
   
 
 
 
Kära ordförande i regionstyrelsen i ifrågavarande län, 
 
Jag tillåter mig at skriva till er för att flera av er har många danskar i er region. Jag vill orientera er om, att 
Danske Torpare, som är en intresseorganisation för danskar, som har fastighet i Sverige, har kontaktat 
utrikesminister Ann Linde och inrikesminister Mikael Damberg i anledning av, att den svenska regering har 
förlängt inreseförbudet till Sverige för Danmark, Norge och England tills den 31. mars. 2021.  
 
Likaså har vi skrivit till den danska utrikesminister Jeppe Kofoed, och vi har haft möte med ministeren för 
utvecklingssamarbete och nordiskt samarbete, Flemming Møller Mortensen.  
 
Riksdagsmedlem Bertel Haarder vill ta saken upp i Nordisk Råd och i Gränshindringsrådet.  
 
Kort sagt, så vil vi i dialog om en möjlig sundhedsförsvarlig möjlighet för danskar med fastighet i Sverige att 
ta till fastigheten för att tillse denna.  
Inreseförbudet har medfört stora konsekvenser för våra medlemmar i många hänseenden. Bara för att 
nämna några: Inbrott, frostskador, bränder, djur på fastigheten m.fl.  
 
Danskar med fastighet i Sverige har legitima skäl till at resa till deras fastighet, och det handlar inte om 
shopping eller annat.   
 
Danske Torpare appellerar till at vi får en dialog om resevägledningar mellan Sverige och Danmark.  
 
Vi är bekymrade för utvecklingen. Det är viktigt att båda länder samarbetar trots olika strategier till 
bekämpning av Covid-19 vira. 
 
Vi är först och främst grannar, som har ett oerhört tätt samarbete, och som lever och bor jämte varandra. 
Och det är oerhört viktigt att det förbliver så med hänsyn till samarbetet och samspelet 
mellan länder och människor i Norden, som ska vara världens mest integrerade region. 
 
Se vänligen bifogad skrivelse till utrikesminister Ann Linde och till inrikesminister Mikael Damberg.  
 
Om ni har frågor  är ni mycket välkomna att kontakta mig.  
 
Tack för er tid.  
 

Med venlig hilsen / Med vänlig hälsning  
DANSKE TORPARE 

Victoria Lindtner 
Sekretariatschef cand. jur.  

 


