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Ophold i udlandet (opholdsafbrydelser)  
 

Hvis du rejser meget – uanset om det er med dit arbejde eller som privatperson – kan det have betydning for, om du 

opfylder opholdskravet. Når du søger om dansk indfødsret, skal du derfor oplyse os om dine udlandsrejser. Som 

udgangspunkt vil kortere udenlandsophold, herunder weekendture og almindelige ferieophold, ikke have betydning 

for, om du opfylder opholdskravet. Hvis du derimod har længerevarende udlandsophold eller regelmæssigt rejser til 

udlandet, vil omfanget og karakteren af dine udlandsophold indgå i ministeriets vurdering af sagen. Det kan f.eks. 

være, at du tilbringer hver weekend i udlandet, eller hvis du tilbringer mange perioder i udlandet i løbet af et år. Se 

mere om regelmæssige og længerevarende opholdsafbrydelser nedenfor. 

 

Som tommelfingerregel anses ophold i udlandet, som har en varighed over 4 sammenhængende uger, som 

opholdsafbrydelser, når ministeriet vurderer, om du opfylder opholdskravet. Korterevarende udlandsophold kan dog 

også medregnes som opholdsafbrydelser. 

 

Du kan – uden at det har betydning for din opfyldelse af opholdskravet – have opholdsafbrydelser i sammenlagt 1 år. 

 

Hvis du har været ude i mere end 1 år, men mindre end 2 år, er det også uden betydning for din opfyldelse af 

opholdskravet, hvis dit udlandsophold alene skyldes ét af følgende forhold: 

Uddannelse i form af f.eks. udvekslingsophold. 

Aftjening af værnepligt i den stat, hvor du hidtil har været statsborger. 

Besøg hos nærtstående familie på grund af alvorlig sygdom hos det pågældende familiemedlem. 

 

Hvis dine udlandsophold er grundet i ét af disse forhold, skal du vedlægge dokumentation herfor. Dette kan f.eks. 

være dokumentation fra uddannelsesstedet, indkaldelse til militæret eller dokumentation fra læge vedrørende 

sygdom. 

 

Regelmæssige og længerevarende ophold i udlandet 

Ved ”regelmæssige og længerevarende ophold” forstås følgende: 

Du skal oplyse om samtlige ophold i udlandet i de seneste 12 år, som har været af mere end 4 ugers varighed. 

 

Hvis dine ophold i udlandet i de enkelte år i de seneste 12 år sammenlagt overstiger 6 uger, skal du oplyse om alle 

ophold i udlandet i det pågældende år – uanset længden af det enkelte udlandsophold. 

 

Hvis du i din fritid i de enkelte år i de seneste 12 år er rejst til udlandet 10 eller flere gange, skal du oplyse om alle 

ophold i udlandet i det pågældende år – uanset om disse måtte være af kortere varighed end 4 uger i træk. 

 

Hvis du regelmæssigt (hver/hver anden uge) rejser ud med samme destination, skal du oplyse om disse ophold i 

udlandet. Det kan f.eks. være, at du har din arbejdsplads i udlandet, og opholder dig dér 4 dage om ugen, og er 

hjemme 3 dage om ugen. Det kan også være, at du har en ferielejlighed i udlandet, hvor du opholder dig hver/hver 

anden weekend. 

 

Hvis du i forbindelse med dit arbejde er på tjenesterejse 5 eller flere gange om måneden, skal du oplyse om dine 

tjenesterejser. 

 

Du skal ikke oplyse om ophold i udlandet, hvis du returnerer til Danmark inden for samme døgn – heller ikke, hvis der 

er tale om tjenesterejser. 
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