Danmarks største forsvars-, beredskabs- og sikkerhedspolitiske organisation

OPGAVER – PRIORITERING
Opgaverne for dansk forsvar, inklusive Hjemmeværnet, fremgår af Forsvarsloven og Hjemmeværnsloven sammenholdt med Den Nordatlantiske
Traktat (the North Atlantic Treaty). Farverne nedenfor indikerer Folk & Sikkerheds vurdering af dansk
forsvars evne til for nuværende at løse opgaverne.
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Henvisning / Bemærkninger

Kunne deltage i konfliktforebyggelse, krisestyring
og forsvar af NATO’s område som en integreret del af
NATO i samarbejde med allierede styrker

Forsvarslovens § 3
Den Nordatlantiske Traktat artikel 3 og 5
Globalt anvendelsesområde

Kunne konstatere og afvise krænkelser af dansk
suverænitet og varetage myndighedsopgaver

Forsvarslovens § 4
Den Nordatlantiske Traktat artikel 3
Territorialt anvendelsesområde

Kunne deltage i løsningen af tillidsskabende og
stabilitetsfremmende opgaver samt dialog og samarbejde
på det forsvarsmæssige område med lande i og udenfor
NATO – globalt og i Danmarks nærområde

Forsvarslovens § 5
Den Nordatlantiske Traktat artikel 5
Fx NATO, FN, OSCE, NORDEFCO
Globalt anvendelsesområde

Med militære midler kunne bidrage til løsning af
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,
humanitære og andre lignende opgaver

Forsvarslovens § 6
Den Nordatlantiske Traktat artikel 5
Fx NATO, FN, OSCE, NORDEFCO
Globalt anvendelsesområde

Kunne løse andre opgaver efter Forsvarsministerens
nærmere bestemmelse og forhandling med
vedkommende ministre

Forsvarslovens § 7
Fx Totalforsvaret, assistance til Politiet, SKAT, redningsberedskabet og sygehusvæsnet, Statens Istjeneste,
maritim miljøovervågning, maritim forureningsbekæmpelse, fiskeriinspektion, ammunitions-rydning,
sneberedskab m.v.

Grøn2 = Opgaven kan løses fuldt ud eller stort set fuldt ud.
Blå 2 = Opgaven kan løses i begrænset omfang.
Rød2 = Opgaven kan løses i meget begrænset omfang eller kan slet ikke løses.

Med dansk forsvars status i dag, herunder de rådige kapaciteter, materiel og personel, kan dansk
forsvar efter Folk & Sikkerheds vurdering ikke
fuldt ud løse opgaverne.

Formålet med dette ”brief” er at komme med
nogle forslag til, hvordan der kan (bør) prioriteres
i forbindelse med en omstilling af dansk forsvar til
at kunne løse det samlede opgavekompleks
fremadrettet.

DANSK FORSVAR I DAG – OG I MORGEN
Dansk forsvar i dag er meget lille og er primært
indrettet til at bidrage med mindre styrkebidrag
som led i internationale koalitioner i afgrænsede
operationer og i afgrænsede perioder. Dette er der
fortsat behov for – men der er behov for meget
andet og meget mere.
Stort set samtlige sikkerheds- og forsvarspolitiske
eksperter synes i dag at være enige om, at det
kommende forsvarsforlig bliver det væsentligste i
nyere tid, og at det vil kræve en stor omstilling af
Danmarks samlede forsvar pga. mange nye opgaver – fortrinsvis helt nye og omfattende opgaver
rettet mod Østersø-regionen og Baltikum samt
Arktis.
Forsvarsforliget 2018-2022 bør derfor indebære
en helt grundlæggende omstilling af dansk forsvar.
Der er behov for helt nye kapaciteter / genindførelse af afskaffede kapaciteter. Og der er behov
for en gradvis og væsentlig styrkegenerering,

fortrinsvis for Hærens vedkommende.
Omstillingen bør indebære en væsentlig tilførsel af
kapaciteter, materiel og personel for at ruste dansk
forsvar til at kunne løse hele opgavespektret i fremtiden. Dette kan i sagens natur ikke ske på én gang
men vil række (mange) år frem i tiden. Kapacitets-,
materiel- og personeludbygningen bør ske gradvist
– og simultant – også selv om det betyder, at der
kan gå år, før målet er nået.

PRIORITERING AF OPGAVER
De bedste bud på en struktureret tilgang til indholdet af det kommende forsvarsforlig er efter
Folk & Sikkerheds opfattelse dels Taksøe-Rapporten og vores egen Alternative Forsvarsrapport.
Herudover indeholder Center for Militære Studiers
rapport ”Rørte vande – Europæisk sikkerhed og
dansk forsvar i en opbrudstid” fra juni 2017 følgende retningslinjer for de valg, der skal
foretages:
•
•
•
•
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Territorialt fokus -vs- Internationalt fokus
Operative kapaciteter -vs- Støttefunktioner
Kamp -vs- Kontrol
Mennesker -vs- Maskiner

Territorialt fokus -vs- Internationalt fokus?
Dansk forsvar har siden Balkan-krigene været
meget fokuseret på internationale missioner og
operationer og har fra mobiliseringsforsvarets
nedlæggelse i 2005 været éntydigt fokuseret
herpå. Udenrigs- og sikkerhedspolitisk har det
formentligt været gavnligt for Danmark.
Flere sikkerhedspolitiske eksperter imidlertid er af
den opfattelse, at den 10-årige tidshorisont, som
man har opereret med i dansk forsvarspolitik siden
Bruun-rapporten i 2004 (”ingen risiko for konventionel trussel imod dansk territorium i overskuelig
fremtid”), ikke mere er 10 år. ”Nedtællingen” begyndte allerede i 2008 med Ruslands intervention
i Georgien – og i hvert fald senest i 2014 med
Ruslands annektering af Krim og intervention i
krigen i det østlige Ukraine.
Udover Hjemmeværnet har Danmark i dag ikke
noget, der bare ligner et hjemligt forsvar. Den

sikkerhedspolitiske situation tilsiger éntydigt, at
overvejelser om opbygning af en eller anden form
for hjemligt forsvar bør påbegyndes nu. Opbygning af et hjemligt forsvar vil kræve investeringer
i kapaciteter, materiel og personel, og det vil tage
lang tid.
Ovennævnte samt behovet for fokusering på Arktis
peger i retning af, at Danmark i de kommende år
skal bibeholde sit internationale fokus i reduceret
omfang i forhold til hidtil, og skal have hovedfokus
på genopbygning af en eller anden form for hjemligt forsvar, inkl. Arktis-opgaven.

øget anvendelse af specialoperationsstyrker og
begrænsede specialstyrkebidrag, fx radar-bidraget
til Irak og Herkules-bidraget til Mali, til de internationale missioner og operationer.
Hvis et hjemligt forsvar herudover indrettes hensigtsmæssigt, vil dele af de styrker, der indgår i
det hjemlige forsvar, herudover også kunne støtte
og muligvis deltage i internationale missioner og
operationer.

Hovedfokus på genopbygning af et hjemligt forsvar
vil naturligt i en periode kunne få indflydelse på
Danmarks internationale engagement. Dette kan
Danmark til en vis grad kompensere for ved en

Operative kapaciteter -vs- Støttefunktioner
Finlands befolkning er på størrelse med Danmarks.
Finlands forsvarsbudget er på størrelse med
Danmarks. Uden at de to landes forsvar i øvrigt

Befolkning
Forsvarsbudget (2016)
% af BNP
Hæren – Kampsoldater
Hæren – Artilleri-pjecer
Hæren – Kampvogne
Flyvevåbnet – Kampfly

kan sammenlignes direkte, kan det konstateres, at
Finland får langt, langt mere ”kampkraft” for deres
forsvarsbudget:

Danmark

Finland

5.731.000
21,04 mia. kr.
Ca. 1,1 %
2.500
3
30
25

5.495.000
21,48 mia. kr.
1,36%
530.000
850
200
55

Tilvejebringelse af operative kapaciteter – dvs.
generering af militære kapaciteter, der kan levere
”kampkraft” – bør være absolut styrende for den
fremtidige udvikling af dansk forsvar. Støttefunktionerne skal være en afledet effekt af de operative
kapaciteter. Støttefunktionerne skal struktureres,

således at de kan støtte de operative kapaciteter
– også under længerevarende indsættelser i og
uden for Danmark. I forbindelse med strukturering
af støttefunktionerne bør et hjemligt forsvar baseret
på en værnepligtsstyrke, reserven og Hjemmeværnet indtænkes.
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Kamp -vs- Kontrol
Denne sondring går på (1) militære kapaciteter,
der kan kæmpe, og (2) (militære) kapaciteter, der
er nødvendige for at kontrollere og øve indflydelse på aktører, der befinder sig i et givet område.
Henset til Forsvarets nuværende status bør fokus
ligge på at generere militære kapaciteter, der kan
kæmpe.
Danmark har imidlertid tradition for – og har
været gode til – at medvirke til at stabilisere
et (tidligere) konfliktområde. Sidstnævnte
kapaciteter kræver ofte andet og mere end
militære kompetencer. I forbindelse med
generering af (militære) kapaciteter, der er
nødvendige for at kontrollere og øve indflydelse
på aktører, der befinder sig i et givet område,
bør reserven og Hjemmeværnet, hvis medlemmer tillige er i besiddelse af civile kompetencer,
indtænkes i langt højere grad end hidtil.

Mennesker -vs- Maskiner
Militære systemer – fx våben- og kommunikationssystemer - bliver mere og mere højteknologiske
og dyrere og dyrere. Danmark bør naturligvis være
med i den militærteknologiske elite. I den forbindelse skal det imidlertid holdes for øje, at investering i
højteknologisk militært udstyr ikke automatisk fører
til et reduceret personel-behov – ofte det modsatte.
Med dansk forsvars nuværende status bør fokus
frem for investering i højteknologisk militært materiel
være på følgende:
•	Forøgelse af andelen af forsvarsbudgettet til
materielinvesteringer fra de nuværende 11-12%
til 20%, jf. NATO-målsætningen
•	Investering i nødvendige kapaciteter og nødvendigt materiel som led i en omstilling af dansk
forsvar til at kunne løse det fremtidige opgavekompleks – og ikke nødvendigvis højteknologisk
materiel.
•	Investering i nødvendigt personel som led i en
omstilling af dansk forsvar.

Udarbejdet af Folk & Sikkerhed med støtte af De Danske Garderforeninger.
Folk & Sikkerhed har udarbejdet fire briefs:
Brief nr. 1 – Den sikkerhedspolitiske situation og NATO
Brief nr. 2 – Opgaver - Prioritering
Brief nr. 3 – Værnepligt og Reserven
Brief nr. 4 – Hjemmeværnet
De fire briefs kan hentes elektronisk på www.folkogsikkerhed.dk
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