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Danmark har siden den 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekon-

trol i de danske havne med færgeforbindelse til Tyskland samt ved den 

dansk-tyske landegrænse. Den nuværende midlertidige grænsekontrol er se-

nest blevet opretholdt for en periode på 6 måneder fra den 12. maj 2019.  

 

Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, og regeringen har derfor be-

sluttet, at der er behov for at opretholde grænsekontrollen mod Tyskland på 

grund af den aktuelle sikkerhedssituation i 6 måneder fra den 12. november 

2019 til og med den 11. maj 2020.  

 

Regeringen har samtidig og for den samme periode besluttet at indføre mid-

lertidig grænsekontrol mod Sverige for at imødegå truslen fra organiseret 

grænseoverskridende kriminalitet og terror. 

 

Vi har på det seneste oplevet, at kriminelle fra Sverige i sommeren 2019 er 

rejst til Danmark og formodes at have gennemført to alvorlige kriminelle 

handlinger. Skuddrabet på to svenske statsborgere i Herlev i juni 2019 og 

sprængningen af Skattestyrelsens bygning i København i august 2019. Vi 

har derudover i 2019 oplevet en række sprængninger i hovedstadsområdet.  

 

Det er en udvikling, vi kender fra Sverige, som gennem de senere år har 

oplevet et stort antal sprængninger i det offentlige rum, hvoraf mange kan 

knyttes til organiserede kriminelle, og som vi ikke vil tolerere, spreder sig 

til Danmark. 

 

Regeringen har derfor besluttet at styrke beskyttelsen af grænsen mod Sve-

rige ved bl.a. at indføre midlertidig grænsekontrol mod Sverige.  

 

Grænsekontrollen vil blive gennemført som periodiske kontroller af vej- og 

togtrafikken over Øresundsforbindelsen, og færgetrafikken i havnene i Hel-

singør, Frederikshavn, Grenå og Rønne.  
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Regeringen har i overensstemmelse med reglerne i Schengen-grænsekodek-

sen i dag underrettet Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater om 

beslutningen. 

 

Kopi af regeringens brev til Europa-Kommissionen vedlægges til oriente-

ring. 

 

Et tilsvarende brev er samtidig hermed sendt til Folketingets Europaudvalg. 

 

 

Nick Hækkerup 

   / 

    Lisbeth Gro Nielsen 

 


