
8. april 2021

Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Regulering vedrørende videnpædagogiske aktivitetscentre m.fl. så vidt angår 
forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om 
mundbind m.v. og coronapas

Anmodende minister Børne- og undervisningsministeren

Andre relevante 
ministerier
Problemstilling I medfør af § 8, stk. 2, i epidemiloven anmodes Epidemikommissionen om at 

afgive en indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at gennemføre en regulering 
vedrørende en række ikke-undervisningsinstitutioner, der modtager tilskud fra 
Børne- og Undervisningsministeriet, svarende til reguleringen i Kulturministeriets 
bekendtgørelse nr. 518 af 25. marts 2021 om forbud mod adgang til og 
restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test på 
Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 med senere 
ændring.

Børne- og Undervisningsministeriet yder tilskud til en række ikke-
undervisningsinstitutioner. Der er dels tale om videnpædagogiske aktivitetscentre 
som: Sagnlandet Lejre, Middelaldercentret, Nykøbing Falster, Fjord-og 
Bæltcentret i Kerteminde, Historiecenter Dybbøl Banke, AQUA Akvarium og 
Dyrepark, Ribe Vikingecenter, Vadehavscentret, Økolariet, Experimentarium, 
Tycho Brahe Planetarium, Lille Vildmosecentret, Geocenter Møns Klint, 
NaturBornholm, Bornholms Middelaldercenter og oplevelsesparken ”Universe”, 
dels en række andre institutioner som: Ungdomsbyen, Naturvidenskabernes Hus, 
Naturkraft, Terrariet i Vissenbjerg og Astra – Center for Læring i Natur, Teknik og 
Sundhed.

Endvidere anmodes Epidemikommissionen om at afgive indstilling om, at de 
nævnte institutioner skal være omfattet model om automatisk nedlukning og 
øgede beføjelser til lokale nedlukninger til kommunerne, jf. anmodning til 
Epidemikommissionen behandlet på møde den 6. april 2021.

Epidemikommissionens
indstilling

Epidemikommissionen indstiller, at gældende regler om forbud mod adgang til og 
restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og covid-19-test 
for en række ikke-undervisningsinstitutioner, der modtager tilskud fra Børne- og 
Undervisningsministeriet, videreføres. De nævnte institutioner forudsættes 
omfattet af model om automatisk nedlukning og øgede beføjelser til lokale 
nedlukninger til kommunerne på samme måde som for institutioner på 
Kulturministeriets område.

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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