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15. maj 2020 

 

Udenrigsministeriet                                                                                                           

Asiatisk plads 2 

1448 København 

 

Att.: Udenrigsminister Jeppe Kofod 

 

Rejser til Sverige 

Jeg tillader mig at skrive til dig på vegne af Danske Torpare, en interesseorganisation med næsten 

10.000 medlemmer, med ejendomme i Sverige. 

Udenrigsministeriet anbefaler på nuværende tidspunkt at undgå alle unødvendige rejser til 

udlandet, og der har ikke været sondret mellem rejser til de forskellige lande, inden for 

kategorierne. Det har derfor været en udfordring for vore medlemmer at vurdere om en tur til 

Sverige for at tilse deres ejendom, har været et nødvendigt rejseformål. Vi har løbende været i 

dialog med jer og den danske ambassadør i Stockholm med henblik på at videreformidle 

myndighedernes anbefalinger og gældende retningslinjer til vore medlemmer. 

Nu er samfundet gradvist ved at blive genåbnet, jeg overværer i skrivende stund TV-

transmissionen af partiledernes drøftelser om hvordan og hvor meget man kan blive enige om, 

f.eks. vedr. grænseåbning og rejsevejledninger, og jeg anmoder om at komme i dialog med 

Udenrigsministeriet om vore medlemmers muligheder i medfør af de åbningsscenarier, der tegner 

sig.  

Vi forstår og anerkender diskussionen om turisterhvervet, de 55 mia. kr.  i omsætning i DK om 

året, skal tages alvorligt, og derfor forstår vi også det store fokus på en åbning med Tyskland. Bag 

dette perspektiv ligger naturligvis et tungt økonomisk regnestykke. Der tænkes i turister til 

Danmark. 

Vore medlemmers behov for at krydse den dansk-svenske grænse har en anden baggrund, som i 

Folketingets optik måske nemt kan blive overset? 

Vores sommerhuse ligger i Sverige. Vi kan ikke komme til dem, hvis vi følger Udenrigsministeriets 

anbefalinger. Langt de fleste af vore medlemmers ejendomme ligger i Sydsverige og langt ude i 

skoven, hvor der er stor afstand til nærmeste nabo, og det vil være muligt at tage derop uden at 

komme i kontakt med andre mennesker.  Vores sommerhuse udgør en meget stor del af vores 

livsindhold. Derfor er det et stort tab i familierne ikke at kunne tage op i ”stugan” og nyde 

naturen. Set i relation til de kolossale, nærmest uoverskuelige konsekvenser og følger 
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coronakrisen har haft globalt og lokalt, kan det synes småt at bringe dette til torvs, men det er 

ikke småt for vore medlemmer. Det er meget nært og betydningsfuldt. 

Set i lyset af de forskellige åbningsscenarier, vil vi bede ministeriet vurdere mulighederne for en 

udvidelse af de nødvendige formål i rejsevejledningen til Sverige, så vore medlemmer og andre i 

samme situation, kan tilse deres ejendomme, og nyde opholdet der. Kr. Himmelfartsdagene står 

lige for, herefter sommeren, og mange af vore medlemmer har behov for at vide, om de kan 

tilbringe sommerferien i Sverige. En mulighed, som naturligt drøftes med den svenske regering, og 

koordineres mellem Sundhedsstyrelsen og Folkhälsomyndigheten. Vi ved jo at der også er svenske 

regelsæt at forholde sig til. 

Selvfølgelig skal både de danske som svenske gældende myndighedskrav overholdes, herunder 

afstandskrav og hygiejnekrav, og vi må alle tage vores ansvar og udvise omtanke med henblik på 

at forhindre smittespredning. Fysisk afstandskrav, reduceret kontakt og en god hygiejne er ifølge 

sundhedsmyndighederne de afgørende faktorer, der forhindrer smittespredningen, og disse 

anbefalinger gælder også på tværs af grænsen.  

Summa summarum: Vi appellerer til at en dansk-svensk dialog om rejsevejledninger ind i Sverige 

fra DK kan understøtte vore medlemmers ønsker om at rejse til deres ejendomme.  

Jeg ser frem til dit svar.  

 

Med venlig hilsen  
DANSKE TORPARE 

 

Kim Høgh  
Bestyrelsesformand 
 
20701030 
kh@torpare.dk 
www.torpare.dk  
  
 

 

file:///C:/Users/maa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Z8C37J4F/www.torpare.dk

