
Birkerød 14. januar 2021 

Minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde 
Flemming Møller Mortensen  

Kære Flemming 

Vi kender hinanden fra min tid i Hjerteforeningen, hvor jeg var administrerende 
direktør i en årrække. Jeg er nu bl.a. formand for Danske Torpare, som er en 
organisation for 10.000 familier med ejendom i Sverige. Og vi glæder os til at tale 
med dig på vores Skype business møde onsdag den 20. januar kl. 13.   

Baggrund 
Danske Torpare var i foråret 2020, hvor den danske regering frarådede alle 
unødvendige rejser, i dialog med Udenrigsministeriet, idet mange af vores 
medlemmer havde et behov for at kunne tilse deres svenske ejendom uden at bryde 
med gældende rejsevejledning. Ønsket var, at det ville blive betragtet som et 
anerkendelsesværdigt formål at besøge sit svenske hus – så længe dette var rejsens 
formål og destination.  
Ultimo juni blev det med en ændret rejsevejledning muligt for danskere med hus i 
Sverige at krydse den dansk/svenske grænse med henblik på at kunne tilse sit hus i 
Sverige. 

Vi har sidenhen løbende været i dialog med såvel de danske som svenske 
myndigheder med henblik på at videreformidle myndighedernes anbefalinger og 
gældende retningslinjer til vores medlemmer.  

I forbindelse med, at Sverige den 22. december 2020 indførte et indrejseforbud for 
danskere, er mange af vores medlemmer kommet i klemme. Vi har derfor søgt 
dialog om mulige undtagelser for indrejseforbuddet. Vi har 

- rettet henvendelse (bilag 1) til den svenske Udenrigsminister, Ann Linde, og  

- via den svenske ambassadør, Charlotte Wrangberg 

- kontaktet Justitiedepartementet i Sverige.  

- gennem et godt samarbejde med den danske ambassadør i Stockholm, 
Vibeke Rovsing Lauritzen, har vi fået Udenrigsministeriet til at spørge 
Utrikesdepartementet, om der kan formuleres anerkendelsesværdige formål, 
som kan udvirke tilladelse til indrejse til Sverige for danske husejere (se 
præcisering herunder).   

Der er mange problemstillinger og udfordringer forbundet med at have ejendom i 
Sverige, som man grundet indrejseforbuddet ikke kan tilse. Det handler ikke om at 
shoppe eller gå på café i Malmø, men er af en helt anden karakter, idet vores 
medlemmer, som nævnt, har fast ejendom i Sverige, og mange har også 
skovejendom, hvor de er momsregistrerede og har særlige forpligtelser iht. svensk 
gældende lovgivning.  



Konsekvenser 

Den svenske grænselukning og det meget korte varsel har derfor desværre allerede 
haft ærgerlige konsekvenser for mange af vores medlemmer. Vi vil gerne have lov 
til at præcisere disse nærmere med henblik på at finde en løsning for danske 
husejere i Sverige og med håb om, at disse eksempler evt. kan lægges til grund for 
udformning af anerkendelsesværdige formål: 

• Vi har medlemmer, hvis hus er brændt ned 
• Medlemmer, som er flyttet til Sverige, men som endnu ikke har fået papirer 

fra Skatteverket, og som derfor ikke kan komme ind i Sverige 
• Medlemmer, som har dyr på den svenske ejendom 
• Skovejere, som har pligt til at overholde svensk lovgivning 
• Medlemmer, som har haft indbrud i deres huse 
• Medlemmer, som har købt/solgt deres hus, og huset skal overdrages 
• Medlemmer som ikke har nået at lukke huset ned for vinteren 
• Medlemmer som bygger om og tilbygger, som ikke kan føre tilsyn, og rette 

misforståelser i tide. Svær opgave at overdrage f.eks. til en nabo. 

Vi har naturligvis forståelse for situationens alvor med pandemien og de nye 
mutationsformer, alligevel vil vi tillade os at spørge, om det med udgangspunkt i de 
ovenfor listede eksempler kan tænkes, at der kan indgås aftale mellem de danske 
og svenske myndigheder om anerkendelsesværdige formål som dispensation for 
indrejseforbuddet?  

Danske Torpare foreslår, at en frisk negativ corona-test sammen med et af de 
foreslåede anerkendelsesværdige formål kan være adgangsgivende for danskere 
med hus i Sverige, der ser det nødvendigt at krydse grænsen. Med ansvarlig 
rejseadfærd!, herunder påbud om at køre direkte til sit hus uden unødvendige stop 
undervejs og overholde danske og svenske myndighedskrav og retningslinjer i øvrigt. 

Langt de fleste af vores medlemmers ejendomme ligger i Sydsverige og langt ude i 
skoven, hvor der er stor afstand til nærmeste nabo, og det vil være muligt at tage 
derop uden at komme i kontakt med andre mennesker. Vores svenske huse er ikke 
kun et fritidshus, det er vores andet hjem, og det er at betragte, som hvis man 
lukkede for rejser til øvrige dele af Danmark.  

Vi appellerer til, at en dansk-svensk dialog om rejsevejledninger ind i Sverige fra 
Danmark kan understøtte vores medlemmers behov for at rejse til deres 
ejendomme. Vi hjælper gerne – som under hele corona-pandemien – med at 
kommunikere eventuelle nye og gældende rejsevejledninger til vores medlemmer 
via vores egne kommunikationskanaler. 

Venlig hilsen 

Kim Høgh 
Bestyrelsesformand 
Danske Torpare
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