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Udenrigsministeriet 

Asiatisk Plads 2 

1448 København 

 

Att.: Udenrigsminister Jeppe Kofod 

 

 

 

Kære udenrigsminister Jeppe Kofod 

Vi tillader os på ny at rette henvendelse til dig, fordi den nuværende grænselukning 

mellem Danmark og Sverige fra svensk side er meldt ud til at vare til den 31. marts. Det 

er vores indtryk, at Sverige herefter åbner for grænsen til Sverige, så danskerne på lige 

fod med øvrige EU-borgere kan tage til Sverige mod fremvisning af en negativ Covid-19-

test. Den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, har den 16. 

marts appelleret til den svenske regering om at ophæve indrejseforbuddet fra Danmark. 

Fra dansk side fraråder man for nuværende alle udenlandsrejser indtil den 5. april, og den 

tidligere undtagelse for danske ejendomsejere i Sverige foreligger pt. ikke. 

Derfor vil vi høre, om de danske myndigheder kunne indføre en undtagelse for de 

danskere, som har ejendom i Sverige på tilsvarende måde, som det skete i sommeren 

2020?  

Danske Torpare har som ansvarlig organisation af flere omgange peget på forskellige 

muligheder, som ville være sundhedsmæssigt forsvarlige og en betryggende model i 

forhold til at reducere og begrænse smittefaren, herunder kørsel direkte frem og tilbage til 

ejendommen, fremvisning af dokumentation for ejerskabet, og eventuelt en test ved 

returrejse til Danmark. Sverige har som bekendt ikke de samme testmuligheder, som vi 

har i Danmark.  

Dette er i tråd med den ordning, som justitsminister Nick Hækkerup vil arbejde på, hvor 

danskere med ejendom i Sverige kan køre op og føre tilsyn med eventuelle skader m.m.  
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Vi får mange henvendelser fra medlemmer, som af flere årsager har brug for at tage til 

Sverige og tilse ejendommen. Lige nu er det for mange medlemmer et behov at begrænse 

de skader, der er opstået som følge af frost og indbrud, og tømme postkassen med vigtige 

breve, herunder de skattemæssige papirer, som skal være indsendt til Skatteverket her til 

foråret. Det er legitime årsager, og det handler ikke om turist-ture. Danskere med 

ejendom i Sverige bør sidestilles med de danskere, som bor eller arbejder i Sverige. 

Opsummerende vil vi altså høre, om det i den nuværende genåbningsfase i Danmark, og 

idet Sverige åbner for danskere, kan være en mulighed at få indført undtagelsesreglen for 

danskere med ejendom i Sverige mod foretagelse af en negativ Covid-19-test efter 

indrejse i Danmark ved det nærmeste testcenter.  

  

 

Med venlig hilsen  

DANSKE TORPARE 

 
 
 
 
 
Kim Høgh 

Bestyrelsesformand  
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