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Spørgsmål nr. S 852 fra medlem af Folketinget Peter Skaarup (DF):  

 

”Agter ministeren at tage fat i de relevante svenske ministre for 

at sørge for, at Sverige ligeledes i lyset af risikoen for corona-

smitte opretholder en grænsekontrol på deres side, så danske 

bandetilknyttede ikke uden videre kan rejse til og fra Sverige 

uden et anerkendelsesværdigt formål?” 
 

Svar: 

 

Den danske regering har med virkning fra den 14. marts 2020 og frem til 

foreløbigt den 10. maj 2020 besluttet at iværksætte kontrol ved alle danske 

grænseovergange som led i indsatsen mod COVID-19, og udlændinge, som 

ikke har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen til Danmark, vil som 

udgangspunkt blive afvist.  

 

Når danskerne er underlagt en række meget strenge tiltag, så skyldes det, at 

vi forsøger at reducere antallet af sociale kontakter for derved at begrænse 

smitten. For at sikre og styrke effekten af tiltagene, ønsker vi også at be-

grænse antallet af personer, der indrejser i Danmark, ved at indrejse alene 

tillades, når der er et anerkendelsesværdigt formål. 

 

Jeg ved, at en række EU-lande også har valgt at indføre midlertidig grænse-

kontrol til bekæmpelse af COVID-19, mens andre har valgt en anden til-

gang. Den danske holdning til behovet for midlertidig grænsekontrol er klar, 

men det må være op til hvert enkelt land selv at vurdere, hvilke tiltag man 

ønsker at iværksætte i lyset af COVID-19.  

 

Myndighederne følger selvsagt udviklingen og vil – eventuelt i samarbejde 

med de svenske myndigheder – tage yderligere initiativer om nødvendigt. 


