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Er du i tvivl om, hvordan du holder en havefest, der overholder COVID-19 retningslinjerne? 
Så læs mere her:

Sikkerhed ved festerne

Grønnere Grøn skal være trygt og sikkert for alle, der deltager. Derfor har vi udarbejdet 
nogle rammer for havefesterne, som er gode at orientere sig i. Det er selvfølgelig essentielt 
at den gode stemning skal være i højsædet – men husk lige den gode stil, så festerne bliver 
trygge og vellykkede til trods for de lidt specielle forhold vi befinder os i.

Det er vigtigt at pointere at huset/havens ejer er vært for arrangementet. Som vært har 
du ansvaret for, at det bliver en god fest – og at rammerne er i orden for både artister og 
gæster.

Vi opfordrer naturligvis til at almindelig dansk lovgivning overholdes. Husk, at der kan være 
lokale forhold i dit område, som begrænser hvor høj musik du må spille, eller andre hensyn 
du bør tage ift. til dine naboer.

COVID-19 forhold

Forsamlingsforbuddet på max 50 personer gælder som udgangspunkt ikke i private haver/
huse uden offentlig adgang; altså, inden for din matrikel/hegn/dør. Alle opfordres dog 
alligevel til at invitere med omtanke.

Men husk, at forsamlingsforbuddet gælder udenfor matriklen. Det betyder at det er en rigtig 
dårlig idé at vende højttalere ud mod vejen og opfordre til vejfest, eller på anden måde 
samle mange mennesker uden for. Din fest er privat, og kun dine egne inviterede gæster bør 
deltage – og altså kun på det område, du selv har råderet over.

Deltagerne ved din fest, er formentlig nogle du allerede kender godt i forvejen. Som 
udgangspunkt anbefaler vi, at I overholder myndighedernes retningslinjer for at forebygge 
smittespredning. Her har du de vigtigste highlights:

•  Hold afstand til hinanden – 1 meter som udgangspunkt. Det er bedst at gemme kram og 
nærhed til dem du deler husstand med normalt.

•  Husk god håndhygiejne – både håndvask og håndsprit.

•  Ved madservering, husk også hygiejnen i form af sprit før buffet, eller portionsanretninger.

•  Hvis du – eller nogle af dine gæster - på nogen måde føler dig sløje eller syge, skal I blive 
hjemme og evt. aflyse festen.

•  Hold så meget som muligt af festen i fri luft. Hvis I skal være inde, så sørg for god 
udluftning.

•  Hvis nogle af jer bliver syge efter festen, så sørg for at blive testet – og bed alle gæster 
om at gøre det samme.

Læs sundhedsstyrelsens anbefalinger her:  
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/
Arrangementer/Gode-raad-Private-fejringer-og-arrangementer.
ashx?la=da&hash=4564BD9C0E94F19502F40FA1DCAFBC7DD7226702
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