
Indrejse med fly 

Alle rejsende med fly, undtagen børn under 12 år og rejsende i transit, skal ved indrejse være i 
besiddelse af enten et gyldigt coronapas eller en udfyldt indrejseformular (QR SpTH). 

Indrejse MED gyldigt europæisk coronapas 

Det danske coronapas er en del af det europæisk coronapas. Der er fortsat adgang til 
udenrigsvisningen af dit danske coronapas i coronapas-appen. 
Af coronapasset skal det fremgå, om du er færdigvaccineret, tidligere smittet eller testet negativ.  

Færdigvaccination tælles som to vaccinestik indtil 270 dage efter du har modtaget andet stik. 
Herefter udløber passet og det vil skulle genaktiveres med et tredje vaccinestik. Coronapasset med 
tre vaccinestik er gyldigt som indrejsedokumentation 14 dage efter du har modtaget tredje 
vaccinestik. For indeværende udløber et Coronapas med tre vaccinestik ikke. 
 

Tidligere smittede skal kunne fremvise dokumentation for en positiv PCR-test, som er mindst 11 
dage og højst 6 måneder gammel. Dette betyder, at man kan rejse på 12. dagen efter positivt 
testresultat. 
 

Negativ PCR- eller antigentest (kviktest). PCR-testen skal være taget maksimalt 72 timer før 
indrejse og antigentesten maksimalt 24 timer før indrejse. 
Rejsende med gyldigt coronapas skal ikke udfylde den spanske indrejseformular. 
 

Indrejse UDEN gyldigt Coronapas 

Rejsende med fly til Spanien som ikke er i besiddelse af et gyldigt coronapas skal udfylde en 
elektronisk indrejseformular inden indrejse i Spanien. 

Det er vigtigt, at formularen udfyldes korrekt med dine oplysninger om færdig vaccination, tidligere 
smitte eller negativ test (Jf. krav til dokumentation som angivet under afsnittet ”Indrejse MED gyldigt 
coronapas”).  

Når du har udfyldt indrejseformularen, modtager du en QR-kode, som skal fremvises ved boarding 
og ved ankomst i lufthavnen. De spanske myndigheder kan kræve, at du fremviser dokumentationen 
for de oplysninger, du har indtastet i formularen. 

Formularen kan udfyldes online tidligst 48 timer før indrejse. Du kan finde formularen her eller via 

mobilapplikationen SpTH (både til Android og Apple). Det anbefales at udfylde indrejseformularen 
via hjemmesiden. Der skal udfyldes en formular for hver person – også for børn.  

Oplever du problemer med at udfylde formularen, kan du kontakte de spanske myndigheder med et 
billede af fejlmeddelelsen til spth@sanidad.gob.es. I mailen bør fremgå, om du benytter dig af SPTH-
appen eller hjemmesiden. 

 

https://www.spth.gob.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atos.spain.th
https://apps.apple.com/us/app/id1521156190

