
 

Vi har i dag, tirsdag den 5. januar 2021, rakt ud til den svenske ambassadør i København, Charlotte 
Wrangberg, for at appellere til, at danskere med hus i Sverige er i en anden kategori end den gruppe, man 
lukkede den svenske grænse for; nemlig dem der tog til Skåne for at shoppe, spise ude og nyde godt af 
andre oplevelser. 

Vi har i henvendelsen til den svenske ambassadør listet de henvendelser, vi har fået fra medlemmer, for at 
give et indtryk af, hvad det er for en situation, den bratte grænselukning har haft af personlige 
konsekvenser for mange af vores medlemmer. 

Listen kan ses her: 

• Medlemmer, som har fået huset brændt ned 
• Medlemmer, som er flyttet til Sverige, men som endnu ikke har fået papirer fra Skatteverket, og 

som derfor ikke kan komme over grænsen 
• Medlemmer, som har dyr på den svenske ejendom 
• Skovejere, som har pligt til at overholde svensk lovgivning 
• Medlemmer, som har haft indbrud i deres huse 
• Medlemmer, som har købt/solgt deres hus, og huset skal overdrages 
• Medlemmer som ikke har nået at lukke huset ned for vinteren, og som nu frygter frostskader.  

Det er vores ærinde at gøre opmærksom på 2 ting; dels at danskere med hus i Sverige er en kategori for sig, 
som af mange forskellige årsager kan have et akut behov for at tilse huset, som ligger på den anden side af 
Sundet. Og dels at den bratte grænselukning ikke har givet vores medlemmer mulighed for eksempelvis at 
lukke huset ned for vinteren, og de dermed frygter frost- og andre skader, som de ikke kan reagere på. 

Derfor foreslår vi en løsning, som går på at give danskere med fast ejendom i Sverige lov til at indrejse i 
Sverige som en undtagelse på følgende vis: ”Kunne det løses ved en negativ Covid-19-test og et forbud om 
at møde andre mennesker, herunder at foretage indkøb mv.? Vores medlemmer har et stort akut behov for 
at tilse deres huse, navnlig med henblik på den forestående vinter, og måske kunne det løses ved (…) evt. 
dokumentation om ejerskab af den svenske ejendom”. 

Denne henvendelse er sendt afsted til den svenske ambassadør i København i dag, som vil gå videre med 
det til det svenske Justitiedepartementet. Vi opdaterer, når der er svar eller en udvikling i sagen. 

Herforuden har vi løbende siden grænselukningen og hen over jul og nytår været i kontakt med den danske 
ambassadør i Stockholm, Vibeke Rovsing Lauritzen. På baggrund af vores løbende henvendelser, har det 
danske udenrigsministerium taget kontakt til den svenske regering. Vi kan derfor bekræfte, at der fra dansk 
side er indgået dialog med de svenske myndigheder om de afklaringsproblemer, der er opstået i forbindelse 
med lukningen af grænsen mellem Danmark og Sverige.  

Danske Torpare har også siden grænselukningen været i kontakt med flere dansk/svenske politikere, som 
presser på for en løsning, der tilgodeser torpare.  


