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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2020 

Her vil bestyrelsen give et overblik over arbejdet i Danske Torpare i året 2020, som på mange måder blev et 

anderledes år med en pandemi, der forhindrede rigtig mange møder ansigt til ansigt som årets 

generalforsamling, foreningens 40-års jubilæumsfejring, medlemsmøder og kommunemøder, men som 

også gav anledning til at tænke i helt nye baner til gavn for endnu flere medlemmer.   

Der er blandt andet blevet arbejdet med: 

- Politisk arbejde med Danmarks og Sveriges rejsevejledninger og grænselukninger i 

forbindelse med Covid-19 

- Information til medlemmerne ang. restriktioner i Danmark og i Sverige i forbindelse med 

Covid-19 

- Nyt samarbejde med en instagrammer Copenhagen Wilderness for at få fat i en ny ung 

målgruppe 

- Flere kurser er blevet til webinarer 

Rådgivningen 

Den teknisk og juridisk rådgivning er kerneydelser i Danske Torpare. Medlemmerne har stor gavn af 

rådgivernes ekspertise, og derfor har bestyrelsen arbejdet på at sikre en bæredygtig juridisk og teknisk 

rådgivning, som kan være med til at fremtidssikre området.  

Mange informationer kan findes i vidensbanken på hjemmesiden, og rådgiverne og deres 

rådgivningsområder introduceres på vores kommunikationskanaler; torpare.dk, bladet TORPARE og på 

Facebook jævnligt. Og så afholder rådgiverne løbende relevante kurser og informationsaftener.  

a. Den teknisk rådgivning 

Rådgiverne omtales som et fast rådgivningspanel i bladet TORPARE, og rådgivningsteamet består i dag af 

fire rådgivere med hver deres ekspertise.  

- Bjørn Donnis, som er bestyrelsesmedlem, kemiingeniør og ansvarlig for den tekniske 

rådgivning (spørgsmål inden for afløb, drikkevand, vandboringer, elpriser og varmepumper) 

- Svend Hørup, som er suppleant til bestyrelsen, er en del af backup-rådgivningen på de 

spørgsmål, der hører ind under Bjørns ekspertiseområde  

- Torben Holst, som er konservator med speciale i bevaring af kulturgenstande (svarer på 

spørgsmål til alt, der relaterer sig til materialer, f.eks. maling) 

- Jesper Holm, som er arkitekt, bygningskonstruktør og tømrer (spørgsmål inden for alt, der 

relaterer sig til arkitektmæssige opgaver, tømrerarbejde, byggetilladelser og 

bygningskonstruktion) 

b. Den juridisk rådgivning  

Den juridiske og skattemæssige rådgivning er også en vigtig medlemsfordel. Bestyrelsen ønsker, at 

medlemmerne skal have adgang til kompetent og faglig rådgivning inden for de emner, som Danske 

Torpare rådgiver om. Som et led i at fremtidssikre den juridiske rådgivning er der tilføjet endnu en advokat 

til teamet; Anders Tornbjerg Andersen. 

Det juridiske rådgivningsteam har i dag altså fire rådgivere: 
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- Lars Holm Rasmussen, advokat og ansvarlig for den juridiske rådgivning. Rådgiver om køb og 
salg, dansk og svensk skat, servitutrettigheder, familieoverdragelse, dødsbobehandling, sameje 
og andelsforeninger og forberedelse af svenske retssager. 

- Anders Tornbjerg Andersen, advokat og rådgiver om køb og salg, familieoverdragelse, 
dødsbobehandling, arv og testamente. 

- Bjørn Nielsen, advokat og rådgiver om sameje og andelsforeninger og kan hjælpe med 
konfliktløsning og mægling. 

- Mats Nilsson, Advokat og rådgiver om miljø-ret, bygge- og planlovgivning, servitutrettigheder, 
naboforhold, retssager om fast ejendom, håndværkere og leverandører. 

 

Den juridiske rådgivning består dels af information i vidensbanken, personlig rådgivning fra sekretariatet og 

rådgivning fra advokater, som i rimeligt omfang tilbyder vederlagsfri rådgivning. Der er stadig stor interesse 

for rådgivning vedr. generationsskifte, men også hjælp til køb og salg, servitutter, sameje og skat.  

Medlemshenvendelser  

På medlemstelefonerne har der været travlt i 2020, og henvendelserne har udover de velkendte torpare-

emner drejet sig om spørgsmål ang. indrejse til Sverige. Der har både været anbefalinger imod at rejse til 

Sverige fra dansk side og en grænselukning fra svensk side i 2020, og vi har dermed fået rigtig mange 

henvendelser på telefonerne angående muligheden for at rejse til torpet. Mange medlemshenvendelser 

har drejet sig om akutte situationer som brand, indbrud og stor risiko for frostskader, da Sverige lukkede 

grænsen i december. 

Politisk interessevaretagelse 

Danske Torpare har i 2020 arbejdet politisk på begge sider af Sundet i forbindelse med Covid-19-

restriktionerne. Der har været tæt dialog med både svenske og danske ministerier herunder ambassadører, 

øvrige politikere og andre interessevaretagere for at få informationer hurtigt ud til danskere med hus i 

Sverige, og for at få forsvarlige og fornuftige lempelser i rejsevejledningen til Sverige fra dansk side.  

Senest har svenskerne lukket grænsen lige inden jul, og dette har også givet foreningen et vigtigt arbejde 

med at informere og arbejde videre for en forsvarlig og fornuftig lempelse for danskere med hus i Sverige, 

som har brug for at tilse huset af forskellige akutte årsager.  

Foreningen har løbende brugt mange ressourcer i 2020 på at være i dialog med den danske 

udenrigsminister Jeppe Kofod, den svenske udenrigsminister Ann Linde, ambassadører på begge sider af 

sundet og medierne både i Sverige og i Danmark. Det har givet anledning til en del presse-optræden både 

på TV og i aviser, blandt andet på TV2, som kan ses på Danske Torpares corona-side på torpare.dk. 

Det har været og er fortsat en vigtig del af foreningens interessevaretagelse at være tydelige i 

medieomtalen af rejsevejledninger og nu grænselukningen – at Danske Torpare arbejder for en lempelse i 

reglerne for danskere med hus i Sverige. Hvordan får vi hurtigst muligt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt 

en løsning, der tilgodeser de særlige behov Danske Torpares medlemmer har. 

Samordningsnummeret  

Der har været et lovforslag i høring i den svenske regering, som indebærer, at man som privatperson kan 

ansøge om et samordningsnummer, hvis man har en tilknytning til Sverige. I lovforslaget nævnes det, at 

denne tilknytning kunne være, at man ejer et hus i landet, fordi udenlandske fritidshusejere oplever store 
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problemer med at indgå aftaler om el, telefon og internet. I dag er det kun Skatteverket, der kan tildele et 

samordningsnummer, hvis man har brug for det i relation til en offentlig myndigheds afgørelse.  

En repræsentant for den svenske regering, som Danske Torpare har været i dialog med, bekræfter pr. 

november 2020, at samordningsnummeret er på vej. Det træder dog først i kraft i løbet af første halvår af 

2021, og ikke pr. d. 1. januar 2021, som først meldt ud. Ifølge den svenske regering foregår der lige nu 

internt arbejde. 

Partnerskaber  

Danske Torpare har et særdeles godt samarbejde med kommunerne, både på embedsmandsniveau og på 

det politiske plan. Vi samarbejder med begge ambassader på tværs af Sundet, Grænsehindringsrådet, 

ministerier og deltager jævnligt i møder arrangeret af Øresundsinstituttet, som er en god 

samarbejdspartner.  

Særligt under Covid-19-pandemien har vi nydt godt af vores partnerskaber med både den danske 

ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing, den nye svenske ambassadør i København, Charlotte Wrangberg, 

repræsentanter fra den svenske regering og ikke mindst den nye minister for udviklingsarbejde og nordisk 

samarbejde i Danmark, Flemming Møller Mortensen. 

Kommunikation 

Vi kommunikerer via hjemmesiden; torpare.dk, nyhedsmailen, Facebook-siden og bladet TORPARE. På den 

måde når vi forskellige segmenter af medlemmer og potentielle medlemmer.  

Torpare.dk  

Hjemmesiden fik helt nyt design i 2019, og den har fået en meget flot modtagelse af brugerne. Vi har en 

stor og grundig vidensbank, som klæder folk på til huskøb, husrenovering, hussalg og meget mere. 

Herudover er det her, vi skriver nyheder, tilbyder aktiviteter og medlemsfordele og meget andet. 

Hjemmesiden har styrket vores online tilstedeværelse, idet vi nu meget lettere kan henvise medlemmer og 

potentielle medlemmer til at finde emner og svar på deres spørgsmål på vores hjemmeside. I forbindelse 

med online kampagner ønsker vi at fremstå moderne og professionelle, når folk ledes over på vores 

hjemmeside – og vække længslen efter Sverige. Det har været på torpare.dk, at vi har samlet alle aktuelle 

nyheder og informationer i forbindelse med Covid-19, da rejsevejledninger og restriktioner har ændret sig 

fra uge til uge. Dermed har hjemmesiden og Facebook-siden været de mest anvendelige medier til at 

informere medlemmerne om mulighederne for at tage til Sverige fra dag til dag.  

Bladet TORPARE  

Den seneste medlemsundersøgelse viste, at 97 % af dem, der besvarede undersøgelsen, er glade for bladet. 

Vores redaktør Kirsten Marie og hendes barselsvikar Peter Skautrup har fokus på huset i Sverige som 

omdrejningspunkt, og medlemmerne bliver i højere grad involverede i bladet. Bladet skal inspirere, være 

med til erfaringsudveksling af viden, nyttig information og oplevelser i Sverige samtidig med, at foreningens 

rådgivere får ordet. Redaktionen og øvrige frivillige bidrager med artikler med emner, som har betydning 

for medlemmerne. 

Nyhedsmailen 

Vores nyhedsmail udkommer hver anden uge og indeholder en blanding af nyheder om svenske forhold, 

tips, arrangementer og rådgivning. I nyhedsmailen har vi mulighed for at følge, hvad modtagere klikker på 

og hvor mange, der åbner mailen. Der er pr. januar 2021 ca. 9.000 modtagere. Vi anvender også 

nyhedsmailen til at få mere trafik ind på vores torpare.dk.  
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Facebook-siden ”Danske Torpare” 

Her deler vi flere gange om ugen nyheder og informationer om, hvad man skal være opmærksom på som 

dansk husejer i Sverige. Relevante tips, nye medlemsfordele, påmindelser om den tid på året, hvor f.eks. 

skat skal betales, smukke torpare-billeder og ikke mindst opdateringer om rejsevejledninger og 

grænselukninger i forbindelse med Covid-19.  

Pr. januar 2021 har vi 4.783 likes og 5.302 følgere på vores Facebook-side.  

Facebook er også en vigtig kanal i hvervningen af flere medlemmer. Her kommunikerer vi, hvem vi er, og 

hvad vi kan som forening på en kort og præcis måde. I 2020 har vi haft ekstra fokus på hverveindsatsen på 

Facebook og har kørt kampagner hele året, hvor vi fortæller om vores kerneområder og sælger drømmen 

om hus i Sverige.  

Instagram  

Vi er for alvor kommet på Instagram i 2020 ikke mindst i forbindelse med vores nye influencer-samarbejde 

med Copenhagen Wilderness. Copenhagen Wilderness vil på sin Instagram-profil og på sin blog fortælle om 

det at købe hus i Sverige ud fra egne erfaringer og interesser, og vil henvise til Danske Torpare i relevante 

opslag. Derfor er det vigtigt, at Danske Torpare er synlige på Instagram, så Copenhagen Wilderness’ følgere 

kan finde mere information hos os, hvis de skulle blive nysgerrige på at købe hus i Sverige. Første opslag på 

Copenhagen Wilderness’ blog kom i november 2020, og samarbejdet fortsætter indtil november 2021 

Pr. januar 2021 har Danske Torpare 1.329 følgere på Instagram. 

Aktiviteter 

Bestyrelsen har udarbejdet et kommissorium for Aktivitetsudvalget, og der er også fastsat en prispolitik for 

de aktiviteter, som afholdes i Danske Torpares regi.  

I foråret blev der afholdt vores første webinarer med succes, og det format har vi holdt fast i siden, og der 

har derfor været god tilslutning til både køber-webinarer, generationsskifte-webinarer og velkomst-

webinarer. Dette har givet mulighed for, at endnu flere kan deltage på trods af hverdagsprogram og 

geografi, der skal gå op. 

Det betyder, at vi vil have fokus på, at flere af vores aktiviteter udbydes som webinarer, indtil det igen er 

forsvarligt at mødes fysisk – hvor vi så vil udbyde kurser med både online og fysisk fremmøde. 

Netværk  

Danske Torpare har fire aktive netværk og to hvilende netværk. Jagtnetværket, skovgruppen, 

andelsnetværket og det jysk-fynske netværket er de aktive, og vindkraftnetværket og udlejernetværket er 

de hvilende netværk.  

Skovgruppen har fået en ny tovholder, og skovgruppens deltagere arbejder på at finde relevante og 

spændende foredragsholdere, men også blot møder, hvor erfaringer udveksles. Der har været godt gang i 

jagtnetværket med flere arrangementer.  

Netværkene giver sparring og vidensdeling mellem medlemmer, som har en fælles interesse. Ligesom med 

mentorordningen, vil bestyrelsen have fokus på etablering af lokale netværk i Sverige, som kan 

imødekomme medlemmernes interesser og behov.  

Mentor-ordningen 

I Danske Torpares mentor-ordning øser rutinerede torpare ud af deres viden og erfaring til nye som gamle 

medlemmer, der godt kunne bruge et par lokale råd. Vi vil gerne udbrede denne mentorordning i de 
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forskellige områder, og i 2020 er der kommet endnu et mentorpar med i mentor-teamet, så nu kan nye 

torpare også få lokale tips i Örkelljunga-området. Der er altså tre kommuner at hente lokale torpare-tips i, 

nemlig Ålmhult, Ljungby og Örkelljunga.   

Hvervning  

Danske Torpare har i slutningen af 2020 indgået samarbejde med influenten Copenhagen Wilderness, som 

er en ung kvinde med lidt over 50.000 følgere på det sociale medie Instagram. Hun har købt hus i Sverige 

med sin kæreste og ligger mange billeder og historier op om livet som husejer i Sverige med renovering, 

natur-oplevelser og gør-det-selv projekter. Hun vil fortælle om Danske Torpares løbende, og planen er at nå 

ud til en masse yngre potentielle medlemmer, som igennem hendes profil inspireres til at drømme om hus i 

Sverige og informeres om, at det ikke er så besværligt, som man skulle tro, særligt med et medlemskab hos 

Danske Torpare. I november 2020 kom det første indlæg på hendes blog, og indtil november 2021 vil hun 

fortælle om alt fra rådgivningen til fordelene – på både bloggen og hendes Instagram-profil. 

Det seneste år har der yderligere været planlagt og eksekveret en række tiltag for at hverve nye 

medlemmer. Der er blandt andet blevet udarbejdet et særtryk henvendt til dem, som står over for huskøb i 

Sverige. Særtrykket indeholder både artikler om det at købe hus i Sverige samt en præsentation af Danske 

Torpare og vores medlemsfordele. Særtrykket blev publiceret i sommeren 2019, og har siden da været 

sendt med i velkomstpakker til nye medlemmer. I januar 2020 indgik særtrykket i en online kampagne, hvor 

nye tilmeldte til foreningens nyhedsmail modtog det i en digital udgave.  

Vi har kørt kampagner på Facebook og Hemnet.se i samme stil som i 2019, som gav gode resultater. En 

annonce på Hemnet.se i marts-april 2020 suppleret med kampagner på Facebook gav også gode resultater, 

men det var tydeligt at mærke på antal indmeldelser, at det var lige i den tid, Corona ramte. Til trods for 

dette fik vi knap 450 nye medlemmer i 2020, som vurderes som tilfredsstillende. 

I medlemsbladet TORPARE er der nu tilføjet en informationsboks der hedder ”Sådan står det til med din 

forening”. Dette for at oplyse om foreningens tilstand hvad angår medlemstal, og hvad medlemmerne 

henvender sig om i medlemsrådgivningen. Forhåbentligt giver dette de eksisterende medlemmer både 

indblik i og blod på tanden til at sprede budskabet om Danske Torpare og det, foreningen kan gøre for 

danskere med relation til Sverige, til deres familie, venner, naboer og bekendte, der kan være potentielle 

medlemmer.  

Frivillige 

Danske Torpare er afhængige af, at frivillige vil bidrage med deres viden, arbejde, engagement og indsats til 

gavn for jer medlemmer. Sammen med de frivillige tilbyder vi rådgivning, medlemsbladet TORPARE, 

medlemsservice og afholdelse af arrangementer, herunder den ordinære generalforsamling.  

Der er i dag ca. 60 frivillige i foreningen. 

2020 har dog været et år, hvor vi af flere omgange har måttet lukke sekretariatet ned for fysisk fremmøde, 

og dermed også for vores frivillige. Mange af de frivillige har stadig udført administrative opgaver og har 

besvaret medlemstelefonen hjemmefra, og det har været et stort plus for foreningen. Vi glæder os dog alle 

til at kunne arbejde sammen igen på sekretariatet. 

Danske Torpare er altid på udkig efter flere frivillige med forskellige kompetencer og interesser. 

It 

Grundet tidligere investeringer fungerer it i dag upåklageligt, og der er kun afsat budget til almindelig drift.  
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Økonomi 

Covid-19-pandemien har også sat sine spor i økonomien hos Danske Torpare. Nedlukningen i marts 2020 

resulterede i, at foreningens aktiviteter måtte aflyses, og webshoppen holdt lukket i 4 uger. De fleste 

aktiviteter på nær svampeture har derfor været afholdt online eller er blevet udskudt. 

I den samme periode blev flere annonceaftaler annulleret, og provisionsudbetalinger fra ForSea og ETU har 

været væsentligt lavere grundet den lavere aktivitet. I alt har det betydet et fald i foreningens indtægter på 

kr. 350.000.  

Til trods for corona-pandemien har der været stor interesse for køb af hus i Sverige, og vi havde en 

medlemstilgang på 450 nye medlemmer. Det opvejede dog ikke, at der var en stor stigning af udmeldelser, 

som resulterede i færre medlemsindtægter end budgetteret. 99 % af udmeldelserne skyldes salg af hus 

eller overdragelse.  

Foreningen har i den samme periode grundet Covid-19-pandemien skåret kraftigt ned på udgifterne, 

herunder udgifter til medlemsmøder, kørsel, møder i forbindelse med interessevaretagelse og udgifter til 

afholdelse af kurser m.m.  

Besparelserne har dog ikke kunnet opveje den nedgang i indtægter, som Covid-19-pandemien har 

resulteret i, og derfor ender årets resultat i et underskud på kr. 161.000 mod det oprindeligt budgetterede 

på kr. 90.000. 

Udvikling og fremtidsperspektiv for Danske Torpare 

Danske Torpare skal fastholde den gode dialog som pandemien har forårsaget – både med medlemmerne 

og med samarbejdspartnere og politiske aktører. Der er i 2020 lagt et rigtig godt udgangspunkt for det 

videre arbejde med få Danske Torpare i stilling som en interesseorganisation, som arbejder for bedre vilkår 

for danskere med hus i Sverige, og som taler den dansk-svenske relations sag i forskellige sammenhænge. 

Danske Torpare skal være en interesseorganisation, som formes af medlemmerne, deres behov og 

interesser. I 2020 kunne foreningen fejre 40-års jubilæum, og det gav anledning til at kigge tilbage, men 

måske endnu vigtigere at kigge frem, og det står klart for bestyrelsen, at det at lægge vægt på 

interessevaretagelsen er i medlemmernes bedste interesse. 2020 har været et år, hvor det er blevet 

tydeliggjort, at der er meget at arbejde for politisk, og at der heldigvis er mange at samarbejde med på 

begge sider af Sundet – til gavn for alle danskere med hus i Sverige. 

I år har vi, udover at arbejde for muligheden for, at torpare kan tage op til deres huse i Sverige, et stort 

arbejde foran os med at udvikle foreningen og dermed også at mødes ansigt til ansigt igen. For det er jo i 

mødet med hinanden – medlem til medlem – at vi bliver klogere på, hvad der rør sig i foreningen, hvad der 

er af behov og interesser hos danske husejere i Sverige, og hvad vi hver især oplever i forbindelse med 

vores ture til vores svenske huse. På den måde dygtiggør vi os også alle hver især i at fortælle potentielle 

medlemmer om, hvorfor et medlemskab hos Danske Torpare er en hjælp og et must-have, når man har 

eller overvejer drømmen om hus i Sverige. Det er der fremtidsperspektiv i. 

Vi vil gerne fortsat blive flere medlemmer, da det giver bedre økonomiske ressourcer til udvikling af Danske 

Torpare som en aktiv interesseorganisation. 


