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Vedtak om innreiseforbud mv. i henhold til IHR-forskriften § 14 første ledd 

Det er iverksatt flere smitteverntiltak i hele landet for å stoppe spredning av Covid-19, beskytte 
sårbare grupper og å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.  
 
For å begrense innreise til landet og gjennomføre grensekontroll, beslutter Helsedirektoratet 
med hjemmel i Forskrift 2007-12-21-1573 om varsling av tiltak ved alvorlige hendelser av 
betydning for internasjonal folkehelse mv. (IHR- forskriften) § 14 første ledd e) og f), å nekte 
innreise til Norge for personer som ikke er norske borgere.  
 
Vedtaket gjelder fra mandag 16. mars 2020 kl. 08.00. 
 
Reisende som ikke omfattes av innreiseforbudet, pålegges å opplyse om reisehistorikk i berørte 
områder, samt planlagt reiserute eller oppholdssted, jf. IHR-forskriften § 14 første ledd a). Den 
reisende må sannsynliggjøre at den har rett til innreise til Norge. Personer som ikke omfattes av 
innreiseforbudet omfattes likevel av karantenereglene, jf. forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om 
karantene mv. etter reiser utenfor Norden. Det gjøres også oppmerksom på forskrift 15. mars 
2020 om bortvisning nr. 293. 

Innreiseforbudet gjelder ikke for personer som er: 

1. Norske borgeres ektefelle/samboer og barn.  

 

2. Svenske eller finske borgere og personer som har bosted i Sverige eller Finland. 

 

3. Utenlandske borgere som har bosted og/eller arbeider i Norge.   

 

4. Utenlandske borgere som er helsepersonell med norsk autorisasjon eller lisens og som 

er ansatt i norsk helse- og omsorgstjeneste eller i vikarbyrå o.l. som bidrar til å bemanne 

norsk helse- og omsorgstjeneste. 
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5. Utenlandske borgere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig 

drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov. 

 

6. Personer som gjennomfører frakt og transport av varer og passasjer til og fra Norge, 

herunder frakt av matvarer, legemidler og medisinsk utstyr. 

 
7. Utlendinger som omfattes av EØS-regelverket i  henhold til utlendingsloven kapittel 13 , 

og deres familiemedlemmer, som har bosted eller arbeider i Norge.   
 

8. Personer med grenseboerbevis fra Russland. 
 

9. Diplomater. Vedtaket gjelder med de begrensninger som følger av Wien-konvensjonen 
om diplomatisk samkvem av 1961 (WKDS) og Wien-konvensjonen om konsulært 
samkvem av 1963 (WKKS). 
 

10. Andre personer som kan godtgjøre at de har en helt spesiell kritisk grunn til å komme til 
Norge, for eksempel å besøke kritisk syke eller døende familiemedlemmer, eller 
deltakelse i begravelse. Vanlige familiebesøk, turistbesøk, forretningsreiser, studieturer 
o.l anses ikke som kritiske grunner. 

 
Helsedirektoratet har i dag anmodet om politiets bistand til å gjennomføre vedtaket, jf.  
smittevernloven § 4-10 fjerde ledd. Dette innebærer at politiet, med grunnlag i dette vedtaket, 
har myndighet til å nekte personer innreise i Norge. Den enkelte myndighetsutøvelse fra 
politiet om å nekte innreise anses som gjennomføring av dette vedtaket, og kan derfor ikke 
påklages.    
 
Rettslig grunnlag 
Helsedirektoratet kan i henhold til IHR- forskriften § 14 fastsette tiltak overfor personer i den 
utstrekning det er nødvendig for å motvirke at smittsomme sykdommer føres inn i landet eller 
spres til andre land, jf. smittevernloven § 4-3.  

I henhold til IHR-forskriften § 14 første ledd bokstav e) og f) gis det adgang til å nekte mistenkt 

smittede og ikke-smittede personer innreise til berørte områder, dersom ingen andre tiltak 

anses tilstrekkelig. I tillegg kan det etter forskriften § 14 første ledd bokstav a) pålegges å 

opplyse personer om reisehistorikk i berørte områder, samt planlagt reiserute eller 

oppholdssted. 

Begrunnelse for vedtaket 
Utbruddet av Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom 
som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Utbruddet av sykdommen er 
også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse 
av Verdens helseorganisasjon.  
 
Sykdomsutbruddet har i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. mars 2020 har Helsedirektoratet 
registrert at sykdommen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-3


- 3 - 
 

smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan 
spores tilbake til utlandet.  
 
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS 
CoV-2 virus og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt for hele landet.  
 
Tiltaket anses nødvendig for å begrense smitte, beskytte sårbare grupper og for å opprettholde 
nødvendig kapasitet i helsetjenesten.  
 
Helsedirektoratet vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er 
nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i 
kommuner og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og 
tjenlig utfra en helhetsvurdering.  
 
Etter Helsedirektoratets vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket 
overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Vilkårene i smittevernloven § 1-5 
vurderes oppfylt. 
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