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Udenrigsministeriet                                                                                                           
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1448 København  

Att.: Udenrigsminister Jeppe Kofod 

 

Anmodning om et møde 
 
I forbindelse med pressemødet den 29. maj då., udtalte statsminister Mette Frederiksen, at 
der i øjeblikket foregår forhandlinger mellem Sverige og Danmark om mulighederne for at 
udvide rejserne til Sverige.  
 
Essentielt for Danske Torpare, som er en interesseorganisation for ca. 9.000 
familiemedlemskaber, hvis medlemmer i henhold til Statistiska Centralbyrån fortrinsvist har 
ejendomme i Sydsverige. 
 
Vi modtog i forlængelse af pressemødet et brev fra Erik Brøgger Rasmussen, direktør i 

Udenrigsministeriet for organisation og borgerservice, hvor han bl.a. skrev, at Sverige er et 

vigtigt og nærtstående naboland, og der er tæt dialog mellem vore regeringer om håndtering 

af coronakrisen generelt og om disse indrejsespørgsmål i særdeleshed. De nugældende 

rejserestriktioner kan – såfremt der kan findes en betryggende model – f.eks. regionalt - 

ophæves. Her vil Øresundsregionen særligt være i fokus.   

Vi hæftede os særligt ved disse to elementer: Muligheden for at identificere en betryggende 

model som udgangspunkt for en åbning mellem Danmark og Sverige, og udsagnet om 

Øresundsregionen som geografi, og svarede:  Sveriges restriktion om at man kun må 

transportere sig til og fra sit hjem inden for en to timers radius, tilfredsstiller vel begge 

forhold? Her kunne en forhandling om en betryggende model jo starte. 

Danske Torpare vil hermed meget gerne følge op på det brev, og anmode om et møde med 

Udenrigsministeren. Vi kan i et kort møde dele viden om de faktuelle forhold, hvor rigtig 

mange danskere ikke følger udenrigsministeriets anbefalinger. Hvorfor forholder det sig 

sådan? 

Når der åbnes for tyske og norske turister, når der etableres særlige gunstige forhold i 

grænselandet mod Tyskland, og ikke mellem Danmark og Sverige, så rejser det som bekendt 

stribevis af spørgsmål på begge sider af sundet. Men hvilke svar er der?  

Kan det få en betydning i et åbningsscenarie, at langt de fleste af vore medlemmer bor inden 

for en radius af 2 timers kørsel, ude i skoven med langt til den nærmeste nabo?  
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Vi ved, at rigtig mange medlemmer køber ind hjemmefra, undgår menneskekontakt – også 

på færgen - og udelukkende opholder sig i deres torp/sommerhus for at 

reducere smitterisikoen.   

Danske Torpare har under hele coronakrisen videreformidlet både danske og 
svenske retningslinjer på vore kommunikationskanaler, og vi har hele tiden været i dialog 
med udenrigsministeriet, den danske ambassade i Stockholm og mange svenske kommuner.  
 
Vi vil gerne samarbejde med såvel de danske som svenske myndigheder og bidrage til 
kommunikationen, med henblik på at udvide information til vore medlemmer om gældende 
retningslinjer.  
  
På baggrund af ovenstående, anmoder Danske Torpare om et kort møde for at udvide 
dialogen om løsninger for mulige grænseåbninger til og fra Sverige. 
 
 
Med venlig hilsen 
DANSKE TORPARE  
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Bestyrelsesformand 
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