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Bäste Mikael Damberg,

De nordiska statsministrarna har tillsammans deklarerat att Norden ska bli världens 
mest hållbara och integrerade region år 2030. Sverige har varit en föregångare i detta 
arbete, inte minst i att stå upp för den fria rörligheten i Norden även under de utma-
ningar pandemin ställt.

Sverige har betonat behov av dialog och försökt mildra de långtgående konsekvenser 
som inreserestriktioner och inreseförbud får för våra nordiska gränsregioner. Nu har 
dock även Sverige valt att kraftigt inskränka möjligheterna att resa in i Sverige, i 
detta fall för människor som reser från Danmark. 

Under jul – och nyårshelgerna nåddes vi av rapporter från informationstjänsterna Ø-
resunddirekt och Info Norden att många barn och familjer som bor på varsin sida av 
den svensk-danska gränsen hamnat i kläm. Rapporter som oroade oss djupt. Gräns-
hinderrådet tog därför glädjande emot den senaste nyheten att Sverige inför undan-
tag och låter barn resa till sin förälder som bor i Sverige eller på Bornholm. Vi hoppas 
även att begreppet trängande familjeskäl förtydligas så att invånare i vår gränsregion 
kan planera sin vardag och inte riskerar bli avvisade vid den svenska gränsen.   

Vi vill framhålla att Gränshinderrådet står till förfogande med underlag och konse-
kvensbeskrivningar inför eventuella framtida liknande beslut. Vi har sedan i mitten av 
mars varit i tät dialog med de gränsregionala informationstjänsterna och Info Nor-
den. Som ett resultat har totalt 12 rapporter med coronarelaterade störningar som 
drabbat våra gränsregioner förmedlats vidare till de nordiska samarbetsministrarna. 

Vi har full förståelse för att pandemin ställer krav på ett resolut agerande för att 
hindra smittspridningen. Gränsstängningar i vilken form som helst för alltid med sig 
negativa konsekvenser för enskilda och företag -  vår och informationstjänsternas 
kunskap och erfarenhet kan hjälpa till att minimera de negativa effekterna av de 
stängda gränserna och vi ställer oss gärna till förfogande.  

Med vänlig hälsning/Bedste hilsner

Sven-Erik Bucht, Sveriges medlem i Nordiska Ministerrådets Gränshinderråd
Bertel Haarder, Danmarks medlem i Nordiska Ministerrådets Gränshinderråd
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Nordiska Ministerrådets 
Gränshinderråd 
Att: Sven-Erik Bucht och Bertel 
Haarder 

Bästa Sven-Erik Bucht och Bertel Haarder, 

Jag vill tacka för ert brev och ert erbjudande att bistå med underlag och 

konsekvensbeskrivningar inför eventuella framtida beslut om 

inreserestriktioner. 

Regeringen är väl medveten om att inreseförbud och testkrav får negativa 

konsekvenser på många sätt, särskilt i gränsområdena mot Danmark, Norge 

och Finland. Det är därför inga beslut som fattats lättvindigt. I den här 

pandemin har kraftfulla åtgärder krävts och tuffa beslut varit tvungna att 

fattas.  

När det handlar om att kunna stoppa ytterligare smittspridning så har 

regeringen från början sagt att man kommer att vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att hindra och minska smittspridning av coronaviruset. 

Inreseförbudet är en mycket kraftfull åtgärd som regeringen sett till en 

exceptionell situation har bedömt absolut nödvändig. Behovet av åtgärden  

analyseras därför löpande. 

För att regleringen ska vara så ändamålsenlig som möjligt och inte medföra 

alltför negativa konsekvenser har ett flertal undantag från både 

inreseförbudet och testkravet införts. Ett antal av dessa undantag har införts 

med särskilt hänsynstagande till det gränsnära utbytet som sker mellan 

Sverige och våra nordiska grannländer, t.ex. för att säkra leveranser av 

nödvändigt gods såsom vaccin, för att den gränsnära arbetspendlingen ska 

kunna fungera, för att barn ska kunna träffa sina föräldrar och för att utbytet 

av sjukvårdstjänster ska kunna fortsätta.  
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Det finns också, precis som ni nämner ett undantag som omfattar trängande 

familjeskäl. Exakt hur det begreppet ska tolkas och tillämpas är en fråga för 

myndigheterna, i detta fall främst Polismyndigheten. När det gäller 

inreseförbudet vet jag att Polismyndigheten arbetar internt med rättsliga 

anvisningar och att man kontinuerligt utvärderar sin tolkning och tillämpning 

för att den ska bli så klar och förutsebar som möjligt. 

Regeringen fortsätter att ha en tät dialog med Folkhälsomyndigheten och 

följer utvecklingen av smittläget noga, inte minst i våra nordiska grannländer. 

Vi strävar alltid efter mesta möjliga dialog med våra nordiska kollegor, och 

under hela pandemin har de nordiska kontakterna varit täta, både på 

ministernivå, departementsnivå och myndighetsnivå. Våra länder har olika 

förutsättningar och har drabbats av pandemin på olika sätt, vilket gör att det 

är oundvikligt att våra åtgärder till viss del skiljer sig åt.  

Tillsammans med våra nordiska grannländer kommer regeringen att göra sitt 

yttersta för att lösa de gränshinder och problem som uppstår till följd av 

restriktionerna, och också föra en dialog om hur dessa så småningom ska 

skalas tillbaka – allt för att fortsätta stärka Norden som region. 

Med vänliga hälsningar, 

Mikael Damberg 
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