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Birkerød, 29. maj 2020 

Udenrigsministeriet                                                                                                           

Asiatisk plads 2 

1448 København 

Att.:  

Erik Brøgger Rasmussen, Direktør i Udenrigsministeriet for Organisation og Borgerservice 

Bidrag til Danske Torpares hjemmeside 

Danske Torpare fulgte spændt pressemødet dd., og vi takker naturligvis for dit hurtige bidrag til 

vores medlemmer (vedlagt). Vi skal nok publicere det i dag. 

Vi tillader os at svare dig så hurtigt som muligt, og svaret lægger vi også på vores hjemmeside,  

idet vi tolker de afsluttende bemærkninger i dit brev derhen, at Regeringen – som også alt fornuft 

tilsiger den bør gøre - er i meget tæt dialog med Sverige om den særdeles uheldige situation vi nu 

lander i, hvor mange vil være uforstående, måske frustrerede over Regeringens beslutninger om 

ikke at lande en aftale mellem Sverige og DK samtidig med at der åbnes for andre landes 

befolkninger til at komme til DK: 

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 hæfter os særligt ved to elementer: En betryggende model? Øresundsregionen? 

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, så hvem fører pennen, in casu passerens spids? 

Vi glæder os til dit hurtige svar – det fik vi jo - med tak - senest vi skrev til dig. Om end det haster 

mere denne gang… 

 

Med venlig hilsen, også med ønsket om en god pinse til dig og dine kolleger! 
DANSKE TORPARE  

 

 

Kim Høgh  
Bestyrelsesformand 
T: +45 20701030 
www.torpare.dk  
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Bilag 

Bidrag fra Erik Brøgger Rasmussen, Direktør i Udenrigsministeriet for Organisation og 

Borgerservice  

Bidrag til Danske Torpares hjemmeside den 29.05.2020  

Se pinsesolen danse – i Danmark  

Det er glædeligt, at de forholdsregler, som har været indført i lyset af den ekstraordinære covid-

19 situation, har båret frugt. Smittetrykket er markant reduceret i Danmark. Regeringen har 

derfor i dag på en pressekonference orienteret om en begyndende grænseåbning og en revideret 

rejsevejledning. Fra den 15. juni tillades rejser til og fra Island, Norge og Tyskland under visse 

omstændigheder. For øvrige lande gælder fortsat, at Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-

nødvendige rejser. En ikke-nødvendig rejse er f.eks. en almindelig turistrejse – eller besøg i 

fritidshuset i Sverige.   

Beslutningen om genåbningen af rejsevejledningen er baseret på tre kriterier: 1) Et 

forsigtighedsprincip, så vi kan forebygge, at danske rejsende tager smitte med tilbage til Danmark 

2) Smitterisiko for danske rejsende og 3) Lokale rejserestriktioner i udlandet, som f.eks. 

indrejseforbud og karantæneregler.   

Bilkøer på Øresundsbroen efter Kristi Himmelfartsferien gav desværre anledning til negativ 

medieopmærksomhed om Danmark og danskere - ikke mindst i sydsvensk presse. Danmark og 

Sverige har valgt forskellige tilgange til bekæmpelse af covid-19. Det er vigtigt, at vi viser respekt 

for, at de svenske myndigheder har opfordret til begrænset rejse internt i Sverige af hensyn til 

smittefaren. Så her forud for pinseferien vil Udenrigsministeriet derfor igen stærkt opfordre til, at 

man ikke rejser til Sverige. Samtidig fastholder de danske myndigheder den kraftige opfordring til 

at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra udenlandsrejse til lande, hvor vi fraråder ikke-

nødvendige rejser. Det gælder også for Sverige.   

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.   

Vis hensyn og nyd pinsesolen i Danmark  

  

Erik Brøgger Rasmussen 


