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Vastaus kirjalliseen kysymykseen E15/2020 

 

Tanskan hallitus lähettää täten vastauksen Pohjoismaiden neuvoston 14. 

toukokuuta 2020 esittämään kysymykseen (E15/2020) Ruotsin ja Tanskan 

välisestä rajasta. Kysymyksen on esittänyt Hans Wallmark (M). 

 

Kysymys kuuluu seuraavasti: 

 

Ruotsin ja Tanskan välinen käytännössä kokonaan suljettu raja 

hankaloittaa suuresti Skånen ja Själlandin välistä vilkasta lii-

kennettä ja kanssakäymistä Juutinrauman alueella. Tämä kos-

kee niin rajatyöntekijöitä kuin myös kulttuuri- ja koulutusmah-

dollisuuksia salmen molemmin puolin. Pandemian vaikutukset 

ovat toistaiseksi olleet Skånessa vähemmän dramaattisia kuin 

muualla Ruotsissa. Etelään päin matkustaminen on siitä huoli-

matta hyvin vaikeaa. Tanska ilmoittaa nyt toukokuussa vähen-

tävänsä rajoituksia hitaasti ja hallitusti monta viikkoa kestänei-

den tiukkojen rajoitusten jälkeen. Rajat pysyvät kuitenkin vielä 

kiinni. Tietomme mukaan pääministeri Mette Frederiksen ker-

too viimeistään 1. kesäkuuta sen, milloin ja miten rajat ava-

taan. Median antamien tietojen mukaan rajat saatetaan avata 

nopeammin Saksaan kuin Ruotsiin ja siten myös Skåneen. 

Pandemia ja koronakriisin hoitaminen on osoittanut pohjois-

maisten toimien koordinoinnin vaikeuden. Ulospäin näkynyt 

yksimielisyyden puute näyttää olevan ristiriidassa sen kanssa, 

että Pohjoismaiden ministerineuvoston vision mukaisesti Poh-

jolasta tulee kehittyä maailman integroitunein alue.  

 

Kysyn sen vuoksi Tanskan hallitukselta: 

Kun Tanska avaa rajansa, priorisoidaanko silloin myös rajojen 

avaamista Ruotsiin ja siten myös Skåneen, jossa työmatkalii-

kennettä ja erilaista rajat ylittävää kanssakäymistä on rajoitettu 

hyvin voimakkaasti? 
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Tanskan hallituksen vastaus 

 

Juutinrauman alue on erityinen ja tärkeä alue sekä Tanskalle että Ruotsille. 

 

Näin ollen olemmekin siinä yhteydessä, että Tanska 27. kesäkuuta 2020 

avautuu EU:sta ja Schengen-alueelta sekä Isosta-Britanniasta tulevalle 

matkailulle, laatineet erityisjärjestelyn Juutinrauman alueelle. Sen perus-

teella Skånessa, Hallandissa tai Blekingessä asuvat voivat periaatteessa 

jälleen matkustaa Tanskaan vapaasti. Alueilla vallitsevan koronatartuntati-

lanteen mukaan Tanskaan matkustavalta voidaan kuitenkin vaatia 72 tun-

nin sisällä otetun negatiivisen testituloksen esittämistä ennen rajan ylittä-

mistä.  

 

Ymmärrän hyvin, että matkustusrajoituksilla, jotka Tanskan hallitus on 

joutunut toteuttamaan, on ollut erityisen suuri merkitys Juutinrauman alu-

een kansalaisille ja yrityksille. Siksi olenkin iloinen siitä, että olemme 

päässeet tilanteeseen, jossa rajoja voidaan alkaa avata enemmän. 

 

Tanskan rajojen jälleen avautuessa EU:sta, Schengen-alueelta ja Isosta-

Britanniasta tulevalle matkailulle 27. kesäkuuta olemme myös laatineet 

Pohjoismaita koskevan erityismekanismin. Konkreettisesti kyse on siitä, 

että ellemme voi covid-19-tartuntojen vuoksi purkaa jotakin Pohjoismaata 

koskevia matkustusrajoituksia kokonaan, Tanskaan matkustaminen salli-

taan kyseisen valtion niiltä alueilta, jotka täyttävät Tanskan rajojen avaa-

mista koskevat kriteerit.  

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

Nick Hækkerup  

 


