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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 

 
 


