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Svar på covid-19-oppdrag fra HOD 495: Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten - 
oppdrag om unntak fra ilandstigningsforbud for fullvaksinerte og personer som har 
gjennomgått covid-19 

 
Vedlagt følger svar på oppdrag 495. 
 
Oppsummering  
 

 FHI og Helsedirektoratet mener fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 
måneder som kan fremvise gyldig dokumentasjon på dette, jfr. Vedlegg D i covid-19-forskriften, 
kan unntas ilandstigningsforbudet i §11a i covid-19-forskriften. 

 FHI og Helsedirektoratet ser ikke grunn til at lokale helsemyndigheter skal varsles/involveres ved 
ilandstigning med mindre særskilte forhold gjør det nødvendig.  

 Den praktiske gjennomføringen og ansvaret bør ligge hos hvert enkelt skip som sørger for at det 
gjennomføres kontroll og verifisering av hvilke passasjerer/mannskap som har unntak fra 
ilandstigningsforbudet 

 Ved mistanke om smitte om bord på fartøyet skal lokale helsemyndigheter varsles i henhold til 
ordinære rutiner og forskriftsfestede plikter. 

 
FHI sin besvarelse er vedlagt i sin helhet.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Anette Jørve Ingjer e.f. 
fungerende avdelingsdirektør 

Tatiana Penzo 
seniorrådgiver 
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Svar på covid-19-oppdrag fra HOD 495 - 

Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten - 

oppdrag om unntak fra ilandstigningsforbud for 

fullvaksinerte og personer som har gjennomgått 

covid-19 

 

 

Oppsummering 

 FHI og Helsedirektoratet mener fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder som 
kan fremvise gyldig dokumentasjon på dette, jfr. Vedlegg D i covid-19-forskriften, kan unntas 
ilandstigningsforbudet i §11a i covid-19-forskriften. 

 FHI og Helsedirektoratet ser ikke grunn til at lokale helsemyndigheter skal varsles/involveres ved 
ilandstigning med mindre særskilte forhold gjør det nødvendig.  

 Den praktiske gjennomføringen og ansvaret bør ligge hos hvert enkelt skip som sørger for at det 
gjennomføres kontroll og verifisering av hvilke passasjerer/mannskap som har unntak fra 
ilandstigningsforbudet 

 Ved mistanke om smitte om bord på fartøyet skal lokale helsemyndigheter varsles i henhold til ordinære 
rutiner og forskriftsfestede plikter. 

 

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet 
Vi ber om tilbakemelding fra Helsedirektoratet på følgende utkast til oppdrag 495: Kystcruise på Svalbard og langs 

norskekysten - oppdrag om unntak fra ilandstigningsforbud for fullvaksinerte og personer som har gjennomgått 

covid-19: 

Departementet viser til endringer i reglene i covid-19-forskriften kapittel 3 for kystcruise på Svalbard og langs 

norskekysten. Reglene trådte i kraft 20. juni. 

Det er i mange tilfeller forbud mot ilandstigning fra kystcruise etter covid-19-forskriften § 11a. Regjeringen har 

besluttet at det skal gis unntak fra forbudet mot ilandstigning for personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått 

covid-19 i løpet av de siste seks måneder. 

Departementet ber Helsedirektoratet i samråd med FHI om å vurdere den nærmere avgrensningen og praktiske 

gjennomføringen av et slik unntak, inkludert behovet for å varsle eller på annen måte involvere lokale 

helsemyndigheter.  

Vi ber om utkast til forskriftsregulering. 
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Vi ber om at det opplyses om kontaktperson i Hdir; Svein Høegh Henrichsen 

Frist for oppdraget: tirsdag 29. juni kl. 13. 

Kontaktperson Ragnhild Holst tlf 99229386. 

 

Bakgrunn 
Departementet viser til endringer i reglene i covid-19-forskriften kapittel 3 for kystcruise på Svalbard og langs 

norskekysten. Reglene trådte i kraft 20. juni. 

Det er i mange tilfeller forbud mot ilandstigning fra kystcruise etter covid-19-forskriften § 11a. Regjeringen har 

besluttet at det skal gis unntak fra forbudet mot ilandstigning for personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått 

covid-19 i løpet av de siste seks måneder. 

Det er nylig gitt flere lettelser fra karanteneregelverket for fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 

siste 6 måneder, under forutsetning av gyldig dokumentasjon på dette (jf. covid-19-forskriften § 4 annet og fjerde 

ledd, jf. vedlegg D).  Det er også gjort unntak fra reglene om innreiserestriksjoner for denne gruppen, jf. forskrift om 

innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen § 3 første ledd bokstav w. 

 

Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet  
(FHI sin at vurderingen er vedlagt i sin helhet) 

 

Folkehelseinstituttets vurdering  
Fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, og som har gyldig dokumentasjon på dette 

(p.t. ved fremvisning av et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske 

myndigheter), er i henhold til §4 fjerde ledd i covid-19-forskriften unntatt innreisekarantene i Norge og i henhold til 

§4 andre ledd i covid-19-forskriften unntatt smittekarantene. FHI mener dette unntaket også bør kunne gjelde for 

passasjerer og mannskap ved kystcruise, og at denne gruppen kan gis unntak fra forbudet mot ilandstigning på 

Svalbard eller norsk fastland i §11a i covid-19-forskriften.  

Ved kystcruise uten bruk av koronasertifikat vil det kunne være både beskyttede og ubeskyttede 

passasjerer/mannskap om bord. Ved kystcruise med bruk av koronasertifikat vil det kun være beskyttede om bord, 

men i tillegg til fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder vil en andel av 

passasjerene/mannskapet kunne være personer som kun har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter 

vaksinasjonen. For kystcruise både med og uten koronasertifikat vil det derfor trolig være behov for kontroll ved 

ilandstigning for å verifisere hvilke passasjerer/mannskap som har unntak fra ilandstigningsforbudet. Hvordan dette 

skal løses i praksis bør vurderes av Helsedirektoratet og/eller andre relevante instanser. 

Fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med gyldig dokumentasjon på dette har et 

generelt unntak fra innreise- og smittekarantene (ikke kun ved kystcruise), og FHI ser ikke grunn til at lokale 

helsemyndigheter skal varsles/involveres ved ilandstigning med mindre særskilte forhold gjør det nødvendig. Ved 

mistanke om smitte om bord på fartøyet skal lokale helsemyndigheter varsles i henhold til ordinære rutiner og 

forskriftsfestede plikter. 
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Helsedirektoratets vurdering 

Helsedirektoratet støtter FHI sin vurdering i at fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 

måneder, og som har gyldig dokumentasjon på dette (p.t. ved fremvisning av et norsk, svensk eller dansk 

koronasertifikat med en QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter), er i henhold til §4 fjerde ledd i covid-

19-forskriften unntatt innreisekarantene i Norge og i henhold til §4 andre ledd i covid-19-forskriften unntatt 

smittekarantene. FHI mener dette unntaket også bør kunne gjelde for passasjerer og mannskap ved kystcruise, og at 

denne gruppen kan gis unntak fra forbudet mot ilandstigning på Svalbard eller norsk fastland i §11a i covid-19-

forskriften.  

Den praktiske gjennomføringen og ansvaret bør ligge hos hvert enkelt skip som sørger for at det gjennomføres 

kontroll og verifisering av hvilke passasjerer/mannskap som har unntak fra ilandstigningsforbudet. Dette bør 

fremkomme i planarbeidet for ivaretakelse av smittevern jmf §10 a […] Virksomheter som tilbyr kystcruise på 

Svalbard skal gjennomføre cruiset på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og skal før oppstart: 

a. utarbeide en plan som beskriver hvordan rederiet skal sikre ivaretagelse av smittevernkrav i lov,                                                                   forskrift 

og nasjonale veiledere. 

 

Forslag til forskriftsendring 
Slik regelverket er i dag setter covid-19-forskriften § 11a strenge begrensninger for adgangen til ilandstigning ved 

kystcruise, både på Svalbard og langs norsk fastlandskyst. Begrensningene gjelder i følgende situasjoner, jf. § 11 

første ledd:  

 

a. kystcruiset har oppstart i et land med karanteneplikt, jf. vedlegg A 

b. fartøyet underveis har tatt om bord personer som har oppholdt seg i land med karanteneplikt, inkludert 

mannskap og passasjerer som underveis har gått i land, jf. vedlegg A 

c. noen om bord ved ombordstigning var omfattet av karanteneplikten etter § 4 

d. noen om bord har symptomer på covid-19-smitte, likevel slik at lokale helsemyndigheter kan beslutte 

ilandstigning på norsk fastland 

 

Helsedirektoratet vurderer at hensynene bak ovennevnte endringer i regelverket (jf. trinn 3 i gjenåpningsplanen) 

tilsier at det bør gjøres unntak fra ilandstigningsforbudet i § 11a for fullvaksinerte og personer med gjennomgått 

covid-19 siste 6 måneder. Unntaket bør gjelde både ved kystcruise på Svalbard og langs norsk fastlandskyst.  

 

Unntaket foreslås gitt på samme måte som i forskriften § 4 fjerde ledd (endringen er markert med kursiv): 
 

§ 11a.Ilandstigning fra kystcruise på Svalbard eller langs norsk fastlandskyst 
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Passasjerer og mannskap på kystcruise etter § 10a eller § 11 kan ikke gå i land på Svalbard eller norsk fastland 

dersom: 

a. kystcruiset har oppstart i et land med karanteneplikt, jf. vedlegg A 

b. fartøyet underveis har tatt om bord personer som har oppholdt seg i land med karanteneplikt, inkludert 

mannskap og passasjerer som underveis har gått i land, jf. vedlegg A 

c. noen om bord ved ombordstigning var omfattet av karanteneplikten etter § 4 

 

d. noen om bord har symptomer på covid-19-smitte, likevel slik at lokale helsemyndigheter kan beslutte 

ilandstigning på norsk fastland 

 

Forbudet i første ledd gjelder ikke for personer som på en måte som oppført i vedlegg D kan dokumentere at de: 

 

a. er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd 

 

b. ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 6 måneder 

etter prøvedato, jf. § 3 femte ledd nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Folkehelseinstituttet 
E-post: utbrudd@fhi.no 
Tlf.: 21 07 70 00 
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Oppdrag 495 –  Kystcruise på Svalbard og langs norskekysten - om 
unntak fra ilandstigningsforbud for fullvaksinerte og personer som har 
gjennomgått covid-19 

Departementet viser til endringer i reglene i covid-19-forskriften kapittel 3 for kystcruise på Svalbard 

og langs norskekysten. Reglene trådte i kraft 20. juni. 

Det er i mange tilfeller forbud mot ilandstigning fra kystcruise etter covid-19-forskriften § 11a. 

Regjeringen har besluttet at det skal gis unntak fra  forbudet mot ilandstigning for personer som er 

fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks måneder. 

Departementet ber Helsedirektoratet i samråd med FHI om å vurdere den nærmere avgrensningen og 

praktiske gjennomføringen av et slik unntak, inkludert behovet for å varsle eller på annen måte 

involvere lokale helsemyndigheter.  

Vi ber om utkast til forskriftsregulering. 

Vi ber om at det opplyses om kontaktperson i Hdir. 

Frist for oppdraget: tirsdag 29. juni kl 13. 

Kontaktperson Ragnhild Holst tlf 99229386. 

 

Folkehelseinstituttets vurdering  

Oppsummering 

 FHI mener fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder som kan 
fremvise gyldig dokumentasjon på dette, jfr. Vedlegg D i covid-19-forskriften, kan unntas 
ilandstigningsforbudet i §11a i covid-19-forskriften. 

 FHI ser ikke grunn til at lokale helsemyndigheter skal varsles/involveres ved ilandstigning 
med mindre særskilte forhold gjør det nødvendig. Ved mistanke om smitte om bord på 
fartøyet skal lokale helsemyndigheter varsles i henhold til ordinære rutiner og 
forskriftsfestede plikter. 

 

Vurdering 

Fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder, og som har gyldig 

dokumentasjon på dette (p.t. ved fremvisning av et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat med en 

QR-kode som kan verifiseres av norske myndigheter), er i henhold til §4 fjerde ledd i covid-19-

forskriften unntatt innreisekarantene i Norge og i henhold til §4 andre ledd i covid-19-forskriften 

COVID-19 

Oppdrag fra HOD nr. 495 
29. Juni 2021 
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unntatt smittekarantene. FHI mener dette unntaket også bør kunne gjelde for passasjerer og 

mannskap ved kystcruise, og at denne gruppen kan gis unntak fra forbudet mot ilandstigning på 

Svalbard eller norsk fastland i §11a i covid-19-forskriften.  

Ved kystcruise uten bruk av koronasertifikat vil det kunne være både beskyttede og ubeskyttede 

passasjerer/mannskap om bord. Ved kystcruise med bruk av koronasertifikat vil det kun være 

beskyttede om bord, men i tillegg til fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 

måneder vil en andel av passasjerene/mannskapet kunne være personer som kun har fått første 

vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen. For kystcruise både med og uten 

koronasertifikat vil det derfor trolig være behov for kontroll ved ilandstigning for å verifisere hvilke 

passasjerer/mannskap som har unntak fra ilandstigningsforbudet. Hvordan dette skal løses i praksis 

bør vurderes av Helsedirektoratet og/eller andre relevante instanser. 

Fullvaksinerte og personer med gjennomgått covid-19 siste 6 måneder med gyldig dokumentasjon på 

dette har et generelt unntak fra innreise- og smittekarantene (ikke kun ved kystcruise), og FHI ser 

ikke grunn til at lokale helsemyndigheter skal varsles/involveres ved ilandstigning med mindre 

særskilte forhold gjør det nødvendig. Ved mistanke om smitte om bord på fartøyet skal lokale 

helsemyndigheter varsles i henhold til ordinære rutiner og forskriftsfestede plikter. 

 

Merknad 

FHI ber om at vurderingen i sin helhet, inklusiv grafisk utforming, legges ved i det endelige svaret til 

HOD.  

 


