
 

 

 

Møde med minister for nordisk samarbejde 
Danske Torpare havde d. 20. januar møde med Flemming Møller Mortensen, som er minister for 
udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde.  
 
Hovedformålet med mødet var at drøfte den aktuelle situation med indrejseforbuddet grundet corona. 
Danske Torpare ville sikre, at ministeren fik et fuldt oplyst kendskab til Covid-19-situationen, herunder de 
konkrete konsekvenser for det enkelte torpare-medlem. Desuden ville vi gerne aftale nærmere omkring de 
åbningsscenarier, der kan tænkes, og kommunikationen omkring dem. Hvordan får vi hurtigst muligt og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt en løsning, der tilgodeser de særlige behov Danske Torpares 
medlemmer har? 
 
Ministeren takkede for, at Danske Torpare har kontaktet ham, og ønskede at vi fortsætter dialogen. Han 
var velorienteret (god mødeforberedelse) og kendte alle detaljer fra forårets Covid-19-forløb. Han 
orienterede om, at der var et meget tæt samspil mellem de nordiske lande for at imødekomme og 
forebygge den skepsis, der kan brede sig mellem nordiske borgere. Bl.a. som en konsekvens af, at 
landene har forskellige Covid-19-bekæmpelsesstrategier (faktisk mest Sverige, der stikker ud fra den linje, 
de andre nordiske nationer har fulgt). 
 
Ministeren var klar over den uheldige situation, som indrejseforbuddet har medført for alle med ejendom i 
Sverige, og understregede, at lige nu er det altafgørende at begrænse smitterisici, idet vi ikke ved, hvilken 
betydning de forskellige mutations-vira får. Begge lande har en stor interesse i at ophæve forbuddet så 
hurtigt, som det er forsvarligt. Ministeren vil orientere sine nordiske ministerkollegaer om vores 
synspunkter. 

Ministeren fortalte om aftalt fælles nordisk evaluering af de problemstillinger Covid-19-situation har skabt 

for samspillet mellem lande og mennesker i Norden. "Der skal gøres alt for at forhindre grænsehindringer 

og manglende samspil," sagde han, og her vil ministeren gerne inddrage vores erfaringer. 

Ministeren viste stor forståelse for medlemmets konkrete situation. Han havde selv mærket en flig af det 

under lockdown i Nordjylland, hvor han ikke kunne tilse sit sommerhus, men han understregede også, at 

denne pandemi er så farlig, så aggressiv, at der skal særlige indgreb til, som vi som borgere må forstå og 

anerkende som nødvendige. 

Danske Torpare ønsker involvering, vi ønsker at blive inddraget i genåbningsdrøftelser, så vi kan tilgodese 

vores medlemmer, som har været udsat for grelle eksempler som f.eks. ildebrand, vinterskader, manglende 

tilsyn af ejendom ved byggeri osv. Kan man, når der skal genåbnes, sikre den mulighed ødegårdsejere fik 

forhandlet sig til i foråret, nemlig en særlig ret til at tilse deres ejendomme? Kan der igen skelnes mellem 

turisme, shopping og klassisk ødegårdsadfærd? Evt. betinget af fremvisning af en negativ coronatest, 

dokumentation for ejerskabet og overholdelse af begge landes restriktioner og anbefalinger. 

Danske Torpare påpegede, at skulle der opstå en asymmetri mellem landene, hvor Sverige f.eks. åbner 

landet, men hvor Danmark fastholder sin anbefaling om ikke at rejse ud af DK, så skal myndighederne have 

aftalt en måde at forvalte asymmetrien på. 

 



 

 

Danske Torpare og ministeren vil være løbende i dialog og orientere om oplevelser og erfaringer, som kan 

sikre den bedst mulige tilbagevenden til en mere normal situation. 

Afslutningsvist i samtalen drøftede vi samordningsnummeret og den positive situation, det vil være for 

vores medlemmer, når loven bliver vedtaget. Et emne, som heldigvis optager ministeren. 

 


