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D KONGELIGE FORHOLDSORDRE

Vi Frederik den Niende. af guds nåde konge ti l Danmark
af Venders og Goters. hertug til Slesvig . Holsten. Sto rmarn. Ditmarsken, Lauenborg og

Oldenbo rg

gør vitte rligt:

t til fælde af angreb på dansk terri torium ener på dansk mili tær enhed uden for dansk te rrito 
rium skal de angrebne styrker ufortøvet opta ge kampen, uden at ordre afventes elle r søges
indhentet. selvom krigserk læring elle r krigst ilstand ikke er de pågældende chefer bekendt .

Dersom forsvaret s sty rker ikke inden angrebet er bragt op på fuld krigsstyrke. er et hvert
gi;: b å de fra eller på dets fo rfatn ingsmæssige myndigheder at betragte som

o~dre t il1no I Is e l

Hjemmeværnet møder uopholdeligt som bestemt ved »Hjemmeværnet på plads«.
Der må forvent es ved krigsudbrud og under krig stils ta nd at ville f remkomme falske ordrer

.1I!~~ed!!d!!e~l~else :il befo l .i l) og til mobiliserende eller kæmpende styrker.
Ordre om ikke at mobi lser elle r ikke at gøre modstand eller at afbryde påbegyndt mobi

lisering eJler kamp må derfo r ikke adlydes, før der fo religger fornøden vished for, at ordren 'er
udsendt af derti l kompetent myndighed.

Ordre fra forfatningsmæssige myndigheder, der er tage t t il fange, eller som af fjenden er
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DEN KONGELIGE FORHOLDSORDRE

sat ud af funkt ion på anden måde . skal ikke adlyde s.
Angrebne enheder elle r enheder i nærheden af angrebne enheder sætter uden af afvente

ordre omgående alle ti l rådig hed stå ende midler ind i kampen . Iso lerede styrker skal, under
energiske forsøg på at sinke fjendens frem rykning mest mul igt og ti lføje ham størst mulige
tab. søge forb indelse med andre kæmpende danske eller allie rede enheder.

Kampen skal, selvom styr kerne kæmper isoleret, føres med største energi for herved at
skaffe tid til at organisere styrker i elle r uden fo r området .

Kampen fort sættes. selvom fjenden truer med repressalier fo r at bevæge vore styrker
ti l overgivelse. Bliver det uomgængelig nødvendigt at opgive et landområde til fjenden, skal
styrkerne gøre, hvad der er muligt fo r at nå fre m t il fo rsvarska mpen på andre frontafsnit.

Chefer for enheder m.fl. træffer, når angreb er erkendt . alle foran staltninger ti l at fo røge
deres enhed ers fred sstyrke i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og søge
snarest kampen vendt fra forsvar til angreb.

5. kolonnevirksomhed skal bekæmpes. Polit iet vil på dette område bistå de mili tære rnvn -
dig hede r. , .

Våben og andet krigsmateriel må aldrig falde i fjendes hånd i brugbar sta nd .
Militært person el - hvad enten det er t jenstgørende, afskediget (men end nu mødepl igt ig

ved mobi lisering), hjemkommanderet eller hjemsendt - skal. når angreb på Danmark erfares,
ufortøvet og uden at afvente ord re om mobili ser ing give møde som befalet ved designerings-
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DEN KONGELIGE FORHOLDSORDRE

skrivelse elle r på den i soldaterbogen lorlogsbogen) indklæbede føde elle r gule medebeta

ling .
Såfremt landet bliver de lvis besa t af angrib eren. ska l alle. der ikke kan nå frem ti l dere s

egen afdeling. ti lslutte sig andre kæmpende danske eller allierede enheder.
Af det personel af værnene, der er overført til hjemmeværnet. ska l de. der i f redst id er

ik lædt og udrustet. møde som bestemt ved »Hlernmeværnet på plad s«. Det øvrige persone l
af værnene, der er ove rført ti l hjemm eværnet, skal derimod afvente nærmere ordre.

Konge lig anordning af 6. mart s 1952
om for holdsordre for det militæ re forsvar ved et angreb på landet og und er krig.

Ændret ved konge lig anord ning af :26. april 1961.
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FORSVARETS FORMAL OG OPGAVER

Lov nr. 122 af "Z7. februar 2001 om Forsvarets fo rmål, opgaver og organisat ion mv. t rådte i
kraft den l . marts 2 001.

Forsvarets formål

Det militære Forsvar skal bidrage t il at fremme fred og sikkerhed.
Forsvaret udgør et væsent ligt sikkerheds po litisk midde l og har ti l fo rmål

l } at f orebygge ko nf l ik ter og krig,
2) at hævde Danmarks suverænitet og sikre lan det s fortsatte eksist ens og

integritet og
31 at fremm e en fredel ig udvikling i verden med respekt fo r menneskerettighedern e.
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FORSVARETS FORMAL OG OPGAVER

Forsvarets opgaver

Forsvaret har 6 ove rordnede opgaver:

1 . Konfliktforebyggelse. krisestyring og kollektivt forsvar.
Forsvaret skal som en integreret del af NATO i samarbejde med allie red e styrker kunne de l
tage i konfliktforebyggelse. krisestyr ing samt forsvar af NATO's område i overensstemmelse
med Alliancens stra teg i.

2 . Suverænitet5 - og myndighed sopgaver.
Forsvaret skal kunne kon statere og afvise krænkelser af dansk suverænitet og varetage myn
dighedsopgaver.

). Tillidsskabe nde o g stabil itetsfremmende o pgaver.
Forsvaret skal kunne del tage i t ill idsskabende og stabi litetsfremmende opgaver samt dialog
og samarbejde på det forsvarsmæssige område med lande uden for NATO med særlig vægt
på de central - og østeu ropæiske lande .



FORSVARETS FORMÅL OG OPGAV ER

4. Fredsstøttende opgaver.
Dansk Forsvar skal med mil itære midler kunn e bid rage til løsning af konfli ktforebyggende,
fredsbevarende, fredsskabende. humani tære og and re lignende opgaver.

5. Andre opgaver.
Forsvaret skal efter forsvarsmin isterens nærmere bestemme lse og fo rhandling med vedkom
mende mini stre kunne løse andre opgaver.

Forsvarets andre opgaver falder inden for et meget bredt spektrum. De har det t il fælles. at
deres løsning enten er en følge af den virksomhed. som det mil itære for svar i øvrigt udfører.
Eller er et udt ryk fo r, at samfundets civi le ressourcer på det pågældende område ikke er ti l
st rækkelige. Eller ikke er så egnede som Forsvarets ressourcer. Der er ta le om offent lige tj e
nester og om fo rskellige former for permanent eller lejli ghedsvis opgaveløsning.

Forsvaret har siden 1. januar 1996 haft ansvaret for State ns Istjeneste og har siden 1. januar
2000 haft ansvaret fo r den statstige marit ime miljøovervågnin g og håndhævelse samt den
statslige marit ime fo rureningsbekæmpel se t il S0S.
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FORSVARETS FORM Å L OG OPGAVER

Forsvaret udøver fiskeriinspektion ved Færøerne og Grønland og yde r bistand t il de lokale
samfund.

Forsvaret bidrager til eftersøgnings- og redningstjenesten .
Forsvaret udfører ammuniti onsrydning mv. og yder efter anmodnin g bistand t il pol it iet , Told
og Skat , redn ingsberedskabet , Sygehusvæsenet mf l.

Forsvaret samarbejder med og støtter det øvrige totalf orsvar. Totalforsvaret er et samarbejde
mellem Forsvaret. politiet. redningsberedskabet og det civile beredskab. som udgør de f ire
totalforsvarskomponenter. Med henblik på at opt imere indsat sen koordineres den samlede
indsats mellem civile og militære myn digheder i tota lforsvarssamarbejd et .

6. Opretholdelse af indsat sev ne.
Forsvaret skal råde over sty rker af hæren. søværnet og fl yvevåbnet. hvis stø rrelse. kampkraft .
udholdenhed. mobilitet og f leksibil itet gør det muligt at løse de under nr. 1· 5 nævnte opga
ver. Hjemmeværnet deltager som en del af Forsvaret i løsningen af de opgaver, der påhviler
de t re værn.



FORSVARETS V ISION 2010

"Forsvaret vil være førende i rettidig indsættelse af veludru
stede, veluddannede og velmotiverede militære styrker, der
kan løse såvel de internationale som de nationale opgaver."

Formålet med visionen er at angive sigtepunktet for Forsvarets udvikling frem mod 2010.

Visionen er det militærfaglige bud på Forsvaret s fremtid.

Udgangspun ktet fo r visionen bygger endv idere på personellet - militære og civile mænd og
kvinder - som Forsvarets vigt igste ressource, samt på videreførsel af "den danske mod el"
med værnepligt som et cent ralt element

Forsvaret vil udvikle grundlaget fo r at delta ge effektivt i internationale. multinat ionale og
værnsfælles operat ione r ved at prioritere:

• Deployering og mobilitet.
• logist ik ti l kontinuert udsendte sty rker.
• effe kt iv og præcis våbenvirkning,
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FORSVARETS VISION 2010
._.~-----_._--_._~ ~~-

• robuste kommando- og kontro lsystemer samt
• evnen til at beskytte personellet bedst muligt under internationale operat ioner.

Forsvaret skal uddanne personel og enheder. så de har evnen ti l at løse pålagte opgave r i
fred. krise og krig.

Forsvarets enheder skal kunne kæmpe l



FORSVARETS PERSONELPOLITIK

Forsvarets personelpo litik skal medvirke t il, at Forsvaret kan rekruttere og fastholde en per
sone lstyrke, der sikrer, at Forsvaret kan løse sine opgaver i fred . krise og krig. Forsvarets
enheder skal kunne kæmpe.

Forsvaret lægger vægt på. at personelstyrken fleksibelt kan medvirke t il at løse alle
Forsvarets opgaver. Dette betyder at alt person el , der ansættes i Forsvaret, har pligt ti l
at lade sig udsende til områder udenfor Danmarks grænser. hvor der er krise eller krig.
Personellet skal opret holde en god fysisk t ræningstil stand .

Forsvaret har fastansat mil itært såvel som civilt personel. Militært personel kan t illige være
ansat som personel af reserven. Personel af reserven er hjemsendt med en kontra kt, hvor
den enkelte stiller sig t il rådighed for fortsat uddannelse og øvelser. Personel af reserven
med reakt ionssty rkekontrakt indgå r i Forsvarets reaktionsstyrker og har pligt t il at lade sig
udsende med deres enhed t il løsning af internat ionale opgaver, såfremt enheder i Forsvarets
reakt ionsstyrker aktiveres. Forsvaret uddanner værnepligt igt personel, der skal bidra ge ti l at
løse Forsvarets opgaver i krise og krig. Personellet har efter værnepligten oftest mulighed for
at blive ansat i Forsvaret som fast personel elle r som personel af reserven .

l Forsvaret bygger samarbejde og ledelse på den grundho ldning . at alle mennesker er
forskellige og skal mødes med respekt og åbenhed. Forsvarets personel behandles indi
viduelt med udgangspunkt i den enkelte medarbejders foru dsætnin ger og livssitu ation.
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FORSVARETS PERSONELPOLITIK

Mangfoldighed i medarbejderskar en t ilfører arbejdsopgaverne kvalite t og bredde. Forsvare t
har således et ønske om, at personell ets sammensætning i højere grad skal afspej le
Dan marks befolkn ing , og ønsker derfor at forøge andelen af kvinde r og af personer med
anden et nisk baggrund end dansk. Personellet betragtes som hele mennesker, og der lægges
vægt på sammenhængen mellem arbejds liv og familieliv.

Forsvaret vil udvikle perse nellers kompetencer, således at Forsvaret kan løse sine nuværende
og fremt idige opgaver. Den enkelte ansatte gennemgår således et individuelt udviklingsforløb
gennem hele sin ansættelse. Forsvaret tilbyder en lang række af grund-, videre- og efterud
dannelser og Forsvaret lægger vægt på, at disse uddann elser i størst muligt omfang bliver
anerkendt i det civile uddannelsessystem og i erhvervslivet .

Forsvarets særlige fo rho ld gør, at enke lte af de ansatte kan blive påført fys iske eller psykiske
skader. Forsvaret vil hurtigst muli gt t ilbyde at yde personel. der kommer ti l skade i tjeneste n.
og de nærmeste pårørende den størst mul ige hjælp på alle om råder.

Virke liggøre lsen af Forsvaret s personelpo lit ik forudsætter at ledelsen og personellet udviser
f leks ibilite t og forpl igter hinanden gensidigt i det daglige arbejde såvel som i den etablerede
samarbejdsstruktur.



FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Hæren
leopard 2Atl Middeltung kamp vog n 120 mm kanon

Anta l: 18 Fart : 68 km!t Vægt: 5-4.0 t
Skudvidde: 3.5 km Akt ionsradius: 520 km Besætning: ti
(Yderligere 33 er und er indfasning og opgraderes t il 2AS version )

Antal: 230 Fart: 65 km/t
Skudvidd e: 3.5 km Akt ionsradius: 450 km
(.48 l eopard l AS kampvogne udfases I

l eopa rd l AS Midde ltung kampvogn 105 mm kanon

Vægt: 42 .0 t
Besætning: li

l eopard 1, BIBER Pansret broslagningsvogn

Antal: 10 Fart : 65 km!t
Spændvidde: 20 m Akt ionsradius: 520 km

Vægt: 45 .3 t
Besætn ing: 2

Antal: 76 Fart : S6 km!t
Skudvidde: 18 km Akt ionsradius: 350 km
Skud kade nce. .4 skud i minuttet

" . ~=, ' -d ;IS~.... .. ..

Haubit s M-I09 155 mm art illeri Selvkørend e haubit s

Vægt: 24,9 t
Besætning: 7

----- ---- ._--_._-----
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FORSVARETS HOVEDMATERI ElGENSTANDE

Antal : 301 Fart : 65 km! t
Bevæbning : 1 2 .7 mm Akt ionsrad ius: .t4 80 km

PMV M-u] Pansret mandskabsvogn Transport af infanteri

Vægt : 9 .2 t
Besætning: 2 + 11

PMV M-U 3 Forskellige varianter af M-U 3 familien:
Komman dostati on-, artilleriob -servat er - og skvde cent ral- keret e].
Morter- . panservæm -. værksteds- og ambulancekøretøj
Anta l: 331

Pansret maskinkano n 25 mm maskinkan on

~"
~

Ant al: 50 Fart: 65 km/t
Skudvidde : 1500 m Akt ionsrad ius: .::j80 km
Skudkadence: 600 skud i minuttet

Vægt : 13..:1 t
Besæt ning: Li

Ant al: 22 Fart : 105 km! t
Bevæbnin g: 12.7 mm Aktionsrad ius: 800 km

16

PIRANHA III (aXa l Pansret mandskabsvogn

Vægt : 16,5 t
Besæt ning: 2 + 10 .



FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Anta l: 11 Fart : 95 km/ t
Bevæbning : 12,7 mm Aktions radi us: 900 km

Antal: 36 Fart: ce . 100 km/t
Bevæbni ng: 7.62 mm Aktionsradius: lise k m

M-9 5 Eagle 4 x 4

Pansret am bulance

Pansret spejderkøretø j

Væ gt : 13.5 t
Besæt ning: 2:

Vægt: Li,56 t
Besætning : Lj-S

rl erskudsraketka st er 227 mm MlRS (Mult iple Launch Roeket svste nu

Anta l: 12 Fart: 64 km/t
Skudvidde: 40 km Akt ionsradius : 480 km
Skud kade nce: 1 2 affyringer på 40 sekunder

Vægt: 2$,1 t
Besæ tning : 3

Trukket artilleri

Antal : 97

155 mm haubits

~ 155 mm ha ub its M-l1 ti/39
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FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Antal: 94
Hver luftværnsmiss ilgruppe er udstyret med et antalStinger
luftværnsmissiler

TOW* panserværnsmissil

5t inger

Morterer

Antal: 161
Antal: {j55

Antal: 188

l uftværnsfeltaffutag e

120 mm tung morter
81 mm midde lt ung morter

56 er monteret på PMV M-u]

18

*1 TOW = Tube teunched. Opti cally t racked. Wire-guided missile

Hydrema 910MCV Minerydn ingsp lejl

Antal : 12 Fart: 30 km/t Besæt ning: l

Rydningsfart : 0 -3 km!t Rydningsbredde: 3.5 m



FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Anta l: 8 Besæt ning: S
* 1Art illery Hunti ng and Locating Radar IARTHURI

Arth ur *1

Tårnfalk

Antal : 8
Max. højde: 3.3 km
Vinge fa ng : li m

Art illeri pej leradar

UAV (Unmanned Aer ial Vehicle)

Max. fart : 200 km/t
Akti ons radius: 180 km Flyvet id: q.5 t imer
Længde: 4 m

Anta l: 13 Max. fart: 12<:; knob
Aktionsrad ius: 670 km

ASS50 (2 Fennec

Anta l: 1 2

Bevæbning: LI TOW

H-s oo Cayuse

Panserværnshe likopter

Max. fa rt: l iiS knob
Akt ionsra dius: 655 km

Oberservationshelikopter

Besætning : :2

Besætni ng: :2

19



FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

SØVÆRNET
Korvet NIELSJUEL-KLASSEN

Besæt ning: 90
Dybgang: Lj.5 rol p

Antal : 3 Fart: 30 knob
længde: 84 ro Bredde: 10,3 m
Deplacement : 1320t Byggeår: 1976-82
Bevæbning: 76 mm kanon. 12,7 mm mask ingevæ rer, 50- og luftmålsmissil er

F 35Li NIELSJUEL F 355 OLFERT FISCHER
F 356 PETER TORDE NSKIOLD

Besæt ning : 29
Dybgang: 2,5 ro

FLYVEFISKEN-KLASSEN

Anta l: lLj Fart: 30 knob
l ængde: Sil m Bredde : 9 ro
Deplacement : 300t Byggeår: 1985-1995
Bevæbning : 76 mm kanon. 20 mm kanoner, 50- og luft målsmissiler, tor
pedoer og miner

Pat ruljefartøj

PS50 FLYVEFISKEN
PS53 lAXEN
PSS6SVÆRDFISKEN

PS51 HAJEN
PS54 MAKRELEN
PS57 GLENTEN

PS52 HAVKATTEN
PS55 STØREN
PSS8 GRIBBEN

20



FORSVARETS HOVEDMATERI ELGENSTANDE

PS59 LOM MEN
PS62 VIBEN

PS60 RAVNEN
PS63 SØLØVEN

PS61 SKADEN

FLYVEFISKEN-Klassen kan optræde i ro llen som : Kampskib, min elægger.
minerydder og overvågnings fartøj .
[To patru ljefartøjer henlægges)

Ant al: Li Fart : 20 knob Besætning: 60
længde: 112.5 m Bredde: 104 ,t m Dybgang: 6 m
Oe place ment : 3500t Byggeår: 1988 -95
Bevæbning : 76 mm kanon og dybdebomber

Inspektionssk ib THETlS-KLASSEN

F357 THETIS F3S8 TRITON
F360 HVIDB J0 RNEN

l ynx helikopte r stat ion eret ombo rd

F359 VÆDDEREN

Inspekt ionskutter

Anta l: 3
længde: 31,-4 m
Deplacement: 330t

AGDlEK-KLASSEN

Fart : 12 knob
Bredde: 7.7 m
Byggeår: 1973-79

Besætn ing: Ui
Dybgang: 3.6 m

21



FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Bevæbning : 12,7 mm maskingevæ rer

Y386 AGDLEK Y387 AGPA Y388 TULUGAQ

Besæt ning: l U
Dybgang: 4 m

FALSTER -KLASSEN

Ant al: 2 Fart: 17 knob
Længde: 77 m Bredde: 12,8
Deplacem ent : racet Byggeår : 1962-64
Bevæbning: 76 mm kanoner. 12,] mm maskingeværer, Sti nger og miner

Minelægger

NBl FYEN N82 MØE N

Besætning: 27
Dybgang: 2.6 m

LIN DORMEN-KLASSEN

Anta l: 2 Fart : lA knob
Længde: 44.S m Bredde: 9 m
Deplacement : Lizet Byggeår: 1977-78
Bevæbning : 12.7 mm maskingeværer, Stinger og miner

Minelægger

N43 LIN DORMEN N.o:i 4 LOSSEN
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FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Antal: 9 Fart : 11 knob
længde: 25.6 m Bredde : 6 m
Deplacement: 155t Byggeå r: 1969-73
Bevæbning: 12.7 mm maskingevær

Fjernsty ret minerydningsdrone

Fjernstyret min ervdningsta rteil
!-1"''' _~ ... I;J;~_ ~"

Or1ogsku tter

Y300 BARSØ
Y303 SAM SØ
Y306 FARØ

Antal : 6
Længde : 1B m
Deplacemen t : 30t

Antal: ti
længde: 26.5 m
Deplaceme nt : 125t

BARSØ-KLASSEN

Y301 DREJØ
Y30 c; THURØ
Y307 LÆSØ

Fart: 12 kno b
Bredde : .ll.75 m
Byggeå r: 1989

Fart : 12 kno b
Bredde : 7
Byggeår : 1997

Besætn ing: 12
Dybgang: 3 m

Y302 ROMSØ
Y30S VEJR0
Y308 RØMØ

Besætn ing : Ingen
Dybgang: 1.3 m

Besætn ing : Ingen
Dybgang : 2 ,2 m
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FORSVARETS HOVEDMATERIElGENSTANDE

Antal : 3 Fart: 12/18
Længde: 47.2 m Bredde: 4.8
Deplacement: 470/S50t
Bevæbning : Torpedoer

.
Ubåd (Se note)

5322 TUML EREN

TUMLEREN-KLASSEN

5323 SÆLEN

Besæt ning : 2Lj
Dybgang: 4.3 m
Byggeår: 1965-67

532'" SPRING EREN

NARHVAl EN-KLASSENUbåd I Se note ]

Ant al: 2 Fart: 10/17 knob
Længde: tjil m Bredde : 0::1 .6 m
Dep lacement: 37C/Lisot
Bevæbning: Torpedoer og miner

Besætn ing : 22

Dybga ng: Lj.S m
Byggeår: 196 5-70

24

5320 NARHVALEN 5321 NORDKAPEREN

Ubåd KRONBORG-KLASSEN
Anta l: 1 Fart: 12/20 knob Besæt ning: 27
l ængde: 57.9 m Bredde : 5.7 m Dybgang: 5.6 m
Deplacement : 12.t:j211308t Byggeår: 1965"70
Bevæbn ing : Torpedoer og mine r

5325 KRONBORG

Note : lait 2 ubåde henlægges.



FORSVARETS HOV EDM ATERIELGENSTA NDE

Kongeskib

Anta l: l

Længde: 79 m
Deplacement : 1130t

A 540 DANNEBROG

DANN EBROG

Fart: 1Lj knob
Bredde: 10.Li m
Byggeår: W32

Besætning: 55
Dybga ng : 3.7 m

Transpo rtfartøj

Anta l: l

Længde : 36.5 m
Byggeår: 19 86

A 559 SLEIPNER

Sl EIPNER

Fart: 10 knob Besætning: 7-9
Bredde : 7.6 m Dybgang: 2,7 m
Bevæbn ing : 7.62 mm maskingevæ r

Isbryd er

Antal: '2

længde : 75.3 m
Byggeå r: 1965

A 551 DANBJ0 RN

DANBJ0RN

Fart: 18 knob
Bredd e: 17.3 m

A 552 ISBJØRN

Dybgang: 6
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FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Isbryder

Anta l: l

Længde : 65.1
Byggeår: 1980

A 553 THORBJØRN

THORBJØRN

Fart : 16 knob
Bredde: 15.3 m Dybgang : .li.S m

Miljøskib

Ant al: :2

længde: 55.6 m
Byggeå r: 1981

GUNNAR THORSON

Fart: 12 knob
Bredde: 12.3 m Dybgang: 3.8 m

A 560 GUNNAR THORSON A 561 GUNNAR SEIDENFADEN

Miljøskib

Anta l: :2

Længde : 29 .7 m
Bygge år : 1979

METTE MIljØ

Fart: 10 knob
Bredde: 8.2 m Dybgang : 2.3 m

26
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FORSVARETS HOVEDMATERI ELGENSTANDE

SKA - a nvend es t ill ige som skolebåd

Miljøbåd

Antal: :2

Bredde: ti,O m

5øopmåling

Anta l: 9
Længde: 2 0 m
Deplac ement: 52 t

M iljø 101 - 10 2

Fart: 15 knob
Dybga ng : 2 ,1 m

Fart : 12,5 knob
Bre dd e : 5.3 m
Bygge å r: 1981~ 8'i

Længde: 16 ,1 m
Byggeår: 1977

Dybga ng: 2,8 m

Stor BGTVED-b åd

Antal : 1. Fart : 26 knob
længde: ltj m Bredde: 4.5 m
Deplaceme nt: 13.St Byggeår: 197tj -75
Bevæbn ing : 7.62 mm maskingevær

Dy bgang: 1,5 m

Ull e eGTVED-båd

Anta l: :2 Fart : 27 knob
længde: 9.75 m Bredde: 3.3 m Dybgang : 0,9 m

.~i3~lJ~o9Dj!1,g:]:?~o~?~r:g~~~~~o~~~~~__~~~~._~.~~~__o~.,
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FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

28

l ynx helikopter

Antal : 8 Max. fart : 136 knob Besætning: 2·3
Akt ionsrad ius: 250 km



FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Besætning: l
Højde: 5.1 m

Flyvevåbnet

~
F-16 Fight ing Falcon Alsidigt kampfly

Anta l: 68 Max. fart : 1160 knob
længde: 10 ,1 m Spændvidde: 15.1 m
Akt ionsradius: 500 sømil
Bevæbning : e-lø bet 2 0 mm kano n, bomber. raketter og missile r
16 F-16 fly udfases)

----._---_.

Besætning: 6,

Højde: 11.7 m

Transportfly( -130 Hercules

Anta l: 3 161 Max. fart : 335 knob
længde: 29.8 m Spændvidde: ":;0.4 m
Akt ionsrad ius: 2160 sømil
Nyttelast: 20000 kg eller 92 soldater eller 64 fa ldskærmssoldater
De nuværende ( -130 Herrutes erstattes af nye 3 ( -130J -30 Hercules

Antal : 2 Max. fart : 500 knob Besætning: 3-5
længde: 25 m Spændvidde: 23.7 m Højde: 7,6, m
Akt ionsradius: 3700 sømil Nyttelast : 2158 kg elle r 18 passagerer

Gulfstream G-III Inspekt ionsf ly



FORSVARETS HOVEDMATERIELGENSTANDE

Antal: 3 Max. fart : 3"1 8 knob
længde: 20.9 m Spændvidd e: 19.6 m
Akt ionsrad ius: 3500 sømil
Nyttelast : 2Li35 kg eller 19 passagerer

Challenger 60tj Inspektionsfly

Besætn ing : 2·3
Højde : 6.3 m

S-61Sea King Redningshelikopter

""-- ,

·~t·r- I ·idJ- ... ' _I _L , .

Antal: 8 Max. fart: 138 knob
Længde: 1] .1 m Rotordiameter: 18.9 m
Aktionsradius: 470 sømil

T-17 saab Supporter Sko le - og forbinde lsesfly

Antal: 28 Max. fart : 155 knob
længde: 7 m Spændvidde : 8,8 m
Aktionsrad ius: 380 søm il

Besætn ing: 5
Højde: Li.7 m

Besætning : 1-2
Højde: 2.6 m
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DEHAWK

Anta l: 6 eskad riller

Luftforsvarsm issil



FORSVARETS PERSONELSTYRKE 2004

Personeludviklingen i Forsvaret 1994 - 2004
~J1t~~_9§1lI~@I1:1l!!iQ?·(jjj··gg"IlI:l0ElW*gg41

Plll_a~~~J!I1ER\~I1;L~§_C4'mE9~AR_~~~
Alle personeltal er omregnet til mandår.

Forsvarets krigsstyrke
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FORSVARSBUDGETTET 2004

Forsvarskommandoens andel
~bnfts gett~

Milt. kr. Procent

Int -. f inansierede NATO-anlægsarbe"der i Danmark
:R _USIO

Total

296 .8
!.04 1.2

13 .9
-m .9.

16. 0492 ,1

1 .8 0

.3
'0.8

-0,85
100,0

32

Kilde : Finansloven for f inansåret 200<:1 § 12. Forsvarskommandoens budget inkl. indtægtsdækket virksom
hed og t ilskudsfinan sieret forskningsvirksomhed.



UDVIKLINGEN I FORSVARSUDGIFTERNE

Udviklingen i forsvarsudgifterne i perioden 1992 t il 20 03:

1,71

1,6

1,3

1.63
1.59 1.56 1.55

1.43
1.36 1.34

1.27
1.23 1.23

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Forsvarsudgifternes andel i procent af bruttonationalproduktet l BNP) i periode n 1994 til aooq t årets pr i
ser ].
Kilde: Forsvarsbudgettet 20 0 4 og økonomistyreisens vurdering af BNP.
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FORSVARETS ORGANISATION

Forsvarskommandoen med underlagte myndigheder
Hærens Søværnets Flyvertakt isk Forsvarets Forsvars- Væmsfæll es
Operative Operative Kommando Sundheds akad emiet myndigheder
Kommando kommando t jeneste

34

Hærens
Materiel 
Kommando

·R(' ll:im..nte r
' Skoler mv.
.HovWYiI."rkst eil er
•Forsyn;ngsd epole r
' Depolom~der

Søværnets
Materiel
kommando

Grønla nd s
Kommand o

Færøernes
Kommando

' Eskadrer
' Marinedistfi kt er
·Skol er mv.
'Fllldestat ioner
'F()f!;.,.., in~epol.....
' $ej IE'Odt>('nhed....
'wftgruppp vest
oSlædepa t ruljen
Sinus

Flyve
materiel
kommandoen

' Flyvestationer
' Skolt' . mv.
'H oW'd værkstl"der
oHoW'(ld " pot
· POl·drvi5.iOl1(' n

.FOfskningst j " nest e
'Fakull l!ter :
• SIrat eg i og Militær

Oper<ltioner
. Mil.psyk .. Ledelse

(, Pædagogik
' Biblio lel<ef
' ( e ntre-Ior
- Forvall ning

' Forsvarets Rlld givn;ng om
Omstil linl

'Fo rSII<l' l!'l s Væml'pli(l.
u Rel<rutt" rinll:

' Fors va ,pt5 Inlormatiktj e """' e
' Kommand antskaber



FORSVARETS ORGANISATION

Hærens myndigheder
Signaturforklaring: #~~
HOK: Hærens Operativ e Kommando I HMAI< (

HMAK: Hærens Materie lkommando ,I \ q
l FR av: Lokalt orsve rsregfcn Bornholms Vewn..- -- .-/ TRR /

J . ._ "~~JGK '
DANILOG: Det Danske Int ernat ionale logjst~lSk _ ~":" -...
DAR: Dronn ingen s Artlll enreglment r,- '" si~ {
GHR: Gardehu sarreg imentet ti ),t ~
HFT: Hærens Flwetieneste ''r rU V 6 t ..... or-o.
HD: Hærens Officersskole r~ PLR ..- )
IGR: Ingen iørreg imentet ;;. IGFl • ,)

JDR: jydske Dragonregiment JOR HOK (~n" . .... '-
JGK: Jægerkorpset t> HFT t t_~'/ )
KAR: Kongens A~j lle ri.regiment ~) ~_.. •...0 ...... '}Jl.?"~ .z;R \.
LG: Den kongelige livgarde ( ,' ~ --~' -t;l~lÆ Hc.A, .
PlR: Prinsens Livregiment J OMl T~\~";";'...._ !il 'k.. "...- (..J (j

TGR: Telegrafreg imentet ~" ~r". ~;'.1~ J GHR ( -...

TRR: Trænregimentet ~ ~ 5:.~ ). . -e \
Hærens Art illeri sko le ; i ~l' .~, ; J~"~ «-/
Hærens Ingeniør- [, ABC-skole v :

J .).:,~~ i:oI~...~/J .. .. ""~ILC?G ~
Hærens Kampskol e i., -,""F~ ~~ !J I ,..........-rtt'~r
Hærenslogistikskote --..... i ../ ~ .... ~)./
Hærens Sergentskole ' --.<---- \i
Hærens Signalskol e
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FORSVARETS ORGANISATION
----- ~------""--

Hærens Operative Komma nd o med :

Danske Division
• l . jy ske Brigade
- 3. Jys ke Brigade
- l . Sjælla ndske Brigade
- Jyske Kampgruppe

Den Danske Internationale Brigade

Kampgrup per

l ogist isk Støtt e gru ppe

Jægerkorpset

Host Nat ion Support Grou p

Lokalforsvarsregioner (l FR)

Hæren og Hjemm eværnet

Lf R BomIloIms
. Værn

r "" ~

""--J



øvrige:

FORSVARETS ORGANISATION

Søværnets o pe ra t ive strukt ur, •"""d<.
~( ). Esl<adæ

Signaturforklar ing : I" y 5· EskadrE'

SOK: Søværnet s Opera~ i ",e Kommando ,/ ~\ Q.~ge
SVF: Søværnet s Flyvetjeneste ._ J r Katt ega ts Marinedl stnkt

l . Eskadre: THETIS-klasse n ~ "'\."P"~~ ,
AGDlEK-k lasse n /(j)" .< ~ ~(
Isbrydere r; s ,...

2. Eskadre: NIELSJUEl-klassen I~ t<? ~
FLYVEFISKEN-k la ssen , .fj I.:" ..,1!.. "1...""-" _

BARSØ-klassen ~ )
3. Eskadre: FAlSTER-klassen SOK"~rt(

LINDORMEN-klassen t- ) < • ,r/ '-

FLYVEFISKEN-kl assen \ ",) J . ..."% t~--?~' '(
Sl EIPNER r ~! (f " }'-' ;'t" ..... -,
M·I· kib r J -""~ " . , ,\ , .. l

( J0S I e / "'"", .....- .~ V (iv -t:> (j

5· Eskadre: TUMLEREN-k lassen ,J~ t.\:"J.....-":"';':-J\ . ~ ( '
NARHVALEN-kla ssen ,,~ '\ ;: , t, ' < J .__
KRONBORG-klassen " 'I" ..,..)i· ~· Eska dre~r ,..) [&;J
Frøma ndskorpset [J( ,~'" ~h ..i l/ ... -....~, -\'o~ / <,

DAN NEBROG \. '<-~" ' ,;;:..-"p/ , ,......'.,<~-·n-::o }- 'J'
-~~~~..> .~t.J"/ ..:;.. o....{.t l -~ <-,

'\ • '<, .... / Bomh ol
.., --, 9 ·

~-::,,".-~ \i
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FORSVARETS ORGANISATION

Søværnets støttestruktur & sF1er
• . ~ '--- FLS FRH

Signaturforklaring: . I r--- SRS

SOS: Søværnets Off icersskol e ,/ \ <?
SRS: Søvæ rnet s Sergent - (, Reserveoff icer~~te/ /
SGS: Søværnets Grundsko le .Ir- -v ......:P"~'

TYS: Søværnets Taktik- & VåbenSk<?~:t~ ' .i (
TKS; Søværnet s Tekn iksko le f[ { A'9:.,,,

li 7, I.t-) ....,.ø'-P;J...... ..... \/'\:.1 . ..,;
SMK: Søværnets Materielkomman~,Q r,fj ..)!...... ..,.--..-,
FL5 FRH: Flådestation Frede rikshavn [~ J'
FL5 KOR: Flådestation Korsør ,-'J,r1,(
MAS KBH: Marinesta t ion København J~~ ) : . ~//"'--? s. ,

"~\ J . ...~ t~--:?~ ses sos
, ,., ~.' (l ...... r' J, ~ } ~ -t::\ ' TVS

J ~ o<'~~- ~":j ~~ ~ TKS
/ c:<::': - -' • .~ f" Ij MA S KBH

) .~ ......,.'.... t i , r,,-, B ,,Y<- J-HS<O' (~
• il -,'j. " I ' ;'''':-Z ,.J ~':1 .."' ~" I ',j' ,{'., ' ...

v } ..:t.~ ~~::~"4A? ~:.. .. "" T'~:~ ~ ~'<,)

,,-~./',-~ >.,;J,w 't ~{-t'5 ~J
v - -. ,-<~.....5(f



FORSVARETS ORGANISATION

Signaturforklaring :

Flyvevåbnets myndigheder

Flyvertakti sk Kommando
Flyvemateriel komma ndoe n
Flyvevåbnets Officersskole
Kontrol - ET Luft forsvarsgruppen
Flyvestation Aalbo rg:
Eskadri lle 726 lF-16 I
Flyvestation Skrydst rup:
Eskadrille 727 (F-16}
Eskadrille 730 (F-161
Flyvestation Værløse:
Eskad rille 721 (( -130, G-III &
Cha llenger l
Eskadrille 722 15- 61)
Flyvestation Karup:
Saab T-17

FSNSKP;

FSNVÆR:

FTK:
FMK:
FLOS:
KLG:
FSNAAL:

Øvrige sko ler:
Flyveskolen
Flyvevå bnets Førings- Et Operatlonsstetteskole
Flyvevåbnets Specialskol e

FSNKAR:
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FORSVARETS ORGANISATION

FSU:

FVR:

FKO:
FlT:

FAK:
FRO:

~:~~~~~n~lles myndigheder /0-/\
/ '<?

Forsvarskommandoen _ ....."./; .~
Forsvarets Informat ikt jeneste _~_ -c~~

Forsvaret s Sundhedst jenestek~)1r1J {
/i'''"t- t-t;~_ .-""'4

Forsvaret s Værnep ligt, & ~ ~r.J v J ......- .....,
Rekruttering ~ )

'<1 /
Forsvarsakademiet t) ~ vft..I. //'-l~O
Forsvaret s Rådgivning om ~,, \ J . ..~ ...... l e~_"?~ . fSU
Omst ill ing r " ~. Cl r '''- .:./ ,~\ ~x: ~: ....~ .~ ....,;: ....... ~'iJ pJ . ij FVR

),~ B::J...".....-1O '~y' l (,,, FAI(

~~', r' . 0' ", J .... FRO

of .,J " s : -e ..-J [SJ
eri ~r .~ ; )':..._~. '" .
"f ';>; ';::' , .•'o.-"c'J:'If! ' . ~";'''l.:::> r>]t.. ~"""tY ?:-v.! ~ 1 r""'--"'!',.' l .~~ " _.

- J'S' ', """~'/ >t ~<" ,- .
'" .~. ", /

~--<"-~ \t
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DANSKE DIVISIONS ORGANISATION
I

Sta b l . JYske Brigad e 3. Jyske Brigade l . Sjællands ke Opkla rings - Panserbataljon

~ ~
Brigade bataljon

-~ ~"'1\ ~'~7) !;

ft1f~ f-- ::k7~
._~

'~ -W Panserinfan teri - pansenn tantert- Panserinfa nteri - -"'" brigade brigade bri gade

JVske Panserværns- Pat ru lje- Divisionsart ill eri l uftvæ rns- Ingeniør-
Kampgruppe he likoptere kompagni missil afd elin g bataljon

"'rl'~ ~::;f~ .-;'*, ~:~~ ~ ~ ~~""i!~ " . , ... '1! " . ' • C3;;~
....,~ , "',,; I"'-'~ :-..i

ir

Telegraf Elekt ronisk Trænbata ljon Tungt Milit ærpo liti- Musikkorps
bataljon Kri gsfør elses Transport- kompagni

Xkomp agni komp agni &

~ ~ I~. -i/JiiJ Personel -
erst at nings-

, o , depot

li1



PANSERINFANTERIBRIGADENS ORGANISATION

PMV:
Pansrede mandskabsvogne
SKHB:
Selvkørende haub its
TOW:
Panserværnssystem

I

Stab & Panse rinfanteri- Panserinfanteri- Panserbataljon Spejder-
st abskompagni batal jo n bataljon eskad ron

CJ ~:J C -1, _'O,~~

~~
, 3

"'"5 PMV'er 39 PMV'er 39 PMV'er 30 kampvog ne

~ -'~ r- :'lC"'m CJ
B l OW 10 kampvo gne 10 kampvogn e 30 PMV'er

Art illeriafdeling Panseringeniør- 'r rænbatelion Militæ rpolit i-
kompagni det ache ment

,.-... -r-. Jri:"Da e ·i/J'7 )~ tJ' t ,t I
18SKHB 6 PMV'er

~
=9"

CJ 9&::,::: ink l. sanitet s-
21 PMV'e r 2 panserbroe r kompagni

<i2



PANSERINFANTERIBATALJONEN

,
Stab & 2 panserinfanteri- Kampvo gns- Motoriseret

stabskompagni kompagnier eskadron infanteri

CJ -:~
-

~ i=oP
En panserinfanteribat aljon består normalt af et stabskompagni, to panserinfanterikompag
nier. en kamp vogn seskad ron og et motoriseret infanterikompagni. lait ca. 700 mand .

Panser infanterikompagnierne er primært udrustet med 13 pansrede mandskabsvogne og
desuden et anta l hjul køretøjer. Kompagniet består normalt af 3 panserinfanteridelinger. en
pansret mortersekti on, en pansret maskinkanonsekti on og en kommando deling. I alt ca. 140
mand .
Kampvognseskadronen er primært udrustet med 10 kampvogne og bestå r af 65 mand. Det
motoriserede infanterikompagni er udrustet med hjulkøretøjer og består af ca. 120 mand .

Stabskompagniet er udrustet med både pansrede mandskab svogne og hjulkøretøjer og
består af ca. 240 mand.
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2. ESKADRES ORGANISATION

I
Sta b &

eskadrekontor

I
Division 21

I
I

Division 22

I
Division 29

l i l i ,
~-,",,-~~

F35Ll NIELSJUEl

\;=,,,,~~
F355 OLFERT FISCHER

.\; .Ji'.'. r'~~
F3S6 PETER

TORDENSKIOlD

Korvetter

Division 23

Petrufieterteier mf l.

.1
"; ' ~-c.t:"#(:.r,
t::L~+i:-"

: "-~,,,.,.

li .
1 '''';''''M;,·

"" 11 ~" '",:,df• . ,.

orlogskuttere



SØVÆRNETS TA SK FORCE 420

I krise- og kr igst id kan alle NATO landes maritime st yrker hver for sig, blive inddelt i gruppe r og fo rmatio
ner, der er nemme at få overblik over. I stedet fo r at ta le om Ilde n danske f låde «, som er et diffust udtryk
l indeholder det f.eks. også marit ime fly, er det kun korvetterne osv.]. bruger man indde linger, der er ens
artede og sammenligne lige. Indde lingen er på tre »lag« l niveauer}:

lASK FORCE
lAS K GROUP
lAS K UNIT
lASK ELEMENT =

En meget stor f lådestyrke.
En del af en lask Force. men med en bestemt opgave.
En de l af en l as k Group. men med en nøje defineret . bestemt de lopga ve.
En de l af en lask Unit, men med en specif ik opgave . begrænset i t id og sted .

Eksempel l :

Eksempel 2:

Det dan ske søværn, inkl. alle slags skibe. marined ist rik1er og f lådehelikoptere kaldes fo r
en TASK FORCE. I NATOs system er Danma rk tildelt nummeret .po. På en kort , præcis
måde kan man alt så omtale hele det danske søværn som TASK FORCE -420 !TF -4201.

Den amer ikanske Atlanterhavsf låde består af adskillige store hang arskibe , krydsere,
destroye re, f regatter og olietankere. En enkelt TASK FORCEkan indeholde f.eks. 25
destroyere inkl. mar it ime overvågn ingsf ly og helikoptere og betegnes f.eks . TASK FORCE 10.

Underindde linge n, som anført ovenfor. er nødvendig fo r at tildele opgaver til de enhede r. der netop er
egnede til løsning heraf. F.eks. vil minelæggere typisk være i samme TASK GROUP, mens kampskibe af
FlYVEFISKEN-klassen kan være sammen med korvetter i samme TASK GROUP, fo rdi d isse to ski bstyper kan
anvendes koordineret til løsning af samme slags opgave. neml ig egentlig kamp mod en modsta nde r i for
bindelse med f.e ks. invasionsforsvar. Afhængigt af anta llet af skibe og afhængigt af antallet af opgaver vil
inddelingen i TASK GROUPog TASK UNIT - eventuelt helt ned t il TASK ELEMENT - f ind e sted på den mest
hensigtsmæssige måde.

45



46

TASK FORCE 420

Commander l ask Force ~20

{Chefen for Søværnets Operati ve Komma ndo)

l

I I

lask group 420.0 l ask group .t;20.1 lask grou p 420.2 lask grou p tj20.3 l ask group 420.Q

Eskorteenheder Minelægn ingl Størr e Minelægningl Minelægning/
- rydning kampenh eder -rydning -rydning

I
I I I

Commander I Commander Commander
Task Unit 420.2.0 l ask Unit 420.2.1 l ask Unit 42 0.2.2

I I I

~ ~'" !~

~'" ~ , ~M

~ ~ t=L"



ESKADRILLENS ORGANISATION

Administrotionsdeling

Eskadrille 730 er ti l
meldt NATO's "High
Readiness Oeployable
Forces".

Operationsdeling med Materieldeling
20 F-16

~~~~+
~+~++
~~~~~
~~~~~

F-16 bevæbning:
- 20 mm kanon
- Bomber
- Rakette r
- Missile r
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HVAD ER NATO ?

Den Nordat lant iske Traktat af april 1949 skabte en Alliance af uafhængige stater. heribla ndt
Danmark. med en fælles interesse i at opret holde f red og forsvare deres frihed genn em pol i
t isk sol idaritet og et passende mil it ært forsvar med henblik på at afskrække og om nødven
digt slå alle mulige form er for aggressio n imod dem t ilbage.

NATO's vigt igste formål er således at beskytte f rihed og sikkerhed for alle sine medlem-
mer, med po lit iske såvel som med mil itære mid ler i ove rensstemmelse med principperne i De
Forenede Nationers Charter (FNl. Alliancen bygger på fælles værdier som demokrati, menne
skerettigheder og retstatsprincipper, og Alliancen har siden sin oprettelse arbejdet for etable
ring af en retfærdighed og varig frede lig orden i Europa.

I dag. eft er Berlinmurens fald, har NATO et udbredt samarbejde med de central- og øste uro
pæiske lande. som NATO støtter med polit isk. militær og økonomisk samarbejde.

11999 fej rede NATO sit 50 års jubilæum og samme år blev Polen. Ungarn og Tjekkiet medlem
mer af NATO. Og ved topmødet i Prag i november 2002 blev Estland. l et land. Litauen. Slovenien.
Slovakiet. Rumænien og Bulgarien inviteret ti l optagelsesforhandlinger. NATO vil således forvente 
ligt bestå af 26 medlem slande fra 200~.



NATO'S KOMMANDOSTRUKTUR I EUROPA

Allied Command Operations

St rategic: I SHAPE I
Mons, Belgien

Operationa l:
I

JFe HQ Bru nssum I I Jo int HQ lisb o n I I 'Fe HQ Naples I
The Netherlands Port ugual It aly

Com pone nt:

( C-Ai , Ra mst e in II <C M"HQ II cc-canc HQ

I eC-Air Izmir II cc-war HQ II (C -Land HQ IGermay NorthwQod H",d~lber\( Turkey Naples Mddrid
lJn it .. d Kin-';do m Ge,many It il l SIl'l,n

CAOe Uedem CAOe P. eenancc
Germany ltaly

De AOe Ue dem DCAOe P. R en~ti co

C",ma y It;,ly

CADe Firlde rup CAOC l ar is sa
De nmarl< Grecc e

Kilde: www.NATO.int
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DEN DANSKE INTERNAT IONA LE BRIGADE
------~

Den Danske Internat ionale Brigade skal med kort varsel. med hele eller dele af sin styrke.
kunne deltage i fr edsbevarende. fredss kabe nde. humanitære elle r lignende operatio -
ner under FN eller OSeE. Endvidere er brigaden st illet til rådighed for NATOs Hurtige
Reaktions styrker. hvor den indgår i l. Britiske Panserdivis ion.

Det hjem sendte personel har en 4·årig rådlghedskont rakt, hvor de inden for den ti -årige
periode er forpligtet ti l et ant al udsendelser. Den Danske Internat ionale Brigade s indsæt 
telsesmuligheder: FN. NATO, oseE og forsvar af dansk te rritorium med deres enhed af 7
måneders varighed . Normalt mindst en udsendelse. Den Danske Internati onale Brigades per
sone 1styrke er på ca. 4800 mand. fo rdelt med 20% fast ansat personel og 80% hjemsendt
person el. svarende til henholdsvis ca. 10 0 0 fastansatte og ca. 3800 hjemsendte. Brigadens
hovedkvarter er placeret i Vordingborg.

Enheder. der indgår i Den Danske Internati onale Brigade
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Stab & stabskom pagni
Panserbat aljon
Arti lleriafde ling
Panseringeniørkompagni
Trænbataljon

2 panserinfanteribataljoner
Spejde reskad ron
Luftværnsmissilbatteri
l ogist ikbataljon
Mil itærpo litidetachement



FN -, NATO-, EU & OSCE-MISSIONER

Missioner. hvor Danmark deltager eller har delta get:

I

"

..

Tadjik istan

/

Tid ligere mission

~ l lga:t!:nde-;;;:on
Afghanistan/ 4 "'" •

/"" Pakistan

.............-- Kashmir .

Irak ,.

Sierra Leon e

.'

Albani en

Cypern

Gaza

Mellemøsten

l
Congo

I ___
Namibia --

"kosovo EJ
JMakedonien
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FORSVARET I G RØN LAND OG PÅ FÆRØERNE

52

.400km l

Grønland:
Grøn lands Kommando i Grønneda l er ansvarlig for al militæ r
aktivitet i og omk ring Grønland. Opgavern e er bl.a. suveræ
nitet shåndhævelse, eftersøgnings- og redningsoperati on er,
f iskerii nspek tion mv. Til løsning af disse opg aver disponerer
Grønlands Kommando over 1 - 2 inspekt ionsskibe, 3 inspekt ions
kuttere, et Gulfstream G-III inspekt ionsfly samt Slædep at ruljen
SfRIUS i Nordøstg rønland . Der er i alt udstati oneret ca. 60 mand
i Grønland. Hert il kommer både skibs- og fl ybesæt ningerne.

Færøerne:
Færøernes Kommando i Mørkedal er ansvarlig fo r alle forsvars-
relaterede opg aver på Færøerne. Disse ~..t

opg aver er bl.a. suverænite ts håndhæ- ~~
velse. f lyovervågning. f iskeri inspektion, _
eft ersøgnings- og redni ngsope rat ioner ~ ~TdRsHAVN

mv. Til løsning af disse opg aver dlspo- ~

nerer Færøernes Kommando over et ~

inspekt ionsskib og lejli ghedsvis over et , "
fis ker iinspektionsf ly. Der er j alt udst a-
ti oneret ca. 74 personer fra forsvaret IO 101
på Færøerne. t-------t ,



o

HOLDN INGSM A LI NGER

Befolkningens forsvarsvilj e

Clld, h~t"",,",mt DI" , helt lJe, n, mt

Synes De. at forholdene i Danma rk er værd at
forsvare imod et mili tært ang reb?

Er De indst illet på i en eventuel krig selv at støtt e
landets forsvar i det omfang De kan ?

Synes De, at Danmark bør have et militært for
svar?

Mener De, at Danmark skal delt age i freds ope ra
tione r ?

Kilde: Forsvarsakademiet "Befolkn ingens Forsvarsvilje maj 2000 - oktober 2002", januar 200 3
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o

HOLDNINGSMALINGER

Befolkningens forsvarsvilje

" ."

Synes De. at Danmark skal delta ge i fredsopera
t loner uden for Europa?

Kilde: Forsvarsakademiet "Befo lkningens Forsvarsvi lj e maj 2000 - oktober 2002 ", ja nuar 20 03

Befolkningens holdn ing ti l NATO

f!\
U

D FOl NATO

D Imod NATO

• V.d ikke
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Kilde: Gallup Insti t utt et for Berlingske Tide nde - Oktober 1999.



HJEM M EVÆ R NET

Hjemm eværnet består af ca. 59.000 frivillige mænd og kvinder. 250 fastansatte officerer og 630 fastan
satte civile .

Hjemmeværnets overordnede opgaver. som er fast lagt i en særlig lov, er at støtt e hæren. søværnet
og f lyvevåbnet i løsning af dere s opgaver samt ikke mindst at styrke forsvarsviljen i befolkningen.
Hjemmeværnets plads i f remt idens forsvar kan sålede s ses som

krisestyringsinst rument
deltager i suverænitetsto rsvaret
fo lkeligt udt ryk for fo rsvarsviljen
deltager i internat ionalt samarbejde.

I forb indelse med forsvarsforliget for perioden 2000 • 2004 har hjem mevæmet fået nye, større og
uddannelsesmæssigt mere krævende opgaver, som det overtager f ra hærens lokalforsvars enheder.
Hjemm eværnet er f remover den vigtigste del af det regionale forsvar og løser mili tære opgaver inden for
regionsemrådet . Den enkelte hjemmeværnsenhed udgør herved en nat urlig del af lokalsamfundet .

Hjemmeværnet bidrager også t il den civile del af bere dskabet. bl.e. i fo rbinde lse med sered ning stie neste.
eftersøgnings- og kata strofehjælp. og yder desuden støtt e t il en række civile akti viteter.

Chefen for Hjemmeværnet rådgiver forsvarschefen i alle spørgsmål vedrørende hje mmeværnet .

Den kom mitterede for Hjemmeværnet er ansvarlig for inte rn og ekstern info rmation, bl. a. for at sikre den
folkelige opbakni ng til hjemmeværnet som grundlag fo r fort sat t ilgang.
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NYTTIGE KONTAKTER I FORSVARET

339233 20 www .fmn.dk

liS 67 ti5 67 Forsvaret.dk

99 624970 www.hak.dk

99 24 11 11 Forsvaret .dk/hmak/ dan

89.43 30 99 www.sok.dk

32 663266 www.smk.svn .dk

9962 o!i9 50 www .ftk.dk

44782255 Forsvaret .dk/ fmk/dan

0 0 29 9 69 19 11 www.glk.gl

00 298 3 1 14 20 Forsvaret .dk/frk/dan

39n 1 2OO

fmn@fmn .dk

f ko@mil.dk

hok@mil.dk

hmak@mil. dk

sokæsok.dk

smk-ck@nmc.dk

ftk@mil.dk

cptæelrmat.dk

iscomgl@greenne t.gl

f rk@frk.fo

fsuæmit.d k

fak@fa k.dk

eo.fvr æinte met.dk

pi -afde biv.dkwww.hiv.dk

www.fvr.dk

www .tak .dk

Nyttige te lefonnumre. web- og e-mal! adresser i Forsvaret

Forsvarsministeriet

Forsvarskom mandoen

Hærens Operativ e Kommando

Hærens Materie lkommando

Søværnet s Operative Komman do

Søværnets Materi elkommando

Flyvertaktisk Komm ando

Flyvematerielkommandoen

Grønlands Komman do

Færøernes Komm ando

Forsvaret s Sundhedst jeneste

Forsvarsa kademi et 39 15 15 15

Forsvarets Værnepligt og Rekruttering .44 68 21 n
Hjemmeværnet 33 6,7 93 86
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