
 

 
 

 
 

Helse- og omsorgsdepartementet 
Kulturdepartementet 

Kopi; 
Næringsdepartementet, FHI og Helsedirektoratet 

                Oslo, 6. september 2021 

Behov for harmonisering av regler om innreisekarantene for barn 

Først og fremst; tusen takk for godt samarbeid gjennom en krevende tid. Det har vi satt 
stor pris på. Nå er vi i gang med å forberede vintersesongen 2021/2022, og vi gleder oss 
til kommende sesong.  

Siden nedstengingen i mars 2020 har våre medlemmer og mange andre næringslivsaktører 
mistet mye av sitt kundegrunnlag som følge av nødvendige smitteverntiltak og stengte 
grenser. Mange har tapt all egenkapital og tatt opp private lån for å overleve. Mange 
bedrifter har måtte gi tapt.  

For å sikre næringsliv og arbeidsplasser er det derfor svært viktig at kommende sesong 
kan gjennomføres så normalt som mulig.  

Vi kontakter dere fordi vi ønsker et møte så rask som mulig for å belyse utfordringene vi 
har knyttet til dagens norske karanteneregler for barn fra andre land.  

Vi ønsker at Norge åpner for at barn og unge under 18 år som reiser med foresatte med 
grønt koronasertifikat, kan få innreise til Norge uten karantene dersom de tester negativt i 
forkant av, eller ved innreise etter gjeldende regelverk for voksne.  

 

Utenlandske barnefamilier en viktig kundegruppe for norske alpindestinasjoner 

I en normal sesong utgjør utenlandske gjester hele 80 prosent av kundegrunnlaget for 
Norges største alpindestinasjon Trysil, i Hemsedal rundt 50 prosent og i Hafjell om lag 40 
prosent.  

I alle alpindestinasjonene er barnefamilier fra Sverige, Danmark, UK, Holland og Tyskland 
de største gruppene. 

 

Dagens norske regler 

I dag kan barn og unge under 18 år som reiser med foresatte med grønt koronasertifikat få 
innreise til Norge, men kommer de fra røde land må de i karantene i 10 dager. De har 
mulighet til å teste seg ut etter tre dager, jf. covid-19-forskriften § 4. I praksis er 
barna/ungdommene da i karantene i 3-5 dager. 

Barn som kommer fra grønne land, slipper karantene. Det hjelper likevel lite, ettersom det 
er svært få land i Europa som nå er grønne. 
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Behov for harmonisering av norsk og europeisk praksis 

Selv om flere land nå har åpnet for å vaksinere barn ned til 12 år er svært få barn så langt 
vaksinerte. De fleste land i Europa har, ifølge NHO Reiseliv løst denne problemstillingen 
ved at barn og unge under 18 år kan få innreise hvis de tester negativt i forkant.1 Antall 
vaksinerte barn vil også øke etter hvert som vaksinasjonen av barn og unge kommer i gang 
utover høsten. 

Smittevernloven stiller krav om forholdsmessighet, at tiltakene skal være medisinskfaglig 
begrunnet og nødvendige av hensyn til smittevernet. Vi mener at karantenekravet til barn 
og unge under 18 år ikke tilfredsstiller lovens krav om forholdsmessighet.  

Destinasjonene opplever nå at gjester som allerede har booket er usikre på om det blir 
mulig å reise på skiferie til Norge i vinter, og nye bookinger har bremset helt opp. Dette gir 
stor økonomisk usikkerhet inn i en meget viktig vintersesong. 

21. september arrangerer vi årets bransjesamling som forberedelse til kommende vinter. 
Vi hadde håpet at vi allerede der kan ha fått klarhet i ett eller flere av disse spørsmålene 
slik at vi kan veilede alpinbransjen i Norge på en best mulig måte.  

Vi tar gjerne et digitalt eller fysisk møte med dere så raskt som mulig der vi kan diskutere 
forholdene rundt denne problemstillingen. 

Ta gjerne kontakt dersom dere har noen spørsmål. 
1 En fullstendig og tydelig oversikt over andre land sine regler finnes 
her: https://reopen.europa.eu/en 
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Om Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner 
Bransjeforeningen representerer 210 alpinanlegg og 6 av de største alpine reisemålene i 
Norge, med en heiskortomsetning på totalt ca. 1,4 milliarder kroner per vinter, og ca. 7,5 
millioner betalte skidager.  
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