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Ballerup den 5. februar 2021  
 
 
 
Udenrigsministeriet  
Asiatisk Pl. 2 
1448 København  
Att.: Udenrigsminister Jeppe Kofoed  
 
 
Kopi af brevet er sendt til  
Indenrigsminister Kaare Dybvad Bek og  
Minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde Flemming Møller Mortensen. 
 
 
Anmodning om en løsning for  
danske ejendomsejere i Sverige og en appel om at dette drøftes mellem Danmark og Sverige  
 
Vi tillader os at kontakte dig med henblik på at komme i dialog om en mulig løsning for danskere, 
der har ejendom i Sverige.  
I foråret 2020 havde vi en dialog med dig om muligheden for danskere med ejendom i Sverige og 
hvorvidt det ville være muligt for dem at tilse sin ejendom i Sverige. Ultimo juni blev det muligt for 
danske ødegårdsejere at tage til Sverige, og det blev dermed en undtagelse for ødegårdsejere.  
 
Vi havde et informativt og konstruktivt møde med ministeren for udviklingssamarbejde og nordisk 
samarbejde, Flemming Møller Mortensen den 20. januar 2021 med henblik på at drøfte 
indrejseforbuddet til Sverige og høre, om der måtte være en sundhedsmæssig forsvarlig løsning for 
danske ejendomsejere i Sverige. (Se venligst bilag A og B)  
I forlængelse heraf, er vi ikke orienteret om en eventuel dialog mellem Danmark og Sverige.  
 
Status 
Den nuværende aktuelle situation er, at fra dansk side fraråder man alle rejser, og den tidligere 
undtagelse for ejendomsejere i Sverige foreligger ikke pt. Den svenske regering har forlænget 
indrejseforbuddet indtil den 31. marts for danskere med undtagelse af dem, der bor og arbejder i 
Sverige, og danskere med ejendom i Sverige er ikke omfattet af denne undtagelse.  
 
Baggrund 
Danske Torpare har under hele corona-krisen været i dialog med svenske og danske myndigheder 
og videreformidlet begge landes retningslinjer. Senest i dag har vi kontaktet  den svenske 
udenrigsminister Ann Linde og indenrigsminister Mikael Damberg med henblik på at også appellere 
til dem om en dialog landene i mellem og med henblik på at få en sundhedsforsvarlig løsning, som 
giver mulighed or at danskere med ejendom i Sverige kan tilse deres ejendomme. (Se venligst bilag 
C og D) 
 
Vi er NATURLIGVIS klar over situationens alvor med den verdensopfattende pandemi og corona-vira 
samt de forskellige mutationsformer. Alligevel tillader vi os at spørge, om der ikke vil være en 
mulighed for at åbne grænsen til Sverige for danskere med ejendom i Sverige. bl.a. fordi det er 
særligt gravende for ødegårdsejerne, at de af forsikringsselskaberne som ejere er pålagt at tilse  
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deres ejendomme for at forebygge vandskader, frostskader eller andre skader. Gør de det ikke, 
risikerer de at forsikringsselskaberne ikke dækker evt. skader. Det vil være ganske alvorligt for rigtig 
mange af vore medlemmer, hvor mange slet ikke nåede at forberede deres ejendomme til 
vinterens komme, inden indrejseforbuddet blev besluttet. 
 
Danske Torpare har modtaget Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2020:1258) om 
tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige, dels 
ändring i samma förordning Utfärdad den 3 februari 2021.02.05. Denna forordning træder i kraft i 
dag d. 6. februar. 
 
Af denne forordning fremgår af 3a§ og 4§ hvilke undtagelser der er for indrejsetilladelse. (Se 
venligst bilag E)  
 
Vi har disse spørgsmål hvad de to paragraffer angår: 
 

1. Har den danske regering på noget tidspunkt været involveret i en diskussion om disse 
undtagelser?  

2. Kan vi formode at der i hvert fald hvad angår rejse til og fra Bornholm for danskere har 
været en dialog? 

3. Har der fra dansk eller svensk side været forslag fremme eller drøftelser om, at give 
Ødegårdsejere fra Danmark de samme rettigheder som de fik i juni 2020: Nemlig 
indrejsetilladelse? 

a. Hvis ikke, hvorfor ikke? 
b. Hvis ja, hvorfor er det så blevet afslået? 
c. Og hvad skal der til for at danske ødegårdsejere igen kan få den tilladelse? 

 
Danske Torpare  er uforstående over for, at forordningen hverken nævner eller henviser til 
danskere med ejendom i Sverige. Vi vil venligst anmode om at få oplyst, hvad der er gjort med 
henblik på at drøfte vores medlemmers situation?  
 
Forslag  
 
Nedenstående er ideer til krav for indrejse til Sverige 

• Dokumentation for ejerskabet til den svenske ejendom   
• Fremvisning af en negativ Covid-19 test, som også den svenske regering allerede har 

besluttet for alle indrejsende til Sverige  
• Kørsel direkte til og fra den svenske ejendom 
• Forbud mod at have kontakt til andre mennesker  
• Krav om at begge landes restriktioner og rekommendationer følges  
• Evt. begrænsninger i antallet af dage under opholdet i Sverige  

 
Danske Torpare går ud fra, at Du er blevet informeret om, at Byretten i Oslo den 5. februar 2021 
har afgjort, at den norske stat ikke havde tilstrækkeligt retsgrundlag til at begrænse svenske 
sommerhusejeres muligheder for at kunne anvende deres ejendom i Norge gennem at indføre pligt  
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til karantæne pga. corona-krisen. Det var ifølge retten et indgreb i bevægelsesfriheden og i den 
personlige frihed. 
 
Afslutning 
Vi har i tidligere breve påpeget, at rejseforbuddet har medført en række alvorlige konsekvenser for 
vores medlemmer. Langt de fleste af danskernes ejendomme i Sverige ligger langt ude i skoven 
med stor afstand til nærmeste nabo, så det vil være muligt at rejse dertil uden at have nogen form 
for kontakt med andre mennesker.  
 
Vi appellerer til at vi straks etablerer en dialog om rejsevejledninger mellem Sverige og Danmark, 
som kan hjælpe vores medlemmer, som har hårdt brug for at tilse deres ejendomme i Sverige.  
 
Vi er stærkt bekymrede for udviklingen og i særdeleshed samarbejdet mellem de nordiske lande og 
samspillet mellem landene og borgerne imellem. Det er vigtigt at vore lande samarbejder trods 
forskellige strategier til bekæmpelse af Covid-19 vira.  
 
Vi er først og fremmest naboer, som har et uhyre tæt samarbejde, og sådan skal det forblive med 
hensyn til det fremadrettede samarbejde og samspillet mellem lande og mennesker i Norden.  
 
 
Med venlig hilsen 
DANSKE TORPARE  
 

 
Kim Høgh  
Bestyrelsesformand  
T: 20701030  
www.torpare.dk 
 
 
Bilagt Bilag A, B, C, D og E.  


