanne pålæg giver sundheds- og ældreministeren den pågældende vejledning om adgang til domstolsprøvelse efter reglerne i 

retsplejelovens kapitel 43 a. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20) og 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07). 
 

§ 21. Enhver, der har kendskab til, at en person i hans omgangskreds eller varetægt lider af en alment farlig sygdom, skal snarest muligt 

rette henvendelse herom til en læge eller politi, såfremt anmeldelse af sygdomstilfældet ikke allerede er sket. Anmeldelsen skal uden 

unødigt ophold videregives til sundheds- og ældreministeren. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 21 a. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om fysiske og juridiske personers samt myndigheders oplysningsforpligtelser 

for at hindre udbredelse og smitte af en bestemt sygdom omfattet af lovens § 2. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 21 b. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om, at personoplysninger kan behandles, hvis behandlingen er nødvendig for 

at hindre udbredelse og smitte af en bestemt sygdom omfattet af lovens § 2. 

Ændringer: 

Indsat 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 22. Sundheds- og ældreministeren kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af smitsomme sygdomme og 

andre overførbare sygdomme, efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om private og offentlige dagtilbuds, skolers, 

uddannelsesinstitutioners og andre institutioners forhold, herunder om midlertidig lukning. Sådanne regler kan udstrækkes til også at 

omfatte andre end de i § 2 nævnte smitsomme og andre overførbare sygdomme, der kan indebære en særlig risiko ved udbredelse de 

pågældende steder. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 

§ 18. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om, hvilke foranstaltninger der kan iværksættes over for gods, bagage og post for at 

hindre indførelse og udbredelse af en sygdom, der er omfattet af denne lov. 

 
Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20), 1/1 2009 ved 2008-12-10-ÆL.1172 (LF 32 08-09), 1/1 2008 ved 2007-05-08- 

ÆL.433 (LF 122 06-07) og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

§ 19. 

 

Stk. 2. For luftfartøjer skal attesten efter begæring påføres den for luftfartøjet udfærdigede almindelige deklaration ("General 

Declaration"). 

 
Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 

 

Kapitel 5 

Forskellige bestemmelser 
 

 
Stk. 3. Efter begæring udsteder sundheds- og ældreministeren vederlagsfrit attest til: 

1) enhver rejsende om datoen for hans ankomst og afrejse samt om de foranstaltninger, han og hans bagage har været underkastet, og 

2) afsenderen, modtageren og fragtføreren eller disses repræsentanter om de foranstaltninger, godset har været underkastet. 

 
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes for at hindre, at rotter eller andre 

gnavere og vektorer fører smitte fra en sygdom, der er omfattet af denne lov, ind eller ud af landet. Sundheds- og ældreministeren kan 

herunder fastsætte, at en statslig myndighed, som sundheds- og ældreministeren i medfør af § 2 a, stk. 1 måtte have pålagt at bistå med 

opgaven, kan lade nærmere bestemte praktiske foranstaltninger udføre ved en autoriseret rottebekæmper, der tillige kan udføre opgaven, 

for så vidt angår vektorer. 
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§ 27. Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf 

iværksætte ekspropriation af privat ejendom. 

Stk. 2. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes 

fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20). 
 

§ 28. (Ophævet). 

Ændringer: 

Ophævet 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20), 1/1 2009 ved 2008-12-10-ÆL.1172 (LF 32 08-09), 1/1 2007 ved 2005-06- 
24-ÆL.545 (LF 73 04-05), 1/1 2003 ved 2002-03-25-ÆL.145 (LF 66 01-02) og 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der 

1) overtræder § 21, 

2) overtræder forbud eller undlader at efterkomme påbud meddelt efter § 5, stk. 1 og 2, § 7, stk. 1, § 11, stk. 2 og 3, § 12, stk. 1, og § 16, 

stk. 1. 

 
§ 23. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om indførsel, forhandling, udlevering, 

bearbejdning, opbevaring og udførsel af smitstof, der stammer fra en smitsom eller anden overførbar sygdom, som er omfattet af denne lov. 

Ændringer: 

Ændret 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

§ 24. Sundheds- og ældreministeren kan til varetagelse af det i § 1 nævnte formål fastsætte nærmere regler om ind- og udførsel af lig samt 

om disses behandling og transport her i landet. 

Ændringer: 

Ændret 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

§ 25. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, hvilke personer eller grupper af personer der skal tuberkuloseundersøges. 

§ 26. Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om lægers og andre autoriserede sundhedspersoners medvirken i bekæmpelse af 

smitsomme og andre overførbare sygdomme. 

Ændringer: 

Ændret 1/1 2009 ved 2008-12-10-ÆL.1172 (LF 32 08-09). 

 

Kapitel 6 

Straffebestemmelser m.v. 

§ 29. 

 

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 6 måneder for overtrædelse af 

bestemmelserne i forskrifterne. 

 
Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20) og 1/7 2004 ved 2004-02-04-ÆL.69 (LF 90 03-04). 

§ 30. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelserne i denne lov kan ske i overensstemmelse med retsplejelovens regler om 

ransagning i sager, som efter loven kan medføre frihedsstraf. 

Ændringer: 

Ændret 1/7 1994 ved 1994-03-02-ÆL.139. 

 

Kapitel 7 

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.v. 

§ 31. Loven træder i kraft den 1. januar 1980. 

Stk. 2. 

Følgende lovbestemmelser ophæves: 

1) Lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdommes udbredelse. 

2) Lov nr. 145 af 12. marts 1918 om foranstaltninger til tuberkulosens bekæmpelse. 

3) Lovanordning nr. 189 af 18. april 1945 om tillæg til lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme og andre 

overførbare sygdommes udbredelse (forbud mod anvendelse af latrin som gødning). 

 
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om særlige foranstaltninger, 

herunder nødpasning, i situationer omfattet af stk. 1. 

Ændringer: 

Ændret 17/3 2020 ved 2020-03-17-ÆL.208 (LF 133 19-20), 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07) og 1/7 1994 ved 1994-03- 

02-ÆL.139. 
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4) Lov nr. 321 af 7. juli 1945 om tillæg til lov nr. 138 af 10. maj 1915 om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare 

sygdommes udbredelse (forbud mod badning). 

5) Lov nr. 67 af 31. marts 1953 om karantæneforanstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. 

§ 32. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de 

særlige færøske forhold tilsiger. (Trådt i kraft for Færøerne 1/7 2011, jf. 2011-06-14-A.655). 

 

Bilag 

Liste A 

Alment farlige sygdomme, 

jf. lovens § 2, stk. 1 

Sygdomsbetegnelse 

Dansk Internationalt 

Kopper 

Alvorlig coronavirusinfektion (Svær akut respiratorisk syndrom 

(SARS) og Middle East respiratorisk syndrom (MERS)) 

Viral hæmorhagisk feber (Ebola, Lassa og Marburg) og Krim- 

Congo hæmorrhagisk feber 

Pest 

Difteri 

Multiresistent tuberkulose (MDR-TB og XDR-TB) 

Nipah-virus 

Smallpox 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) 

Viral hemorrhagic fevers (Lassa-fever, Ebola viral disease, Marburg 

viral disease) & Crimean-Congo haemorrhagic fever 

Plague 

Diphtheria 

Multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB & XDRTB) 

Nipah virus 

Ændringer: 

Bilag 1 ændret 29/2 2020 ved 2020-02-27-ÆB.156 og 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07). 

 

Bilag 2 

Liste B 

Øvrige smitsomme og andre overførbare sygdomme, 

jf. lovens § 2, stk. 1 

Sygdomsbetegnelse 

Dansk Internationalt  

Kolera 

Tyfus 

Paratyfus 

Shigellose 

Polio 

Meningokoksygdom 

Tuberkulose 

Hepatitis A (smitsom leverbetændelse) 

Salmonellainfektioner 

Miltbrand 

Mæslinger 

Botulisme 

Influenza, præpandemisk alarmperiode 

Fugleinfluenza 

Verocytotoksinproducerende E. coli (VTEC)-infektion 

Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) 

Ophobning af alvorlig sygdom af ukendt årsag 1) 

Cholera 

Typhoid fever 

Paratyphoid fever 

Shigellosis 

Poliomyelitis 

Meningococcal disease 

Tuberculosis 

Hepatitis A 

Salmonellosis 

Anthrax 

Measles 

Botulism 

Influenza, pandemic alert period 

Avian flu 

Verocytotoxin producing E. coli infection 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

Outbreak of serious disease of unknown cause 

1)Kræver indstilling fra Sundhedsstyrelsen. 

Ændringer: 

Bilag 2 ændret 29/2 2020 ved 2020-02-27-ÆB.157. Bilag 2 indsat 1/1 2008 ved 2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07). 

Magnus Heunicke / Katrine Kaldahl 

 
Diverse ikrafttrædelsesbestemmelser 

 
2007-05-08-ÆL.433 (LF 122 06-07) indeholder følgende bestemmelser: 
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§ 1. Overalt i loven indsættes efter "smitsomme": "og andre overførbare" og efter "smitsom": "eller anden overførbar".§ 2. Loven træder 

i kraft den 1. januar 2008. 

 
2006-06-08-ÆL.538 (LF 168 05-06) indeholder følgende bestemmelser: 

 

§ 82. 1. Overalt i loven ændres ”politimester” til: ”politidirektør”, ”Politimesteren” til: ”Politidirektøren” og ”politimesteren” til: ”politidirektøren”. 

§ 105. Loven træder i kraft den 1. januar 2007. 

 
Følgende ændringer er indarbejdet: 

 

Lov nr. 208 af 17. marts 2020 (LF 133 19-20), 

Bek. nr. 157 af 27. februar 2020 og 

Bek. nr. 156 af 27. februar 2020. 
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