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Paradoks i de nye tyske regler for indrejse – der nu i langt højere grad bliver kontrolleret.

PANDEMI
Jens Nygaard
jn@fla.de

Kruså. – Hvis man skal på ar-
bejde i Tyskland, kræver det 
hver uge en negativ test. Men 
alle andre må rejse ind uden 
en test, hvis de er i Tyskland 
i mindre end 24 timer. Det gi-
ver ingen mening.

Sådan lyder det fra en læ-
ser på Flensborg Avis’ side på 
Facebook. 

Og den er god nok, bekræf-
ter det tyske grænsepoliti.

Han og andre interesserede 
kan i de tyske regler læse sig 

til, at Danmark endnu hver-
ken er et højrisikoland eller 
et land med mange virusvari-
anter. Men landet er indgrup-
peret som et risikoland.

Det betyder, at man fra 
Danmark godt må rejse ind 
i Tyskland uden først at regi-
strere sig eller medbringe en 
test, hvis man opholder sig 
i Tyskland i under 24 timer. 
Det kunne være for at købe 
ind i grænsebutikkerne eller 
besøge familie.

Pendlere, der bor i Dan-
mark og arbejder i Tyskland 
– og dem er der mange af i 
grænsebutikkerne – skal hel-
ler ikke registrere sig, hvis de 

opholder sig i Tyskland i un-
der 24 timer.

- Men de skal fremvise en 
test, og en sådan test gælder 
i en uge, fortæller Peter Han-
sen, der er leder af Region 
Sønderjylland/Schleswig.

Insidere er fuldt ud klar 
over, at hvis en pendler af en 
eller anden grund ikke får la-
vet en test, er der mulighed 
for at gribe til en nødløgn og 
bare fortælle ved grænsen, at 
man skal over og købe ind. Så 
er sagen nemlig i orden.

Og muligheden for at bli-
ve kontrolleret er reel nok. 
Torsdag var der tyske betjen-
te ved lere grænseovergange 

for anden dag i træk, men 
efter hvad Flensborg Avis er-
farer, agerede de med en vis 
konduite og fortalte lere 
pendlere uden en test, at de 
skulle huske den næste gang.

Under alle omstændighe-
der er der måske allerede om 
få dage ikke længere et så-
dant paradoks ved grænsen. 
Ifølge lere medier planlæg-
ger Tyskland at forbyde al 
indrejse fra Danmark, fordi 
virusvarianterne vokser kraf-
tigt nord for grænsen.

I den anden retning er der 
også planer. Den danske re-
gering påtænker at indføre 
obligatorisk karantæne, hvis 

man har været i udlandet. I 
begge tilfælde vil det så være 
slut for blandt andet de sid-
ste grænseshoppere.

- Der er et løfte om at fri-
holde grænsependlere i en 
sådan situation, men vi må 
se nærmere på de nye regler, 
når de kommer, siger Peter 
Hansen.

Grænseshoppere: Ingen test  
Grænsependlere – Krav om test

Der har nu to dage i træk væ-
ret tysk kontrol af indrejse 
ved flere grænseovergange. 
Her er det i Padborg. Foto:  
Kira Kutscher

Et nyt træ er blevet plantet i Gråsten Slotshave. Træet er en gave til dronning Margrethe fra ire organisa-
tioner.

KONGELIGT
Katrine Lund Walsted
JydskeVestkysten

Gråsten. Hvert år under som-
merresidensen på Gråsten 
Slot tager donning Margrethe 
og prinsesse Benedikte på en 
havevandring sammen med 
slotsgartner Bjarne Nørgaard 
fra Slots- og Kulturstyrelsen. 
Her bliver der talt om haven 
og fremtidige projekter.

I 2020 skulle de royale sø-
stre udvælge placeringen af 
et velvoksent egetræ, som 
dronningen modtog i anled-
ning af sin 80-års fødselsdag 
sidste år.

Det royale søskendepar 

valgte, at træet skulle place-
res på plænen ned mod slots-
søen og voldgraven med Grå-
sten Slot som baggrund. Den-
ne eg vil forhåbentlig vokse 
sig til sin fulde vælde igen-
nem århundrederne. Egetræ-
er bliver normalt op mod 500 
år gamle, men kan blive me-
get ældre.

Op til 35 meter
Der er tale om et egetræ i 

anseelig størrelse. Ved plant-
ningen var træet allerede 
otte meter højt og vejede 
3,5 tons med rodklump. Et 
træ vokser igennem hele li-
vet, men eg vokser langsom-
mere end eksempelvis bøg, 
og dronningeegen vil derfor 
først nå sin fulde størrelse på 

op til 35 meter i løbet af de 
næste århundreder.

Bag gaven står ire orga-
nisationer: Danske Plante-
skoler, SMVdanmark, Dansk 
Håndværk og Danske An-
lægsgartnere, som i en fælles 
meddelelse udtaler:

- Vi kan ikke forestille os 
en bedre gave end netop ege-
træet, det mest majestætiske 
blandt de klassiske danske 
træer. Vi håber, at gaven vil 
bringe glæde til den kongeli-
ge familie i mange generatio-
ner fremover.

Dronningen har fået 3,5 tons egetræ til Gråsten Slot

Egetræet er blevet plantet i Gråsten Slotshave denne vinter. 
Foto:  Lars Thorsen, JydskeVestkysten

Die neuen deutschen Vor-
schriften für eine Einrei-
se aus Dänemark erschei-
nen widersprüchlich: 
Wenn man sich weniger 
als 24 Stunden im Land 
aufhält, um zum Beispiel 
südlich der Grenze ein-
zukaufen, benötigt man 
keinen Test. Grenzpend-
ler müssen hingegen 
mindestens wöchentlich 
einen negativen Test vor-
weisen, auch wenn sie je-
weils nur für acht Stun-
den zur Arbeit fahren. 
Die Bundespolizei räumt 
ein, dass dies paradox 
sei. Doch vielleicht sind 
die Regeln in Kürze so-
wieso schon überholt, 
denn sowohl Deutsch-
land als auch Dänemark 
planen Eingrife in den 
Grenzverkehr.

TESTCENTER

Nedlagt 
skole er 
klar
Rødekro. Fra på mandag er 
det ikke længere muligt at 
få foretaget en hurtigtest 
i Falcks bygninger på Lø-
gumklostervej i Aabenraa.

Efter et udbud er opga-
ven landet hos selskabet 
Carelink, der fremover 
skal stå for alle hurtigtest i 
hele Region Syddanmark.

Carelink ønsker dog at 
bibeholde et testcenter i 
Aabenraa Kommune, og 
valget er faldet på den tid-
ligere skole i Vestergade i 
Rødekro, der har stået tom 
i længere tid.

- Vi ik en henvendelse 
fra Carelink, og de ville 
gerne have en bygning tæt 
ved motorvejen. Derfor var 
det oplagt for os at pege på 
den gamle skole i Rødekro, 
der jo står tom, siger Ditte 
Lundgaard Jakobsen, der er 
direktør for Plan, Teknik 
& Miljø i Aabenraa Kom-
mune.

Hos Carelink er valget af 
den tidligere skole i Røde-
kro også faldet i god jord, 
og selskabet hæfter sig 
også ved den gode dialog, 
der har været med kom-
munen.

- Der har været et godt 
samarbejde med Aaben-
raa Kommune for at inde 
en optimal løsning, siger 
Brian Rosenberg, der er ad-
ministrerende direktør hos 
Carelink.

Det nye testcenter i Rø-
dekro åbner på mandag 
klokken 8.00, og det er 
ikke nødvendigt at bestille 
tid.

Opgaven med at hurtig-
teste borgerne i Region 
Syddanmark vil være en 
blanding mellem mobilt 
beredskab, hvor testkapa-
citeten lyttes ud til bor-
gerne, og stationært bered-
skab, hvor borgerne opsø-
ger en fast testlokalitet. JV

KONTROL

Blitzet med 
160 km/t
Døstrup. En bilist havde 
mere end almindeligt 
travlt onsdag morgen, da 
vedkommende blev snup-
pet af politiets fotovogn 
på Hovedvejen syd for Dø-
strup.

Bilisten kørte 160 km/t 
på landevejen, hvor hastig-
hedsbegrænsningen er 80 
km/t, og hvor der tilmed 
var høj risiko for isglatte 
veje, og saltbilerne havde 
været i aktion.

I alt blev 28 bilister blit-
zet under aktionen, og 
de kan nu se frem til en 
hilsen fra politiet i deres 
eboks. JV

Læs det sidste 
nye på www.fl a.de


