
 

 

Birkerød 21. december 2020 

Utrikesdepartementet                                                                                                       

Regeringskansliet  

S- 103 33 Stockholm 

Att.: Utrikesminister Ann Linde  

 

Anmodan om et hastemöte, eventuellt virtuellt 
 
I samband med att Sverige nu stänger gränsen för danskarna, vill vi be utrikesministern om 
ett möte.  
 
Beslutningen, som den svenska regering har träffat, har oerhört stor betydning för Danske 
Torpare,  som är en interesseorganisation för ca. 9.000 familjer, som enligt 
Statistiska Centralbyrån huvudsakligen har hus i Sydsverige.  
 
Vi har fått upplyst, at dom som bor och  arbetar i Sverige fortfarande får resa till Sverige. Våra medlemmar 

har deras andra hem i Sverige, som dom ska se till.  I den kommande tid kan det vara ytterst kritisk inte att 

ha möjlighed att se till sitt hus med hänseende till att säkra huset för frostskador, og många har handlat och 

förberett julsemestern  i deras svenska hus.   

Det är med stor oro att Sverige ska vara stängt i en hel månad.  

Våra medlemmar är danska husägare i Sverige är i en helt annan situation än turister. Dom känner Sverige 

och tar hänsyn, handlar allt i Danmark och kör direkt till deras hus, där dom uppehåller sig för att reducera 

smittriskerna.  

Ville det vara möjligt att få en dispensation, och som det gäller i dag enligt dom danska myndigheters 

riktlinjer, att man beger sig direkt upp till huset och hem igen utan någon fysisk kontakt?  

Våra medlemmar har hus så tätt på Danmark, att dom vid sjukdom kan ta hem utan att belasta 

sjukhusvården.  

Danske Torpare har under hela corona-krisen vidareförmedlat både svenska  och 
danska  riktlinjer på våra kommunikationskanaler, och vi har hela tiden varit i dialog med det 
danska utrikesdepartement, den danska ambassad i Stockholm och 
många svenska kommuner.  
 
Enligt den danska utrikesdepartementets hemsida framgår det, att det er polisen, som bedömmer om 

resande från Danmark, som äger en ödegård eller liknande, kan sägas att vara bosatt i Sverige.  

Enligt DR, har den svenska regeringens presstjänst meddelat, att ödegårdsägare inte är undtagna.  

Vi måste få klarhet om gällande regler.  
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Vi vill gärna samarbeta med såväl dom svenska och danska  myndigheter och därmed bidra 
till kommunikationen, allt för att utvida information til våra medlemmer om gällande 
riktlinjer.  
  
På bakgrund af ovanstående, ber Danske Torpare om ett kort möte för att ingå i en dialog om 
möjliga lösningar till och från Sverige.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 

 

 

Med venlig hilsen 
DANSKE TORPARE  

Kim Høgh  
Styrelsesförman i DANSKE TORPARE 
T: +45 20701030 
www.torpare.dk  
 
 
CC: 

Udenrigsminister Jeppe Kofod 

Udenrigsministeriet                                                                                                           

Asiatisk plads 2 

1448 København 

 

Transportminister Benny Engelbrecht 

Transport- og Boligministeriet 

Frederiksholm Kanal 27 F 

1220 København K 

 

 

Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde  
Flemming Møller Mortensen 
 
Udenrigsministeriet                                                                                                           

Asiatisk plads 2 

1448 København 


