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Forord

Dansk forsvar står i de kommende år
over for store udfordringer. Den tek
nologiske udviklmg skaber stigende
problemer med at fastholde den mate
rielmæssige kvalitet og kvantitet. Kra
vene til prioritering og ressourceanven
delse vokser i takt med de begrænsede
økonomiske muligheder. På personel
området må forsvaret være så god 0$
engagerende en arbejdsplads, at kvalt
tetsniveau og arbejdsglæde kan fasthol
des. Hertil kommer, at interessen for
forsvars- og sikkerhedsmæssige spørgs
mål blandt politikere og i offentlighe
den er stærkt stigende.

Alle disse forhold bringer forsvaret
i fokus på en anden måde end tidlige
re. Det er efter min opfattelse POSt
tivt, og bør først og fremmest af for
svaret betragtes som en udfordring 
en udfordring til at få det mest mulige
ud af de rådige midler 0$ i alle forhold
vise, at forsvaret inden for sine rammer
fungerer effektivt.

De forlig omkring dansk forsvar,
som et flertal af partierne i Folketin
get siden 1960'erne har indgået, har
alle - måske i stigende omfang - væ
ret præget af en manglende overens
stemmelse mellem mål og midler. Det 
te er blevet sagt så mange gange, at det
måske ikke gør indtryk. Men det er
den barske virkelighed, som for forsva
ret har betydet stadige reduktioner i
personeltallene, stigende vanskel~he

der ved fornyelser på materielomradet,

udhuling af beholdninger og et aktivi
tetsniveau, som burde være højere.

Til trods herfor har forsvaret frem
til i dag formået at få særdeles meget
ud af de ~ivne ressourcer - hvilket i
øvrigt ogsa er bredt anerkendt afvore
NA TO-allierede. Gennem rationalise
ringer, omstillinger, genbrug af mate
rielog ikke mindst på.trund af en stor
loyalitetsfelelse over for det samfund,
forsvaret skal tjene, er det lykkedes at
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fastholde en indsats, der må betegnes
som troværdig.

I "Arlig Redegørelse 1984" skrev
je~, at vi også ved udgangen af 1987 
nar det nuværende forsvarsforlig udlø
ber - vil råde over et effektivt og af
balanceret forsvar. Men når det posi
tive er nævnt, kan vi naturligvis ikke
lukke øjnene for, at forsvaret også i de
kommende år vil skubbe en række
uløste problemer foran si$. Den opfat
telse har jeg fortsat. Forliget gav ingen
endelig løsning på forsvarets grundlæg
gende problemer. Når det gælder ae
væsentlige hovedområder, opnås ikke
den materielfornyelse, der er behov
for. Det er et karakteristisk træk i det
danske forsvarsbudget, at den andel, vi
anvender til investeringer i nyt mate
riel, er ringere end i mange andre lan
de. Det tvinger os til - og har gjort
det i en lang årrække - at bolde mate
rielsystemer i gang, længe efter de bur
de være udskiftet, samt gennemføre
lange rækker af levetidsforlængelser.
Forsvarsforligsaftalen i 1984 rummer
en række større materielanskaffelser,
som samlet beløber sig til knap 6 mia.
kr. Disse anskaffelser betyder for vær
nene en hårdt tiltrængt fornyelse af
materiellet. I spørgsmålet om forsvarets
beholdninger, der har afgørende betyd
ning for udholdenheden, vil der i pe
rioden blive rettet noget op - men
kun i stærkt begrænset omfang. Men
det er stadig en kendsgerning, at der
er alvorlige mangler på en række kamp
afgørenae områder.

Også når det gælder udviklingen på
personelområdet, er der grund til at
påpege de nedskæringer, der er gen
nem/ørt i løbet af en årrække og som
betyder, at hæren i dag har langt færre
enheder i fredstid, samtidig med at
friskningen og dermed kvaliteten i mo
biliseringsstyrken ikke er ganske til
fredsstillende. For flyvevåbnet og sø
værnet er nedgangen i fredsstyrken
affødt af det lavere antal fly og skibe.
Denne nedgang må dog vurderes i for-
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hold til den kvalitetsfo røgelse, der er
sket. Men vi må gøre os klart, at der er
en nedre grænse for nedskæringerne,
og denne grænse går, hvor det vil være
meningsløst at indsætte danske enhe
der, eller hvor det ikke længere af vore
allierede skønnes forsvarligt at sende
forstærkninger hertil. Det er min op
fattelse, at vi stadig er et stykke fra
denne grænse, men det er ligeså klart,
at hvis vi ikke indenfor de kommende
år skaber større forståelse for forsvarets
behov, vil vi skubbe en problemmasse
foran os, som det kan blive næsten
umuligt at løfte senere.

Det er helt afgørende, at vi fasthol
der kvaliteten blandt forsvarets perso
nel. Det er naturligt, at der til stadig
hed vil være officerer og andre ansatte,
der søger andre udfordringer. Det er
en understregning af kvaliteten affor
svarets uddannelser, at der er en sådan
interesse for disse medarbejdere. Men
det er klart, at forsvaret selv nødven
digvis må kunne fastholde et tilstræk
keligt antal kvalificerede medarbejdere.
Derfor må de tilbud, der gives på det
uddannelses- og ansættelsesmæssige
område, være så gode, at forsvaret i
rimelig grad kan tage konkurrencen op
- selvom det må erkendes, at forsva
ret, som andre statsmyndi$heder, altid
vil have det mere vanskeligt end civile
virksomheder, der kan håndplukke en
eller nogle enkelte fersoner og betale
dem uden hensyn ti tariffer og afsmit
tende virkninger.

Men kvaliteten har ikke alene noget
med kroner og ører at gøre. Det er i
høj grad et spørgsmål om træning 0$
uddannelse, om udfordringer i arbe]
det og om korpsånd og disciplin. Vore
enheder skal kunne klare sig i en mo
derne krigs enorme belastninger. jeg
mener, at vi i dag giver vore folk på
alle niveauer en god uddannelse. Dette
bekræftes også af de resultater, vi får
fra bl.a. internationale NA TO-øvelser,
hvor de deltagende danske enheder af
hæren, søværnet og flyvevåbnet altid



er meget fint placeret, eller for hjem
meværnets vedkommende, hvor der
over for mig ved mange lejligheder,
bl.a. fra allierede, er givet udtryk for,
at man er imponeret. Det er væsentligt
at fastholde denne kvalitet.

Forudsætningen for, at der opnås
forståelse for forsvarets muligheder
for at løse opgaverne og dets placering
i vort samfund, er, at der hersker kend-

skab til dansk forsvars mål og midler.
Disse fastlægges først og fremmest
som en konsekvens afden åbne og de
mokratiske debat om vor forsvarspoli
tik og placering i alliancesamarbejdet.
Det er mit håb, at de informationer,
der gives i denne redegørelse, kan med
virke til, at denne debat kan finde sted
på grundlag af et så fyldestgørende og
alsidigt beslutningsmateriale som mu
ligt.

København, den 16. december 1985

Hans Enge.fl
Forsvarsmtntster
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1. Sikkerhedspolitiske forhold

1.1. Danmark og NATO
1.11. Dyvig-rapporten
I juni 1984 nedsatte Udenrigsministe
ren et udvalg af særligt sagkyndige,
der fik til opgave at udarbejde en bred
ekspertredegørelse om Danmarks sik
kerhedspolitiske situation. Udvalget
afsluttede sit arbejde i november 1984
med en redegørelse om "Danmarks
sikkerhedspolitiske situation i 1980'er
ne", også betegnet som Dyvig-rappor
ten. efter udvalgets formand, ambassa
dør Peter Dyvig.

Udvalgets sammensætning:
Departementschef, ambassadør Peter

Dyvig, Udenrigsministeriet.
Kommitteret Henning Gottlieb, Stats

ministeriet.
Afdelingschef Mogens Frederiksen.

Forsvarsministeriet.
Kontorchef Jørgen Wahl, Forsvarsmi

nisteriet.
Nedrustningspolitisk rådgiver, ambas

sadør Per Groot, Udenrigsministe
riet.

Kon~o~chef Vagn Egebjerg, Udenrigs
rmmstenet.

Kontorchef Hans Henrik Bruun, Uden
rigsministeriet.

Sekretær, fuldmægtig Niels Egelund,
Udenrigsministeriet.

I rapporten gives der en fremstilling
af omstændighederne i forbindelse med
valget af dansk sikkerhedspolitik i ef
terkrigsårene, og hvorledes samt i hvil-

SNU INfORMERER

Rapporten er en ekspertredegerelse, som i
den afbildede udgave er suppleret med det
væsentligste stoffra den efterfølgende debat

ket omfang disse omstændigheder sva
rer til forholdene i dag. Hovedvægten
er lagt på en gennemgang af de sikker
hedspolitiske spørgsmål, der har ken
detegnet den danske debat i de senere
år, og på en sammenfatning af sam
menhænge, problemer og muligheder
i dansk SIkkerhedspolitik .

Efter at rapporten var afgivet, ned-
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satte Folketinget et midlertidigt ud
valg til behandling af redegørelsen om
dansk sikkerhedspolitik med forhen
værende forsvarsminister Knud Øster
gaard som formand . Udvalgets arbejde
er endnu ikke afsluttet.

1.12. SDI-debat
I foråret 1985 drøftede Folketinget to
gange "det strategiske forsvarsinitiativ"
(SOl) og de tanker, som præsident
Reagan fremkom med to år tidligere
om en mulig omlægning af den strate
giske balance fra offensive til defen
sive systemer. Et middel hertil ville
være at gøre strategiske atommissi
ler "ubrugelige og forældede" ved eta
blering af et "skjold" i flere lag i rum
met.

Der forskes således i USA i forskel
ligeteknolo~sk avancerede våbensyste
mer, der maske vil være i stand til at
tilintetgøre angribende missiler under
forskellige faser af deres bane. Det før
ste system tænkes anvendt mod missi
ler umiddelbart efter afskydningen,
hvor missilet endnu er intakt. Et andet
system tænkes anvendt mod den vå
benbærende kapsel, efter at denne er
adskilt fra løfteraketten, men inden de
forskellige atomvåben i kapslen (op til
10) er sendt mod deres mål. Eventuelt
overlevende våben, som er gået ind i
deres ballistiske bane , vil måske kunne
tilintetgøres med andre våbensystemer
indtil kan før nedslag.

Ingen af disse våbensystemer er ud
viklet eller sat i produktion. Resulta
tet af forskningsprogrammet kan
næppe vise sig i form af deployerede
våbensystemer før henimod århundred
skiftet, og først om 5-1O år vil det væ
re muligt at afgøre, om sådanne våben
systerner overhovedet lader si~ produ
cere med tilstrækkelig effektivitet og
inden for acceptable økonomiske ram
mer. Fra amerikansk side er det ved
flere lejligheder fremført, at en forud
sætning for at etablere systemet vil
være, at det viser sig klart billigere at
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øge den defensive kapacitet end for en
modstander at mætte systemet ved at
deployere flere offensive missiler. Skul
le det komme til udvikling af et sådant
system, vil det forudsætte en revision
af ABM-traktaten mellem USA og Sov
jetunionen, der forbyder udvikling,
forsøg med og deployering af anti-bal
listiske systemer. ABM-traktaten for
byder derimod ikke forskning i sådan
ne systemer, og både USA og Sovjet
unionen har gennemført en del forsk
ning på dette område.

Det bør understreges, at der er tale
om et nationalt amerikansk forsk
ningsprogram, ikke et NATO-projekt.
Hvis programmet bliver gennemført,
vil det dog til den tid påvirke den stra
tegiske tænkning i NATO.

Regeringen fremførte under folke
tingsdebatterne fire synspunkter:

"For det første at et våbenkapløb i
rummet må undgås.

For det andet at ABM-aftalen må
overholdes, så at der ikke sker udvik
ling, afprøvning eller udplacering af
forsvarssystemer i rummet, og at det
således undgås, at der opstår et kap
løb mellem nye offensive og nye de
fensive systemer.

For det tredje at USA og Sovjetuni
onen i Geneve må nå til enighed om
foranstaltninger, som sikrer gensidig
tilbageholdenhed og fastlæ~ger be
grænsninger, som hindrer et sadant vå
benkapløb i at opstå.

For det fjerde at selvom forsknings
virksomhed ikke lader sig kontrollere,
må både USA og Sovjetunionen med
virke til, at forskningen ikke får et
sådant omfang og en sådan retning, at
der alligevel opstår et kapløb på rum
baserede våben" .

Udgangen på debatterne blev vedta
gelsen af to dagsordener :

Dagsorden vedtaget 26. marts 1985:
"Idet folketinget konstaterer,

at Danmark er imod placering af vå
ben i det ydre rum og deltagelse i ud
forskning og udvikling af dem,



at Danmark er tilhænger af beva
relsen og overholdelsen af ABM-trak
taten, og

at Danmark støtter en ny traktat
mellem øst og Vest, der hindrer en
militarisering af rummet,

pålægges det regeringen at arbejde
aktivt for disse synspunkter i alle re
levante internationale organisationer. "

Dagsorden vedtaget 14. maj 1985:
"Idet folketinget konstaterer,

at Danmark er imod placering af vå
ben i det ydre rum og udforskning og
udvikling af dem,

at Danmark er tilhænger afbevarel
sen og overholdelsen af ABM-trakta
ten, og

at Danmark støtter en ny traktat
mellem øst 015 Vest, der hindrer en mi
litarisering af rummet,

pålægges det regeringen at arbejde
aktivt for disse synspunkter i NA TO
og i alle andre relevante internationale
organisationer."

1.13. Internationale forhandlinger
Geneve-forhandlingerne
Selvom SOl-projektet kun er på teg
nebrættet, har det i 1985 spillet en af
gørende rolle i forholdet mellem øst
og Vest. Det er sandsynligt, at projek
tet har været medvirkende til i Geneve
at få Sovjetunionen tilbage til forhand
lingsbordet, som det forlod i efteråret
1983. Da det blev klart, at USA var
fast besluttet på at gennemføre en
udforskning af mulighederne for et
rumbaseret strategisk forsvar, viste
Sovjetunionen sig villig til at genopta
ge de afbrudte forhandl inger om stra
tegiske våben og mellemdistanceraket
ter suppleret med drøftelser om rum
våben. I henhold til den fælleserklæ
ring, som USA og Sovjetunionen blev
enige om i januar 1985, skal forhand
lingerne føres i tre separate under
grupper, der hver behandler et af de
nævnte emner. Målsætningen er at hin
dre kaprustning i rummet, bringe den
til ophør på jorden, begrænse og re-

ducere atomvåbnene og fremme stra
tegisk stabilitet. Forhandlingerne be
gyndte i marts 1985 og står næppe
over for noget snarligt gennembrud.
Men selve det, at dialogen er genop
taget, har betydning.

Topmødet i Geneve
Det ~nstige forløb af mødet mellem
præsident Reagan og generalsekretær
Gorbachev 19.-20. november 1985 gi
ver dog grund til at knytte fornyede
forhåbninger til Geneve-forhandlinger
ne. Det omfattende dokument, der blev
udsendt efter mødet, gentager således
den fælles målsætning for nedrust
ningsforhandlingerne. Præsidenten og
generalsekretæren er enige om at frem
skynde disse forhandlinger og at søge
50% reduktion i de to landes atomar
senaler. Endvidere er tanken om en se
parat aftale om mellemdistanceraket
ter i Europa (INF) blevet klart formu
leret.

Den fælles erklæring beskæftiger sig
videre med en række specifikke våben
kontrol- og nedrustningsforhandlings
emner. Dette gælder forbedring af den
direkte kommunikation i krisetilfæl
de, ikke-spredning af atomvåben, for
bud mod kemiske våben og destruk
tion af eksisterende lagre, MBFR-for
handlingerne og Stockholm-konferen
cen om Tillid- og Sikkerhedsskabende
Foranstaltninger og Nedrusrning
(eDE).

Selvom der ikke blev skabt enighed
mellem de to statsledere om SOl-pro
jektet, er der ved topmødet maske
skabt grundlag for fremgang i de for
skellige forhandlinger og for et bedre
og mere stabilt klima mellem USA og
Sovjetunionen.

Fra amerikansk side sigtes mod lige
lige, verificerbare og effektive våben
kontrolaftaler, der indebærer store
nedskæringer. Det seneste sovjetiske
modforslag lever ikke i alle henseender
op hertil, men som nævnt blev de to
statsledere enige om at søge at opnå

11



Topmødet i Geneve
mellem præsident Rea
gan og generalsekretær
Gorbacbev giver håb
om et positivt udfald af
nedrustningsforbandlin
gerne. Foto: Politiken

en reduktion på 50% i atomvåbenarse
nalerne. Hovedanstødsstenen for Ve
sten er fortsat den forskellige opfattel
se af, hvad der skal forstås ved strate
giske våben, indregningen af britiske
og franske styrker i INF-balancen og
kontrolforanstaltningerne.

12

Forhandlingerne i Stockholm og
Wien
Konferencen i Stockholm om Tillid
og Sikkerhedsskabende Foranstaltnin
ger og Nedrustning i Europa har end
nu ikke haft væsentlig fremgang. War
szawapagtlandene har tilsyneladende

----------



en meget restriktiv opfattelse af de
forbedringer, der kan tilføres de eksi
sterende tillidskabende foranstaltnin
ger; erklæret vestlig beredvillighed til
at diskutere spørgsmålet om magtaf
kald - som ønsket af Sovjetunionen 
har ikke ført til en positiv reaktion med
hensyn til at forhandle om konkrete
foranstaltninger.

Forhandlingerne i Wien om gensidi
ge og balancerede reduktioneriNATO's
og Warszawapagtens styrker (MBFR
forhandlingerne) har i lang tid været
fastlåst, hvilket har vist sig I gentagelse
af velkendte standpunkter fra begge
sider.

Imidlertid fremsatte de vestlige lan
de i begyndelsen af december et nyt
forslag, der til en vis grad imødekom
mer de østlige synspunkter. Det bør
derfor kunne bringe forhandlingerne
videre. Forslaget går ud på, at der ind
gås en tidsbegrænset aftale, hvor der
foretages en tilbagetrækning af et min
dre antal amerikanske og sovjetiske
tropper fra Centraleuropa, samt at NA
TO og Warszawapagten forpligter sig
til ikke at forøge det totale styrketal i
området, hvor tilbagetrækningerne fo
retages.

1.14. Forsvarsministrenes møde
i december 1984
NATO afholdt vinterens forsvarsmini
stermøde i forsvarsplanlægningskomi
teen i december 1984.

EURO-gruppen
De europæiske forsvarsministre mød
tes forinden i EURO-gruppen (en sær
lig gruppe bestående af 12 europæiske
NATO-lande - Frankrig og Island del
tager ikke). Her drøftedes en række
væsentlige spørgsmål inden for uddan
nelse, materiel og forsyninger i det
europæiske samarbejde. Desuden be
rørtes spørgsmålet om "byrdeforde
ling", d.v.s. hvorvidt de europæiske
lande yder et rimeligt bidrag til det
fælles forsvar.

Forsvarsplan1ægningen
På NATO-ministermødet i forsvars
planlægningskorniteen vedtog man NA
TO's styrkemålsplaner for de følgende
6 år. Landenes styrkebidrag for det
første år , d.v.s. 1985, betragtes som
bindende. Styrkemålsplanerne er et
nøgleelement i den integrerede for
svarsplanlægning, idet de præsenterer
en ajourført og omfattende analyse af
de nationale bidrag til det fælles for
svar. For Danmarks vedkommende er
indholdet baseret på forsvarsforliget
fra juni 1984 for perioden 1985-87. I
de konsultationer om det danske for
svarsforlig, som er foreskrevet efter
NATO's regler i tilfælde af væsentlige
ændringer I et medlemslands forsvars
bidrag, og som fandt sted i tiden op til
ministermødet, udtrykte vore allierede
deres anerkendelse af de positive ud
viklinger, som forliget indebar. Samti
dig fandt de dog anledning til at pege
på, at der efter deres vurdering forelå
en stigende risiko for, at dansk forsvar
som følge af de stadig foretagne reduk
tioner m.v. ikke ville være i stand til at
opfylde de forudsatte opgaver indtil
allierede styrkers ankomst. Lige1edes
udtryktes en vis skepsis overfor sam
menhængen mellem forligets økono
miske midler og de fastsatte forsvars
mål.

Fra dansk side blev det imidlertid
understreget, at forliget, se1v om det
ikke tilgodeså alle henstillinger fra
NATO, forøgede evnen til at sikre ind
sætte1sen af allierede forstærkninger.
Forbedringer i det fremskudte forsvar,
i luftforsvaret og minerydningskapaci
teten peger alle i den retning.

Hovedtemaet på mødet var en drøf
telse af det påtrængende behov for en
styrkelse af det konventionelle forsvar,
og ministrene enedes om at iværksæt
te en omfattende studie vedrørende
mulighederne for konkrete forbedrin
ger og en bedre koordination mellem
de forskellige områder af forsvarsplan
lægningen. Herudover spillede navnlig
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drøftelserne om størrelsen af den øko
nomiske ramme for de næste 6 infra
struktur-årsprogrammer (1985-199 O)
en væsentlig rolle. På grundlag af et
langvarigt analysearbejde enedes mini
strene om en ramme på knap 80 mia.
kr., hvilket beløb skaf ses på baggrund
af den forudgående S-års ramme på ca.
31 mia. kr.

Et andet væsentligt emne var nød
vendigheden af at forøge NATO's arn
munitionslagre. Ministrene iværksatte
på mødet i maj 1984 en undersøgelse
af, hvilke behov der var for at forøge
ammunitionsbeholdningerne. Spørgs
målet har fået en særlig betydning i
lyset af den amerikanske senator
Nunn 's initiativ vedrørende byrdefor
delingen i alliancen. Han foreslog, at
antallet af amerikanske styrker i Euro
pa blev nedskåret, hvis ikke de europæ
iske allierede styrkede deres forsvars
indsats. Senator Nunn 's forslag blev
ikke vedtaget, men fulgt op af et "blø
dere" forslag fra senator Cohen. Men
i begge tilfælde var, udover en udbyg
ning af forstærkningsinstallationer over
infrastrukturprogrammet, netop op
bygningen af de europæiske ammuni
tionslagre et nøgleelement. Den rap
port, der blev diskuteret, viser, at selv
om der løbende sker forbedringer, er
der stadigvæk kritiske mangler i de
europæiske beholdninger.

For Danmarks vedkommende arbej
des der på en gradvis opbygning af lag
rene, og det nye forsvarsforlig indehol
der et beløb på 20 millioner kr. om
året til bl.a. dette formål, så kampen
hedernes udholdenhed kan forbedres.
En opbygning til de af NATO anbefa
lede beholdninger er kun mulig på
længere sigt og vil være yderst beko
stelig. Forbedringer i mere begrænset
omfang prioriteres imidlertid højt på
grund af den betydning, danske styr
kers udholdenhed har I tilfælde af et
angreb, idet de skal kunne vinde tid,
så allierede forstærkninger kan tilfø
res.
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1.15. Forsvarsministrenes møde
i maj 1985
Også i forbindelse med forårsmødet i
maj 1985 mellem NATO's forsvarsmi
nistre i Bruxelles mødtes EURO-grup
pen til drøftelse af det praktiske euro
pæiske samarbejde på forsvarsområdet
og relationerne mellem de europæiske
NATO-lande og USA.

På mødet i forsvarsplanlægningsko
miteen var hovedemnet drøftelsen af
den studie, der iværksattes på decem
bermødet 1984. Ministrene vedtog på
grundlag heraf en handlingsplan til
styrkelse af den konventionelle for
svarsindsats. Vedtagelsen er udtryk for
erkendelse af, at der må sikres en bed
re koordination mellem de forskellige
hovedkomponenter inden for NATO's
forsvarsplanlægning. Det drejer sig om
styrkemåls-, ressource-, infrastruktur
og materielplanlægning og NATO's
fremadrettede planlægning (Long
Term Planning) . Dette arbejde vil bli
ve videreført i de kommende år.

Handlingsplanen skal blandt andet
ses i lyset af ønsket om at gøre sig min
dre afhængig af tidlig anvendelse af
atomvåben I forbindelse med et an
greb på alliancen.

y derligere et vigtigt punkt på mø
det var vedtagelsen af "Ministerial
Guidance 1985", der er den forsvars
planlægningsvejledning for NATO-lan
dene, i hvilken man hvert andet år pri
oriterer anvendelsen af landenes res
sourcer på forsvarsområdet. Den hidti
dige målsætning om 3% årlig realstig
ning i forsvarsbudgetterne blev på ny
bekræftet. Fra dansk side er tilslut
ning hertil givet som en generel plan
lægningsfaktor.

Endelig blev der givet en orientering
om "Conceptual Military Framework"
(CMF), der er udarbejdet af NATO's
militære myndigheder på foranledning
af ministrene (se pkt. 1.4.).

Fra dansk side orienteredes om Fol
ketingets dagsorden af 14. maj, som
bl.a . udtaler, at Danmark er imod pla-



cering af våben i rummet samt enhver
forskning i og udvikling af sådanne
våben.

1.16. Forsvarsministrenes møde
i december 1985
EURO-gruppen
I forbindelse med december-mødet
1985 mellem NATO's forsvarsministre
i Bruxelles mødtes EURO-gruppen til
drøftelse af de spørgsmål, der er af
særlig interesse for de europæiske lan
de.

EURO-gruppen udgør et betydnings
fuldt forum for udveksling af ideer
mellem de europæiske medlemmer af
alliancen og giver gode muligheder for
at sætte de europæiske forsvarsanstren
gelser i fokus over for USA og Canada.
EURO-gruppen gennemfører informa
tionsvirksomhed i USA og Canada.
Der er fremstillet en film og udgivet
en pjece til den nordamerikanske be
folkning om Europas forsvarsindsats
med det formål at styrke dialogen mel
lem de nordamerikanske og de euro
pæiske lande.

På mødet blev Danmark valgt til at
varetage formandskabet for EURO
gruppen i 1986. Forsvarsministeren vil
umiddelbart efter årsskiftet tilsikre, at
EURO-gruppens virksomhed fortsæt
tes og intensiveres.

Forsvarsplanlægningen
P~ ministermødet i forsvarsplanlæg
ningskomiteen var hovedemnet god
kendelse af den årlige rapport om lan
denes forsvarsindsats, og man vedtog
på grundlag heraf NATO's styrkepla
ner for 1986-1990, hvoraf det første
års styrkebidrag anses for bindende.

Styrkeplanen er baseret på en om
fattende rapportering fra landene og
efterfølgende konsultationer og analy
ser . I forbindelse hermed afgives NA
TO's vurdering af landenes kvantitati
ve og kvalitative bidrag til det fælles
forsvar.

For Danmarks vedkommende ud
tryktes der forståelse for problemerne
i dansk økonomi og hensynet til kon
kurrerende krav om ressourcetildeling.
Det blev anerkendt, at den danske for
svarsplanlægning er effektiv, og at de
økonomiske midler, der er til rådighed,
udnyttes effektivt.

Det var imidlertid fortsat den gene
relle vurdering, at der ofres for lidt på
det danske forsvar i relation til Warsza
wapagtens militære potentiel og Dan
marks økonomiske formåen, sammen
holdt med forsvarsindsatsen fra de øv
rige NATO-lande. Der udtryktes be
kymring for, at denne udvikling kan
medføre belastning for vore partnere
i alliancen og problemer med forstærk
ningsplanlægningen.

Vore allierede udtrykte tilfredshed
med de planlagte forbedringer på en
række områder, ikke mindst vedrø
rende luftforsvaret og u-bådskapaci
teten, men man frygtede, at det øko
nomiske grundlag for at realisere alle
intentioner i forsvarsforliget vil vise sig
utilstrækkeligt. Dette skal ses i sam
menhæng med de mange nødvendige
forbedringer, som er udskudt til for
ligsperiodens udløb. Der synes derfor
ifølge vurderingen at være risiko for
en alvorlig svækkelse af dansk forsvar,
hvis ikke yderligere ressourcer tilveje
bringes.

Med baggrund i den gensidige af
hængighed mellem landenes forsvar og
alliancens solidaritet udtryktes der al
vorligt håb om, at der vIl blive givet
disse synspunkter fuld vægt i forbin
delse med et kommende forlig .

Man drøftede endvidere den på maj
mødet vedtagne handlingsplan for en
styrkelse af det konventionelle forsvar.
Der var enighed om at fortsætte be
stræbelserne på dette område i den na
tionale planlægning.

Derudover godkendte ministrene en
bred konceptramme, der fremover vil
indgå som et væsentligt element i NA
TO's langtidsplanlægnmg (se pkt. 1.4.).
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Den sovjetiske missilkrydser ADMIRAL GOLOVKO passerede j juli 1985 gennem Store Bælt

Den amerikanske forsvarsminister,
Weinberger, orienterede om forløbet
af topmødet mellem præsident Rea
gan og generalsekretær Gorbachev.
Danmark og de fleste andre lande ud
trykte deres anerkendelse af den må
de, drøftelserne var blevet ført på, og
deres håb om et forbedret klima mel
lem øst og Vest med positive følgevirk
ninger for blandt andet våbenkontrol
forhandlingerne.

1.17. Den nukleare planlægnings
gruppe (NPG)
Der har i 1985 været afholdt to mini
stermøder i NATO's nukleare plan
lægningsgruppe (alle NATO-lande bort
set fra Frankrig og Island) : det første
møde i Luxembourg i marts og det an
det i Bruxelles i oktober.
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NPG-mødet i Luxembourg
Dette domineredes af SOl-projektet,
især et amerikansk tilbud om at de
allierede kunne deltage i den videnska
belige forskning i SDI. Det fremgår af
communiqueet fra mødet, at de allie
rede bød dette tilbud velkomment, men
at ingen af landene tog konkret stilling
til det.

Fra dansk side gav man udtryk for
betænkelighed ved udsigten til et vå
benkapløb i rummet o~ lagde i øvrigt
vægt på, at SDI-forskOlngen klart blev
holdt inden for ABM-traktatens ram
mer . Desuden henviste forsvarsmini
ster Hans Engell til en netop vedtagen
dagsorden i Folketinget, ifølge hvilken
Danmark bl.a . er imod placering af vå
ben i det ydre rum og imod deltagelse
i forskning og udvikling af sådanne vå
ben (se pkt. 1.12.).



Den øverstkommanderende for NA
TO's styrker i Europa (SACEUR) gav
endvidere en mundtlig rapport om gen
nemførelsen af den såkaldte Montebel
lo-beslutning fra oktober 1983. Denne
beslutning medfører en væsentlig re
duktion af de taktiske atomvåben i
Europa på i alt 1.400 sprænghoveder,
hvorved lagrene i Europa i 1988 vil
komme ned på ca. 4.600 sprænghove
der, det laveste tal i de sidste 20 år.

SACEUR orienterede samtidig om
de forbedringer af de resterende vå
ben, som kunne komme på tale for at
bevare deres effektivitet og overlevel
sesevne. Både spørgsmålet om de kon
krete reduktioner og de nødvendige
forbedringer ville blive drøftet med de
lande, som havde sådanne våben i de
res forsvar.

Rapporten blev taget til efterret-

ning af ministrene, og der blev af SA
CEUR givet tilsagn om en ny statusrap
port til efterårsmødet.

NPG-mødet i Bruxelles
Dette møde gennemførtes i lyset af
det kommende topmøde i Geneve mel
lem præsident Reagan og generalse
kretær Gorbachev (se pkt. 1.13,). I
communiqueet blev udtrykt håb om
fremskridt i våbenkontrolforhandlin
gerne i Geneve, og der blev givet stærk
støtte fra de allierede til de amerikan
ske positioner vedrørende INF , START
samt forsvars- og rumsystemer.

Det fremgik af mødet, at Sovjetuni
onen havde forøget sit lager af 55-20
mellemdistanceraketter til 441 med i
alt 1.323 sprænghoveder.

Endelig blev der fremlagt en status
for gennemførelsen af Montebello-be-

For at understrege, at Østerseen er internationalt farvand, afholder USA hvert år en flåde
øvelse her. I september 1985 deltog slagskibet USS IOWA. Foto: Søværnet



Sovjetisk SS-20 mellemdistancemissil. Hvert missil har 3 atomsprænghoveder. Tegningen er
fra den amerikanske publikation: Soviet Military Power (Washington D.C. 1985)
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slutningen og redegjort for SACEUR's
drøftelser med de berørte lande. En
del af reduktionerne er allerede gen
nemført. bl.a. er hele lageret af atom
miner trukket tilbage. SACEUR vil
ved kommende møder orientere om
udviklingen på dette område.

Folketingets drøftelse af
modernisering af A-våben
Den 13. november 1985 var der i Fol
ketinget en forespørgselsdebat vedrø
rende moderniseringen af de kortræk
kende atomvåben i Europa. Forespørg
slen var stillet af SF og VS.

Debatten resulterede i vedtagelsen
af en socialdemokratisk dagsorden (re
geringspartierne undlod at stemme),
hvorefter Folketinget pålægger rege
rIngen at støtte alle bestræbelser for
at undgå enhver udstationering eller
opstilling af nye eller moderniserede
atomvåben i savel Øst- som Vesteuro
pa samt pålægger regeringen at sikre,
at der ikke i NATO gives dansk tilslut
ning til en sådan modernisering eller
udstationering uden Folketingets god
kendelse.

Det fremgår af indlæggene fra både
regeringspartierne og socialdemokrati
et, at denne dagsorden ligger inden for
den dagsorden, som Folketinget ved
tog den 3. maj 1984, og som bl.a. gi
ver udtryk for , at Danmark skal støtte
et stop for opstilling af mellemdistan
ce- og kortrækkende atommissiler i
Europa.

Forsvarsministerens hovedindlæg
under debatten er gengivet i tillæg 3.

1.2. NATO's fællesfinansierede
infrastrukturprogram
1.21. Infrastrukturprogrammets
betydning for den fælles sikkerhed
I "Årlig Redegørelse 1984" erdernær
mere redegjort for forhandlingerne om
den økonomiske ramme for infrastruk
turprogrammets årsprogrammer for
årene 1985-90.

De militære NATO-myndigheders
liste over de infrastrukturprojekter,
der skønnes at være behov for at gen
nemføre inden for disse 6 årsprogram
mer, er meget omfattende, og alene
gennemførelsen af de højest priorite
rede projekter vil indebære store stig
ninger i landenes bidrag til infrastruk
turprogrammet.

Blandt de væsentligste årsager til
stigningerne er, at der inden for alli
ancen er enighed om at lægge afgøren
de vægt på opførelsen af de faste in
stallationer, der skal gøre det muligt
for de europæiske NATO-lande at
modtage de allierede forstærkninger,
som vil blive tilført i en kritisk situa
tion.

Der er i de seneste år sket store
fremskridt inden for forstærknings
planlægningen, men skal denne plan
lægning bevare sin troværdighed, må
den bl.a. følges op med en tilvejebrin
gelse af de anlæg, der er nødvendige
for, at de europæiske NATO-lande
kan modtage og støtte disse forstærk
ninger. Uden veludbyggede og standar
diserede flyvestationer, hovedkvarte
rer, depoter, kommunikationsanlæg
og brændstofanlæg vil det være van
skeligt at overbevise omverdenen om,
at alliancens forstærkningsplaner vil
kunne gennemføres, hvis det skulle
blive nødvendigt. Etablering af disse
anlæg og fællesfinansiering over infra
strukturprogrammet viser, at der er
reel vilje til at leve op til disse planer.

Infrastrukturprogrammet er en ma
nifestation af den solidaritet, der er et
grundlæggende princip i alliancen. Her
til kommer, at NATO-landene militært
er afhængige af hinanden, så de anlæg,
der opføres i et land, ofte også har be
tydning for de øvrige lande. Dette gæl
der især varslings- og kommunika
tionsanlæg. Men også de fleste andre
infrastrukturprojekter - flyvepladser,
flådehavne, brændstofdepoter m.v. 
bidrager til den afskrækkelse, som alli
ancens strategi bygger på, og er derfor
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i medlemslandenes fælles interesse.
Som et indlysende eksempel kan næv
nes, at flyvestationer og flådehavne i
Slesvig-Holsten og Sydnorge understøt
ter forsvaret af Danmark på tilsvaren
de måde, som sådanne anlæg i Danmark
støtter forsvaret af Slesvig-Holsten og
Norge.

Bidraget til infrastrukturprogrammet
er således i høj grad med til at tilveje
bringe et troværdigt grundlag for til
førsel af store forstærkningsstyrker til
de europæiske NATO-lande.

Udgifterne til infrastrukturprojek
ter afholdes af landene efter følgende
fordelingsnøgle:

USA 27,82 procent
Forbundsrepublikken
Tyskland 26,76 procent
Storbritannien 12,18 procent
Italien 8,07 procent
Canada 6,43 procent
Holland 5,19 procent
Belgien 4,59 procent
Danmark 3,77 procent
Norge 3,17 procent
Tyrkiet 0,81 procent
Grækenland 0,79 procent
Luxembourg 0,22 procent
Portugal 0,20 procent

I visse infrastrukturprojekter del
tager Frankrig, hvilket medfører en
ændret fordelingsnøgle.

1.22. Problemer for det danske
forsvarsbudget som følge af
stigningen i infrastrukturbidraget
På NATO-forsvarsministrenes møde i
Bruxelles i december 1984 blev der,
jævnfør punkt 1.14., opnået enighed
om en økonomisk ramme for de næste
6 årsprogrammer under infrastruktur
programmet på ca. 80 mia. kr.

Finansudvalget tiltrådte en ansøg
ning fra Forsvarsministeriet om tilslut
ning til at afholde et beløb på i alt
2,98 mia.kr. som det danske bidrag til
NATO's fællesfinansierede bygge- og
anlægsprogram for årene 1985-90.
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De årlige danske bidrag for perio
den 1985-90 påregnes at udgøre:

1985 257 mill.kr.
1986 . . . . . . . . . . . . . . . . 294 mill.kr.
1987 338 mill.kr.
1988 379 mill.kr.
1989 418 mill.kr.
1990 454 mill.kr.

Det årlige bidrag omfatter dels bi
drag til det igangværende årsprogram,
dels bidrag til tidligere årsprogrammer.

Til sammenligning kan det oplyses,
at det danske bidrag til infrastruktur
programmet i 1984 udgjorde knap
234 mill.kr.

I det nuværende forsvarsforlig er in
frastrukturbidraget anslået til 225 rnill.
kr. om året. Det nævnes imidlertid i
aftalen, at der må forventes en væsent
lig stigning allerede inden for forligs
perioden.

Der vil altså fra år til år ske stignin
ger i infrastrukturbidraget. Disse stig
ninger afholdes i det nuværende for
svarsforlig inden for de aftalte økono
miske rammer.

En betydelig del af den årlige stig
ning i bidraget skyldes inflation, som
er indregnet I infrastrukturprogrammet
med ca. 5% årligt. Men de regler, der
gælder for regulering af forsvarsbud
gettet som følge af pris- og lønstignin
ger, omfatter ikke sådanne stigninger i
tilskuddet til infrastrukturprogrammet.
Herved sker der en betydelig udhuling
af budgettet, og det vil være nødven
digt i forbindelse med næste forsvars
aftale at tage dette problem op.

1.23. Infrastrukturprojekter i Danmark
Den forøgede ramme, der er aftalt for
infrastrukturprogrammets årsprogram
mer for 1985-90, vil også afspejle sig
i forøget anlæ~saktivitet i Danmark i
de kommende ar.

Der skal anvendes store beløb til re
paration, modernisering og udbygning
af anlæg - navnlig flyvestationer og



anlæg til brændstof - der blev opført
i halvtredserne for NATO-infrastruk
turmidler.

I forbindelse med forhandlinger om
den økonomiske ramme for de igang
værende årsprogrammer lagde For
svarsministenet afgørende vægt på, at
der blev afsat midler til bygning af be
skyttelsesanlæg - de såkaldte shelters
- til allierede flyforstærkninger. Der
er i NATO afsat betydelige beløb til
bygning af sådanne shelters, hvoraf
der i de kommende år påregnes opført
for ca. 1,1 mia.kr. på danske flyvesta
tioner.

Man vil endvidere fra dansk side sø
ge en række forbedringer og moderni
seringer af kommunikationsforbindel
ser og varslingsanlæg finansieret over
infrastrukturprosrammet.

Der kan i øvngt også på andre om
råder blive behov for fællesfinansiere
de anlægsarbejder, der kan forbedre
Danmarks muligheder for at modtage
og støtte forstærkningsstyrker i over
ensstemmelse med forsvarsforligets for
udsætninger. En analyse heraf forven
tes gennemført i de kommende år.

1.3. Forstærkninger
Ved den årlige revision af de forstærk
ningsplaner, der er udarbejdet af Den
øverstkommanderende for NATO's
styrker i Europa (SACEUR), er der
foretaget enkelte mindre ændringer af
betydning for Danmark. Disse ændrin
ger medfører, at visse styrker, som kan
indsættes her i landet, får en højere
prioritet i planerne.

1.31. Forhåndsoplægning af materiel
I en spændingsperiode vil Enhedskom
mandoens omrade kunne tildeles 2 en
gelske eskadriller jagerbombere, der
kan operere fra Flyvestation Tirstrup.
Aftale om oplægning af ammunition
og materiel til brug for disse styrker
blev indgået i 1985. Oplægningen vil
ske i NATO-depoter i Jylland.

De engelske myndigheder har anmo
det om depotplads til en begrænset
mængde ammunition til den engelske
infanteribrigade, som også er tildelt
Enhedskommandoens område . Aftale
om deponeringsvilkår er under udarbej
delse.

1.32. Aftale om støtte til engelsk!
hollandsk styrke
I overensstemmelse med dansk politik
på forstærkningsområdet om forbere
delser i fredstid af støtte til modtagel
se af forstærkningsstyrker er der på bi
lateral basis udarbejdet et udkast til
aftale om støtte til den engelsk/hol
landske marineinfanteristyrke, der er
tildelt Nordregionen, og som kan ind
sættes i Danmark. Det forventes, at af
talen i løbet af kort tid vil være færdig
forhandlet.

1.33. Dansk-amerikansk
planlægningsgruppe
I den dansk-amerikanske planlægnings
gruppe, der blev nedsat 1 begyndelsen
af 1984, fortsætter drøftelserne om
udarbejdelse af aftaler om støtte til
amerikanske forstærkninger.

I forbindelse med modtagelse af al
lierede forstærkninger arbejdes dermed
muligheden for at anvende civile flyve
pladser, idet de militære flyvestatio
ner ikke har tilstrækkelig kapacitet til
deployering af de fly, som ifølge SA
CEUR's forstærkningsplan kan tildeles
landet. I aftalen om forsvarets ordning
for perioden 1985-87 er der opnået
enighed om, at der skal ske en udbyg
ning af civile flyvepladser, så kampfly
kan operere derfra. Desuden er der
behov for en modernisering af flyve
pladserne med etablering af faciliteter
til brændstof. De nødvendige projek
ter på flyvestationerne til forstærknin
ger vil kunne finansieres over NATO's
infrastrukturprogram.

Gruppen er tillige forum for for
handlinger om en aftale om fredstids
oplægning og delvis opstilling af et
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SOD-sengs felthospital i Danmark. De
foreløbige undersøgelser om hospitalet
har ført til, at Holstebro Kaserne er
fundet bedst e$net blandt de mulighe
der, som forela. Nogle få bygninger vil
blive væsentligt ændret og inddraget
til hospitalsbrug, medens andre byg
ninger vil blive ændret i et sådant om
fang, at de senere kan indgå som en
del af hospitalet. Oplægnmgerne til
hospitalet vII blive søgt begrænset, men
det må dog påregnes, at der til formå
let skal opføres nogle lagerbygninger
på kaserneområdet.

Forberedelse af felthospitaler i Dan
mark til allierede styrker er ikke et
ukendt be$reb, idet der allerede i 1979
blev indgaet aftale med Forbundsre
publikken Tyskland om oplægning af
sanitetsmateriel og forsymnger til ty
ske reservehospitaler.

1.4. NATO-planer, doktriner m.v.
Langsigtede planer
Der har ~ennem nogle år været bestræ
belser pa i NATO at sikre en mere ef
fektiv udnyttelse af alliancens samlede
ressourcer, navnlig en systematisk ud
formning af vejledninger til brug for
alliancens og landenes langsigtede for
svarsplaner.

Drøftelserne om udnyttelse af ny
teknologi i det konventionelle forsvar
satte yderligere fart i disse bestræbel
ser, og der viste sig et stigende behov
for at få sat de forskellige vejledninger
for langtidsplanlægningen, der er udar
bejdet på en række konkrete områder,
ind i en overordnet sammenhæng. For
målet er bedst muligt at definere de
fundamentale krav, den vedtagne stra
tegi vil stille til alliancen på lang sigt.
Herved kan det afgøres, hvor de knap
pe ressourcer mest effektivt kan anven
des.

Hovedopgaverne
NATO's militære myndigheder har i
deres studie om den overordnede sam-
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menhæng udarbejdet forslag til en
bred konceptramme, hvori indgår en
række hovedopgaver, som NATO skal
kunne løse, for at forsvarets effektivi
tet kan fastholdes og afskrækkelsen
opretholdes. Disse hovedopgaver om
fatter følgende 7:
- Bekæmpelse af første angrebsbølge,
- bekæmpelse og forsinkelse af opføl-

gende styrker, d.v.s. fjendens for
stærkninger,

- kontrol af havområder,
- opretholdelse af en gunstig luftsitua-

tion,
- beskyttelse af allieret sejlads,
- sikring af baglandet og
- maritim støtte til land- og luftope-

rationer.
Der er i studien ikke foretaget no

gen prioritering af disse opgaver, idet
det forudsættes, at NATO's forsvar
principielt skal være i stand til at løse
dem alle på rimelig måde.

Den brede konceptramme er imid
lertid en hjælp til NATO's militære
planlæggere i deres koordinerende ar
bejde og for de enkelte lande i deres
prioritering af den nationale forsvars
indsats.

Konceptrammen ændrer i .princip
pet ikke NATO's planlægningsproce
dure, men vil komme til at indga heri.
Det vil fortsat være sådan, at NATO
på grundlag af vejledninger for lang
tidsplanlægningen og nu også den
brede militære konceptramme anbe
faler bestemte styrkemål for med
lemslandene. Det vil fortsat være lan
dene selv, der suverænt afgør, hvorle
des de stiller sig til de fremsatte anbe
falinger, og hvorledes de ønsker at ud
forme deres forsvar.

Med udgangspunkt i konceptram
men vil NATO's øverste militære kom
mandoer udarbejde mere detaljerede
støttedokumenter, afpasset vedkom
mende kommandos særlige behov om
kring de forannævnte 7 hovedopgaver.
Rammedokumentet vil kunne danne
grundlag for yderligere langtidsvejled-



Den spanske forsvarsminister Narcis Serra besøgte Danmark i september 1985. Her ses han
sammen med forsvarsminister Hans Engell og forsvarschefen, general O.K. Lind

ninger, der vil være underkastet poli
tisk accept. Selve rammeprincippet for
udses kontinuerligt revideret, første
gang i slutningen af 1986.

Hovedopgaverne er ikke i sig selv
nogen nyskabelse. De har altid været
elementer i NATO's strategi og forsvar.
Det nye er, at de er blevet sat ind i en
helhed, der giver et billede af NATO's
samlede fremtidige opgaver, baseret på
den forventede udvikling. Det gælder
både truslen og ny og kommende tek
nologi på det konventionelle område.

Det er klart, at konceptrammen og
så vil være vejledende for udformnin
gen af dansk forsvar. På hvilken måde
og i hvilket omfang er og forbliver na
turligvis et nationalt dansk ansvar.

1.5. Officielle besøg m.m.
Som et vigtigt led i samarbejdet bl.a.
med vore allierede er der i løbet af
året gennemført en række officielle
besøg, hvor emner af fælles interesse
har været drøftet.

Her kan nævnes ;
- 13.-14. februar var Forsvarsministe-

ren på besøg hos SACEUR(NATO's
europæiske øverstkommanderende)
i Belgien.

- 3.-6. marts aflagde Forsvarsministe
ren officielt besøg i Sverige.

- 30. marts - 3. april besøgte For
svarsministeren FN-styrkerne på Cy
pern, herunder det danske kontin
gent.

- 3.-6. juni var der officielt besøg i
Danmark af den engelske forsvars
minister Michael Heseltine.

- 10.-14. juni var der besøg i Danmark
af NATO's Defence Review Corn
mittee.

- 26.-27. september aflagde den span
ske forsvarsminister Narcis Serra of
ficielt besøg i Danmark.
Med Folketingets Forsvarsudval~

gennemførtes orienteringsbesøg pa
Bornholm den 16.-17. april og ved
Ravnstrup 12. juni.

Det bør ogsa nævnes, at Forsvarsmi
nisteren besøgte de militære enheder
på Færøerne 4.-6. september og her
under førte samtaler med de færøske
myndigheder.



2. Forsvarets
.økonomiske forhold

2.1. Budgetterne for 1986-1989
Det budgetmæssige grundlag er fast
lagt i forligsaftalen for perioden 1985
87. Forsvarsbudgettet er i p'rincip'pet
fastsat uændret i forhold til bevillin
gen i finansloven for 1984, d.v.s.
11.442 mill.kr. (prisniveau januar
1983). Herudover tilføres hjemmevær
net i hvert af årene 30 rnill.kr., For
svarskommandoen 20 mill.kr . til be
holdninger, herunder mundering, og
det civile anlægsbudget 30 mill.kr . til
anskaffelse af nye redningsbåde (i
1985 dog kun 15 mill.kr.).

Forsvarsbudgettet udgør i finanslo
ven følgende beløb for 1986 og de tre
budgetoverslagsår (prisniveau januar
1985):

Mill.kr.
1986 11.971,0
1987 11.953,0
1988 11.952,9
1989 11.952,9
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Beløbene er fra og med 1985 - som
for det øvrige statsbudget - opført
eksklusive ikke-fradragsberettiget købs
MOMS. MOMS-beløbet, der skønsmæs
sigt udgør 800 mill.kr., refunderes i
forbindelse med udarbejdelse af for
slag til tillægsbevillingslov.

l beløbet for 1986 indgår 15 mill.kr .
til projektering af nye fiskeriinspek
tionsskibe.

Der ydes som hidtil kompensation
for forsvarets deltagelse i forurenings
bekæmpelse og lignende ikke-militære
opgaver samt for fredsbevarende ope
rationer under FN.



2.2. Forsvarsbudgettets sammensætning
Forsvarsbudgettets hovedposter kan opdeles på følgende måde for årene 1983
86:

Tabel 1: Hovedposterne i absolutte tal

1983 1984 1985 1986
Prisniveau .. . ... . .. . . . ... medio 83 medio 84 jan 84 jan 85

mill.kr.
Militærafsnit:
Centralstyrelsen m.v....... 300,2 313,4 313,5 335,1
Forsvarskommandoen og
værnene m.v. . . . . . . . . . . . . 8.360,6 8.808,7 8.044,9 8.208,8
Hjemmeværnet ...... ..... 391 ,3 406,0 386,7 405,4
Danske militære FN-styrker 28,1 26,9 24,5 25,6

Driftsbudget i alt . ....... . 9.080,2 9.555,0 8.769,6 8.974,9

Udlån .... .. ............ ° 1,2 0,1 0,1
Materielinvesteringer til
værnene oli hjemmeværnet 1.883 ,7 1.980,9 1.450,0 1.801,3
Nationalt inansierede bygge-
og anlægsarbejder ... ... . .. 121,1 115,8 170,9 188,4
Erhverve1se og salg af
ejendomme ...... ........ -0,7 -2,8
Dansk bidrag til internationalt
finansierede NATO-anlægs-
arbejder .............. . . 255,5 234,0 225,0 300,0
Internationalt finansierede
NATO-anlægsarbejder .... . 246,0 232,3 180,0 230,0
Internationalt bidr~ til
NATO-anlægsarbej er ..... -246,0 -232,3 -180,0 -230,0

Anlægsbudget i alt .. . . ... . 2.259,6 2.329,1 1.846,0 2.289,8

Civilafsnit:
Driftsbudget ...... . ...... 551,6 569,4 556,5 581,3
Anlægsbudget . . .. ... . . .. . 77,4 54,9 86,3 125,9

Statsvirksomhed :
Statens Konfektion . . . . . . . -0,9 -0,1 4,0 -0,9

§ 22. Forsvarsministeriet*
i alt . . . . . .. . . . . . ... . . . . . 11.967,9 12.508,3 11.262,4 11.971,0

• For årene 1983 og 1984 er tallene opgjort i løbende priser. Tallet for 1985 er opgjort
eksklusive MOMS.
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Forsvarsbudgettets hovedposter udgør i årene 1983-86 følgende andele af de
samlede forsvarsudgifter:

Tabel 2: Hovedposterne i relative tal (procenter)

1983 1984 1985 1986
%

Militærafsnit :
Centralstyrelsen m.v. ... ... 2,5 2,5 2,8 2,8
Forsvarskommandoen og
værnene m.v. . . . . . . . . . . . . 69,9 70,4 71,4 68,7
Hjemmeværnet . ... . . .... . 3,3 3,3 3,4 3,4
Danske militære FN-styrker 0,2 0,2 0,2 0,2

Driftsbudget i alt .. ... . .. . 75,9 76,4 77,8 75,1

Udlån ............... ... O O O O
Materielinvesteringer til
værnene Oli hjemmeværnet 15,7 15,8 12,9 15,0
Nationalt inansierede bygge-
og anlægsarbejder ...... ... 1,0 0,9 1,5 1,6
Erhvervelse og salg af
ejendomme ...... .. . .... . O O O O
Dansk bidrag til internatio-
nalt finansierede NATO-
anlægsarbejder .... .. . . .. . 2,1 1,9 2,0 2,5
Internationalt finansierede
NATO-anlæ~sarbejder .. .. . 2,0 1,9 1,6 1,9
Internationa t bidrag til
NATO-anlægsarbejder . . .. . -2,0 -1,9 -1,6 -1,9

Anlægsbudget i alt . . . ... . . 18,8 18,6 16,4 19,1

Civilafsnit:
Driftsbudget . .. ... . .. .... 4,6 4,6 5 4,9
Anlægsbudget ........ . . .. 0,7 0,4 0,8 0,9

Statsvirksomhed :
Statens Konfektion ...... . O O O O

§ 22. Forsvarsministeriet
i alt .................... 100,0 100,0 100,0 100,0
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2.3. Forsvarskommandoens budget
Forsvarskommandoens budget udgør
ca. 90% af det samlede forsvarsbudget .

Tabel 3 viser, hvorledes beløbet for
deler sig på hovedudgiftsområder i
1985 :

Tabel J: Sammensætningen afForsvarskommandoens budget for 1986

mill.kr. i pct. (prisniveau januar 1985)
Personeludgifter ...... 6.400 55,1 55,1%Materieludgifter:

driftsudgifter . . .... 1.964 J 33,9anlægsudgifter .... . 1.973
Bygninger og arealer :

driftsudgifter .... . . 601 } 33.9%
anlægsudgifter .... . 205 8,9 r---
anlægstilskud .. .. .. 225

Øvrige driftsudgifter .. 240 2,1

Udgifter, brutto ...... 11.608 100,0 8.9%
Indtægter . . . . . . . . . . . 735

tili ~Udgifter, netto . . . . . . . 10.873
., AM ..

2.4. NATO-landenes forsvarsudgifter
Tabel 4 viser forsvarsudgifternes andel
af bruttonationalproduktet opgjort i
US dollars pr. indbygger for NATO
medlemslandene (ekskl. Island og Spa
nien). Forsvarsudgifterne er i denne
forbindelse opgjort efter en af NATO-

myndighederne udarbejdet definition,
som for Danmarks vedkommende ad
skiller sig fra det af Folketinget ved
tagne forsvarsbudget ved bl.a. at inde
holde visse pensionsudgifter, medens
visse driftsudgifter under civilafsnittet
ikke medtages.
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2.5. Moderniseringsreformen
Tabel 4: 14 afNA TO-landenes for- Regeringen har i sin moderniseringsre-
svarsu~iifter i procent af brutto- form fastsat følgende hovedområder,
nationa produktet og i US dollars som moderniseringsbestræbelserne især
pr. indbygger") skal koncentreres om: Decentralisering

1982 1983 19841985
af ansvar og kompetence, markedssty-
ring (herunder friere forbrugsvalg og

Belgien 3,4 3,3 3,4 ændrede finansieringsmekanismer),
274 271 279 282 bedre publikumsbetjening, leder- og

Canada 2,1 2,0 2,2 personaleudvikling, regelsanering o~
250 263 277 282 ny teknolot. Hvert ministerium ska

Danmark 2,5 2,4 2,3 inden for isse områder foretage en
266 268 267 269 løbende vurdering af , hvorvidt der bør

Frankrig 4,1 4,2 4,1 moderniseres.
Et af elementerne i hovedområdet:391 395 389 388 decentralisering af ansvar og kompe-

Forbunds- tence er budgetreformen/bevillingsre-
republ. formen. Betydningen heraf har imid-
Tyskland 3,4 3,4 3,3 lertid været relativt begrænset for For-

366 371 373 375 svarsministeriet, idet en del af de fore-
Græken- slåede ændrinlcer i forvejen har været
land 7,0 6,4 6,4 gældende for orsvarets område.

244 222 239 235 Den opsparingsordning, som er en
Italien 2,6 2,7 2,8 del af budgetreformen, er allerede an-

163 166 174 179 vendt af nogle af Forsvarsministeriets
Luxem- institutioner, således ved Geodætisk
bourg 1,2 1,2 1,2 Institut og Farvandsvæsenet.

108 112 115 119 Med henblik på stillingskontrolrefor-
Holland 3,2 3,2 3,2 men er der i ministeriet nedsat en ar-

296 296 309 308 bejdsgruppe, der undersøger, hvorle-

Norge 3,0 3,1 2,8
des man mest hensrctsmæssigt kan ud-
nytte muligheden or en decentralise-

396 411 414 429 ring på dette område.
Portugal 3,4 3,4 3,2 For så vidt angår ny teknologi, er

70 68 66 70 der iværksat en teknologisk foranalyse
Tyrkiet 5,2 5,0 4,5 af ministeriet. Denne foranalyse vil

55 51 52 52 blive vurderet med henblik på moder-
Storbri- niseringer inden for EDB-området.
tannien 5,0 5,3 5,6 På moderniseringsreformens øvrige

421 451 460 460 hovedområder er der i ministeriet og
USA 6,4 6,6 6,5 dets myndigheder og institutioner alle-

866 927 1003 1090 r~de gennemført en lang række initia-
nver.

_...J Det videre arbetde med modemise-
*) Udgifterne pr. indbygger er af hensyn til ringsreformen ska resultere i, at der

sammenligneligheden beregnet efter fæl- fastsættes en samlet 2-års plan for mo-
les NATO-kriterier. Der er anvendt 1983- derniseringsarbejdet for hele Forsvars-
priser og -kurser. ministeriets område.



3. Udviklingen i værnene

3.1. Udviklingen i styrkemålene
Udviklingen i forsvaret i det seneste
tiår har været præget af reducerede

styrkemål. En sammenligning af styr
ker mellem 1970 og 1983 illustrerer
karakteristiske tal for de 3 værn:

Forsvaret 1970 1983
Fredsstyrke (militært personel) ca. 42.500 ca. 31.290
Krigsstyrke (militært personel) ca. 104.300 ca. 98.400
Civilt personel ca. 12.600 ca. 9.280

Hæren
Antal brigader 6 5
Officerer ca. 4.130 ca. 3.060
Stampersonel ca. 4.270 ca. 8.250
Værnepligtige (mandår) ca. 16.600 ca. 6.700
Fredsstyrke (militært personel) ca. 25.000 ca. 18.010
Krigsstyrke (militært personel) ca. 78.000 ca. 72.000

Søværnet
Kampenheder, i alt, heraf: 47 38

Større overfladeskibel ) 10 9
Undervandsbåde 6 4
Mindre overfladeskibe") 3l 25

Farvandsovervågningsenheder i alt, 21 17
heraf: Bevogtningsfartøjer 9 8

Orlogskuttere 12 9
Fiskeriinspektionsenheder i alt, 10 10
heraf: Inspektionsskibe 5 5

Inspektionskuttere 5 5
Inwektionshelikoptere 8 8
af icerer ca. 1.500 ca. 1.370
Stampersonel ca. 2.400 ca. 3.220
Værnepligtige (mandår) ca. 3.500 ca. 1.260
Fredsstyrke (militært personel) ca. 7.400 ca. 5.850
Krigsstyrke (militært personel) ca. 10.200 ca. 9.600

1) Fregatter. korvetter og større minelæggere.
2) Torpedobåde, missilbåde. minerydningsfartøjer og kabelminelæggere.
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Flyvevåbnet
Kampfly
Kampflyeskadriller
Transportfly
Fiskeriinspektionsfly
Redningshelikoptere
Raketluftforsvarseskadriller
Kanonluftforsvarseskadriller' )
Officerer
Stampersonel
Værnepligtige (mandår)
Fredsstyrke (militært personel)
Krigsstyrke (militært personel)

3) Overført fra hæren til flyvevåbnet.

1970

112
7

17
O
8
8
O

ca. 1.500
ca. 4.300
ca. 4.300
ca. 10.100
ca. 16.100

1983

96
6
3
3
8
6
6

ca. 1.360
ca. 4.680
ca. 1.400
ca. 7.440
ca. 16.800

Reduktionerne fra 1970 til 1983 er
sket som følge af, at de økonomiske
midler ikke har været tilstrækkelige
til, at styrkemålene fra 1970 har kun
net opfyldes, og de kan således ikke
tages som udtryk for fald i forsvarets
styrkeproduktion.

Rationalisering og forenkling
Selvom lokalpolitiske, personelrnæs
sige og andre hensyn kan forsinke
strukturtilpasninger, er der i perioden
1970-83 sket en ikke ubetydelig ratio
nalisering og forenkling i forsvarets
struktur.

I hæren er der således nedlagt 3 re
gimenter siden 1970, og antallet af
hærens skoler er reduceret fra femten
til otte, hvoraf fire er lagt sammen med
hver et regiment. Herudover er regi
menterne tillagt særlige opgaver, idet
fire regimenter og Bornholms Værn
er tillagt opgaver som regioner, mens
fem regimentsstabe udgør stabene i
krigsstrukturens fem kampgrupper.
Endvidere er der nedlagt 2 kaserner og
dele af en tredje.

I søværnet er antallet af marinedi
strikter under reduktion, og der er fo
retaget personelreduktioner inden for
reparations- og vedligeholdelsessekto
ren. Der er fortsat tre flådestationer til
at vedligeholde 65 fartøjer (i 1983)
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mod 78 fartøjer (i 1970). Udviklingen
i søværnet har i øvrigt været karakteri
seret ved en stigning i antallet af freds
tidsopgaver, især inden for fiskeriin
spektionstjenesten og på miljøområdet.

I flyvevåbnet er der i perioden gen
nemført rationaliseringer, som har re
sulteret i sammenlægning af skoler, re
duktion af personelstyrken i vedlige
holdelsessektoren og nedlæggelse af
tre etablissementer.

Bestræbelserne på at tilpasse forsva
rets vedligeholdelsessektor til antallet
af kampenheder foregår kontinuerligt.
Det skal således nævnes, at der under
Forsvarsministeriet er nedsat en bredt
sammensat arbejdsgruppe, der skal
fremsætte forslag til garnisoneringsæn
dringer i Jylland. Endvidere undersø
ger Forsvarskommandoen i øjeblikket,
om der kan gennemføres yderligere
sammenlægninger af etablissementer
på Sjælland, ligesom det undersøges,
om dele af søværnets aktiviteter kan
flyttes fra Holmen til flådestationerne
i Korsør og Frederikshavn.

Erfaringerne viser imidlertid, at så
danne undersøgelser tager tid, idet
konsekvenserne af at gennemføre ratio
naliseringer og forenklinger skal belyses
fyldestgørende . Såfremt rationaliserin
gerne medfører . personelforflyttelser
eller nedlæggelse af stillinger, skal per-



sone1organisationerne inddrages, før
der kan træffes beslutninger. Hertil
kommer, at lokale myndigheder eller
politikere ofte er imod etablissements
nedlæggelser. Som eksempel kan næv
nes Tønder Kaserne, som forsvaret vil
le rømme i midten af 1970'erne, men
hvor egnspolitiske forhold gjorde det
te umuligt.

Krigsstyrke og mønstringer
I forbindelse med tilpasningen af for
svarets støttestruktur er det vigtigt at
være opmærksom på, at denne ikke
alene dannerlrundlag for opstilling og
uddannelse a forsvarets enheder i fred,
men også for forsvarets overgang til
krig og for løsningen af opgaverne un
der krig. Forsvarets krigsstyrke er kun
reduceret fra ca. 104.000 i 1970 til
ca. 98.000 mand i 1983. Endvidere er
antallet af mønstringsmandda~e i hæ
ren steget fra godt 25.000 pr. ar i mid
ten af 1970'erne til 40.000 i 1984.
Antallet af mønstringsdage er ved for
ligsaftalen planlagt gradvis øget til
70 .000 i 1987 og senere til 85.000, li
gesom forholdene under mønstringer
planlægges forbedret og effektiviseret.
Disse forhold samt forberedelserne til
støtte af allierede forstærkninger sæt
ter visse grænser for, hvor store re
duktioner der kan gennemføres i støt
testrukturen.

For i øvrigt at give et indtryk af res
sourceforbruget ved forsvarets støtte
struktur skal oplyses, at forsvarets
udgifter til drift og vedligeholdelse af
samtli~e kaserner, flådestationer, fly
vestanoner m.v., herunder lønninger
til det ved etablissementerne ansatte
civile personel, i 1985 andrager ca.
750 mill.kr.

3.2. Tillægsaftalen fra august 1985
Den 27 . august 1985 opnåedes der po
litisk tilslutning til et tillæg til den af
tale om forsvaret, der er indgået for
perioden 1985-87 (se tillæg 2) . Efter
forhandlinger i den ll-mandsgruppe,

I hærens uddanneisesskydning indgår panser
uæmsoåben, gevær samt let og tungt maskin
gevær. Foto : Hæren

der er nedsat af partierne bag forsvars
forliget (Socialdemokratiet, Konserva
tive, Venstre, Centrum-Demokraterne
o~ Kristeligt Folkeparti), blev der op
naet enighed om hærens sammensæt
ning i de kommende år . Partierne blev
herudover enige om, at der i stedet for
det i forsvarsforliget forudsete lejemål
søges købt 3 norske u-både af KOB
BEN-klassen. U-bådene vil blive moder
niseret ved et norsk værft sammen med
norske u-både af samme type.

Beregninger har vist, at dette vil væ
re den billigste løsning. Såfremt en
kommende forsvarsaftale konkluderer,
at det ikke er hensigtsmæssigt at an
vende u-både i Danmark, er det hen-
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Der blev i august 1985 opnået politisk tilslutning til, at søværnet får 3 u-både af den norske
KOBBEN-klasse. Inden u-bådene tages i brug, vil de gennemgå en større modernisering. Foto:
Søværnet

sigten at udfase u-bådene midt i 90'er
ne.

Det blev desuden aftalt, at målsæt
ningen for udviklingen i antallet af
værnepligtige i hæren fra 1987 fastsæt
tes til : 6.800 i 1987,7.200 i 1988 og
8.700 i 1989. Merudgiften hertil vil
fra og med 1989 andrage ca. 250 rnill.
kr. pr. år. Spørgsmålet om endelige tal
for værnepligtige vedrører derfor de
drøftelser, der skal føres i forbindelse
med et kommende forsvarsforlig.

I aftalen fastsættes endvidere, at an
tallet af stampersonel og værnepligtige
i hæren med udgangen af 1987 skal
være henholdsvis 7.200 og 6.800
mandår. I stampersoneltallet indgår i
forligsperioden 4.900 menigt stamper
sonel (med over 6 måneders tjeneste)
og i antallet af værnepligtige indtil
700 konstabelelever med under 6 må
neders tjeneste.
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Længden af den første samlede tje
neste ved kamptropperne og ingeniør
tropperne øges med 3 måneder til hen
holdsvis 12 måneder for værnepligtige
menige og 24 måneder for værneplig
tige befalingsmænd. Af hensyn til
mønstringer nødvendiggør dette, at
den samlede længste tjenestetid øges
fra 24 til 27 måneder. Lovforslag her
om blev fremsat i Folketinget den 22.
oktober 1985 . Partierne forudsætter,
at tilpasningen af stampersonelstyrken
sker ved naturlig afgang, omskoling og
overførsel til andre ledigblevne stillin
ger.

Der er således skabt grundlag for at
bringe hærens forhold i orden, efter at
der i en længere periode har hersket
en vis usikkerhed.

De opgaver, som i øvrigt blev pålagt
den særlige arbejdsgruppe til analyse
af værnepligtiges anvendelse i forsva-



Efter aftale mellem forsvarsforligspartierne
øges tjenestetiden ved hærens kamp- og inge
niørtropper til 12 måneder. Foto: Hæren

vil blive styrket ved, at visse enheder
overføres fra det lokale forsvar.

Det fremskudte forsvar af den jyske
halvø vil fortsat blive højt prionteret
med opstilling af korpsenheder og en
division med tre brigader.

På Sjælland opstilles fortsat k0rt's
enheder samt to brigader. Organisatic
nen af de sjællandske kampgrupper
er nu justeret, hvilket indebærer en
forbedring på Lolland-Falster.

I Bornholms Region vil der ske min
dre reduktioner.

ret, der blev nedsat i henhold til for
svarsforligsaftalen fra 1984, forudsæt
tes herefter afklaret i denne arbejds
gruppe gennem aftaler og forhandlin- -
ger med de berørte organisationer. Der
blev med ovennævnte, justerede perso
neltal skabt forudsætning for en ende
lig fastsættelse af hærens fredsstruktur
og dermed grundlag for, at arbejds
gruppen vedrørende garnisonering i
Jylland og på Fyn kan videreføre sit
arbejde.

3.3. Udviklingen i hæren
3.31. Fredsstrukturen
Ved tillægsaftalen til forsvarsforliget
blev grundlaget for hærens fredsstyrke
fastlagt. Forsvarskommandoen har der
efter lavet en plan, hvoraf bl.a. frem
går, hvorledes det forøgede antal vær
nepligtige tænkes anvendt efter 1987.

Denne plan for hærens fredsstyrke,
PLAN 90, bygger på en fortsat anven
delse af værnepligtige og stampersonel
i hærens enheder. Det er påregnet, at
de første 12-måneders-værnepligtige
indkaldes i april 1986.

I stampersonelenheder er det hensig
ten hovedsagelig at anvende kontrak
ter på 2 år, for enkelte enhedstyper 3
år. Løbende kontrakter vil herefter
være begrænset til at omfatte perso
nel ved ganske få enheder samt perso
nel ved stabe, skoler og lignende.

Der vil i perioden frem til udgangen
af 1989 ske en gradvis konvertering af
enheder til stampersonelenheder med
2 års kontrakt og værnepligtsenheder
med 12 måneders tjeneste.

Uddannelsen af de værnepligtige i
forbindelse med den forlængede tjene
stetid skal tilrettelægges sådan, at vær
nepligtsenheder med mere end 6 må
neders tjeneste indgår i beredskabet.

3.32. Krigsstrukturen
Hærens krigsstyrke vil fortsat bestå af
både felthærs- og lokalforsvarsstyrker
og omfatte 72.000 mand . Felthæren

3.4. Udviklingen i søværnet
Udrustnings- og aktivitetsniveauet i sø
værnet har i 1985 i princippet været
som året før. Indsatsberedskabet har
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Forsvarets personel undervises bl.a. i Warszawapagtens styrker, deres udrustning, uniformer
m. v. Hærens Specialskole har lavet en Warszawapagt-udstilling som led i denne undervisning.
Foto: Hæren

været uændret med henblik på konti
nuerlig gennemførelse af farvandsover
vågning og suverænitetshævdelse. De
enkelte skibes aktiviteter har ligeledes
været på samme niveau som hidtil.

Farvandsovervågningen er under
modernisering med indførelse af et da
tastyret kommando-, kontrol- og in
formationssystem (se pkt. 7.54). Ind
førelsen af systemet medfører en re
duktion i antallet af marinedistrikter.

Anskaffelse af en ny skibsty,pe
(STANDARD FLEX 300) er påbe
gyndt i 1985. Typen er udviklet med
henblik på at erstatte flere ældre typer
af mindre skibe (bevogtningsfartøjer,
torpedobåde og minestrygere) under
anvendelse af udskiftelige moduler.
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3.5. Udviklingen i flyvevåbnet
Udfasningen af F-l 04 flyene er fortsat
i 1985, og de sidste fly af typen udgår
af drift i begyndelsen af 1986. Flyve
våbnets fly-kampenheder vil herefter
bestå af 4 F-16 fly-eskadriller, 2 på
Flyvestation Skrydstrup og 2 på Fly'
vestation Alborg samt 2 F-35 eskadril
ler på Flyvestation Karup.

F-35 flyene har i løbet af 1983-85
gennemgået en omfattende modernise
ring af navigations- og sigtesystemet.
Flyene påregnes udskiftet i løbet af
90'erne. Forsvarskommandoen har
nedsat en arbejdsgruppe til at opstille
de operative og matenelmæssige krav,
der bør stilles til et afløsningsfly.

For at sikre start- og landingsmulig-
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F-104-flyene, der blev anskaffet i 1964, er nu under udfasning. Foto : Flyv evåbnet

heder i en krise- eller krigssituation er
flyvevåbnet ved at udbygge evnen til
at operere fra civile flyvepladser. I ok
tober opererede et antal F-16 fly såle
des fra Thisted Lufthavn.

Den 15. august 1985 flyttede to
IHAWK luftforsvarsraketeskadriller til
Odense. Det er hensigten. at de skal
placeres på det militære øvelsesareal
ved HØjstrup uden for Odense, hvor

Flyvevåbnet skal kunne operere fra civile lufthavne. l oktober 1985 blev der holdt en øvelse
heri på Thisted Lufthavn. Foto: Tage Jensen



2 IHA WK-eskadriller vil blive opstillet ved Odense. Senere vil der blive placeret 1 eskadrille
ved Flyvestation Karup og 1 ved Flyvestation Skrydstrup. Foto : Flyvevåbnet

bygninger m.v. forventes klargjort i lø
bet af 1987. I mellemtiden vil enheder
ne blive opstillet på et lejet landbrugs
areal.

Der vil blive opstillet yderligere 2
IHAWK-eskadriller. Materiellet til den
ene ankom i efteråret 1985 , og den
anden vil ankomme i løbet af foråret
1986. Enhederne er under uddannelse.
De vil senere blive placeret ved flyve
stationerne Karup og Skrydstrup.

L-7O kanonluftforsvarseskadrillerne
er under modernisering. 3 af disse 4
enheder vil i begyndelsen af 1986 over
gå til mobiliseringsstatus. Den sidste
eskadrille, som er stationeret på Flyve
station Alborg, vil så overtage uddan
nelsen af mandskab (rnobiliseringsper
sonel) til alle enhederne.

Kontrol- og varslingssystemet er ble
vet moderniseret med nye radarer til
stationerne på Bornholm og Færøer
ne, hvorved bemandingen har kunnet
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reduceres. Flyvevåbnet stiller desuden
personel til NATO's fælles varslings
fly (NATO Airborne Early Warning),
der automatisk via linkforbindelser
kan varsle til de danske radarstationer.

3.6. Officersskolerne
Af forsvarsforligsaftalen fremgår, at
mulighederne for sammenlægning af
de tre værns officersskoler skal under
søges. Undersøgelsen har endnu ikke
kunnet foretages, idet det har været
nødvendigt at koncentrere officerssko
lernes ressourcer om uddannelsesplan
lægning for den nye personel- og ud
dannelsesstruktur, så det sikres, at ele
verne får den bedst mulige uddannel
se.

I overgan~sperioden uddannes både
efter den hidtidige og den nye struk
tur, og det er ikke fundet hensigtsmæs
sigt i denne periode at belaste skolerne
yderligere med vurdering af de geogra-



fiske og organisatoriske ændringer,
som en eventuel sammenlægning kan
medføre.

Herudover er uddannelsesstruktu
rens videre opbygning først nu så af
klaret, at det kan afgøres, hvilke vide
reuddannelser der bør placeres i offi
cersskoleregie.

Rigsrevisionen har afgivet beretning
om officersskolerne til statsrevisorerne
i april 1985. Statsrevisorerne har den
26. oktober 1985 sendt beretning til
Forsvarsministeren og heri kritiseret,
at den i forsvarsforligsaftalen nævnte
undersøgelse endnu ikke er foretaget.

Forsvarsministeren vil herefter i hen
hold til lov om statens regnskaber m.v.
komme med en redegørelse hertil.

3.7. Forsvarsministerens Rådgivnings
og Analysegruppe
I forsvarsaftalen fra 1984 er det anført,
at Forsvarsministeren skal nedsætte en
uafhængig rådgivnings- og analysegrup
pe, der skal følge og analysere den vå
benteknologiske udvikling i den østli
ge og vestlige verden og vurdere betyd
ningen heraf for dansk forsvar og dansk
forsvars opgaver. Gruppen blev nedsat
i begyndelsen af 1985.

Gruppen har chefen for Forsvarets
Forskningstjeneste som formand og
består herudover af 3 civile og 3 mili
tære medlemmer samt repræsentanter
fra Forsvarsministeriet, Forsvarskom
mandoen, Forsvarets Forskningsråd og
Forsvarets Forskningstjeneste. De 6
faste medlemmer forretter fuldtidstje
neste i gruppen, medens myndigheds
repræsentanterne indgår i gruppen ved
siden af havende tjeneste.

Gruppen har fået tildelt følgende
opgaver:
- Nøje følge den våbenteknologiske

udvikling i østlig og vestlig regie.
- Analysere og vurdere mulighederne

for indpasnin~ af den ny våbentek
nologi i løsning af dansk forsvars
opgaver.

- Analysere og vurdere mulighederne
for indpasning af den ny våbentek
nologi i dansk forsvars struktur.

- Analysere og vurdere de alternative
strukturudviklinger, den ny tekno
logi kan betyde for forsvaret .

- Tilvejebringe konkrete analyser,
som pålægges gennem Forsvarsmini
steriet.

- Vurdere konsekvenserne for indpas
ning af den ny våbenteknologi i

Forsvarsministerens Råd
givnings- og Analyse
gruppe skal bl.a. se på
en afløsning for CEN
TVRION-kampvognene.
Foto : Hæren



dansk forsvar, herunder i muligt
omfang de operative, tekniske, øko
nomiske og personelmæssige konse
kvenser.
Indledningsvis skal gruppen analyse

re følgende emner:
- Behovet for danske u-både,
- mulig anvendelse af Synthetic Aper-

ture Radar (SAR) i F-16 i forbindel
se med overvågning,

- materielafløsmng for CENTURION
kampvogne,

- mulig anvendelse af landbaserede
sømålsmissiler og

- mulig anvendelse af egentlige flåde
helikoptere i Danmark.
Analysearbejdet blev indledt i maj

1985 med behandling af de første 3 af
ovennævnte emner.

Udkast til analyse vedrørende beho
vet for danske u-både forventes at fore
ligge i begyndelsen af 1986. Derefter
følger analyser vedrørende mulig an
vendelse af Synthetic Aperture Radar
til F-16 i forbindelse med farvands
overvågning samt materielafløsning for
CENTURION kampvogne.



4. Hjemmeværnet

4.1. Hjemmeværnet som en del af
forsvaret

I hjemmeværnsloven er bl.a. anført :
"Hjemmeværnet deltager som en

del af det militære forsvar i løsningen
af de opgaver, der påhviler hæren, sø
værnet og flyvevåbnet" .

Dette understreges i praksis da også

af, at der med årene er opstået en sta
dig øget, gensidig afhængighed mellem
hjemmeværnet og den øvrige del af for
svaret, så hjemmeværnet i dag er en
absolut nødvendig del af det samlede
forsvar, der ikke vil kunne løse sine
opgaver optimalt uden dettes bistand.
Hjemmeværnet er således med til at
styrke forsvarsviljen i befolkningen.

Hjemmeværnet er med til at løse de opgaver, der påhviler værnene, bl.a. overvågning. Foto :
Hjemmeværnet



4.2. Hjemmeværnets opgaveløsning
Hjemmeværnets opgaver omfatter
overvågningstjeneste, bevogtningstje
neste, farvandsovervågning, kontrol
og varslingstjeneste samt et antal spe
cialopgaver.

Alle disse opgaver kan i almindelig
hed løses i dag, selvom hjemmeværnet
har erfaret visse vanskeligheder med at
opretholde et tilstrækkeligt højt gen
nemsnitligt uddannelsesstade. Arsagen
hertil er bl.a., at der sker en ret stor
udskiftning af personel på grund af
flytninger, specielt blandt de unge. Vi
dere har hjemmeværnet erfaret, at den
generelle udvikling i samfundet har
medført, at flere medlemmer bliver
mere nøjeregnende med deres fritid,
ligesom der i nogle enheder er medlem
mer, som generelt er mindre aktive
end påregnet.

Hjemmeværnet deltager også i hjælp
til det øvrige samfund. Det har således
deltaget i eftersøgninger på havet og
på land samt assisteret ved bekæmpel
se af skovbrande.

4.3. Personelstyrke
Hjemmeværnets samlede styrke pr. 1.
oktober 1985 på 75.887 fordeler sig
således:

Hjemmevæmskommandoen og
HJemmeværnsskolen 62
Hærhjemmeværnet 50.825
Danmarks Lottekorps 8.164
Marinehjemmeværnet 3.597
Kvindeligt Marinekorps 1.337
Flyverhjemmeværnet 10.231
Kvindeligt Flyvekorps 1.671

I alt 75 .887

Hjemmeværnet har i perioden 1.
oktober 1984 til 30. september 1985
haft en tilgang på 9.349 og en afgang
på 10.5 11. Af den samlede tilgang er
fortsat ca. 80% under 30 år, og lige
ledes er ca. 65% af de nytilgåede uden
forudgående militær uddannelse .

Det må således konstateres, at hjem
meværnets eksplosive vækst i 70'erne
og i begyndelsen af 80'erne for nærvæ
rende er ophørt. Det vurderes, at hjem-

Luftmeldekorpset kan opdage og varsle om fly, der flyver i lav højde. Meldingerne indgår til
et plottebord i Lauvarslingscentralen. Foto : Hjemmeværnet
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meværnets styrketal på godt 75.000
vil stabilisere sig.

4.4. Uddannelse
Det er vigtigt, at hjemmeværnet er i
stand til at optage, uddanne og udru
ste alle egnede ansøgere . Hjemmevær
nets forbrug af ressourcer pa uddannel
sesområdet er steget markant de sene
re år, idet et større antal af nytil~åede

medlemmer ikke har en forudgaende
militær uddannelse og derfor skal gen
nemgå den fulde uddannelse. Det be
tyder endvidere, at der ikke i samme
omfang som tidligere kan bygges på en
overføring af erfaring fra de værne
pligtsuddannede til de ikke værne
pligtsuddannede, hvilket har resulteret
l et dalende militært erfaringsniveau i
den almindelige hjemmeværnsgruppe.

Hjemmeværnet har i bestræbelserne
på at få stabiliseret styrketallet inten
siveret foranstaltninger omkring fast
holdelse, og her er især uddannelse
samt et rimeligt højt aktivitetsniveau
(øvelser og skydning) nærliggende mid
ler.

4.5. Uddannelsesfaciliteter
Intensivering af uddannelse medfører
et større behov for uddannelsesfacili
teter, ligesom nedslidningen af eksiste
rende faciliteter øges.

Hertil kommer, at hjemmeværnet i
de senere år gang på gang er stødt på
miljø- og fredningsmæssige problemer
omkring skydebaner og øvelsesarealer.
Særlig stærkt mærkes disse problemer
i det københavnske og nordsjælland
ske område.

4.6. Økonomi og materiel
Udover regulering af hjemmeværnets
driftsbudget i overensstemmelse med
den stedfundne økonomiske udvikling
tilføres hjemmeværnsbudgettet i hvert
af årene 1985 til 1987 ca. 31 mill.kr.
Denne forøgelse anvendes bl.a . til ud
dannelsen af det stigende antal frivil
lige, der ikke har aftjent værnepligt.

Hjemmeværnets andel af forsvarets
anlægsbudget forventes at udgøre ca.
30 mill.kr. i de tre år i aftaleperioden.
Disse midler anvendes i hovedsagen til
anskaffelse af nyt radiomateriel og
personlige ABC-beskyttelsesmidler.
Endvidere anvendes midlerne til bygge
og anlægsinvesteringer.

Hjemmeværnet har siden 1982 gen
nemføn en række besparelsesforan
sta1tninger. Til trods herfor har det ik
ke været muligt at gennemføre hjem
meværnets virksomhed - herunder
den nødvendige grunduddannelse af
nytilgåede frivillige uden værnepligts
uddanneise - inden for den oprinde
ligt bevilgede ramme. Det har derfor
været nødvendigt i flere år på tillægs
bevillingsloven at overføre yderligere
midler fra andre bevillingsområder in
den for Forsvarsministeriets budget.
Alligevel har en række anskaffelsespro
jekter måttet udskydes.

De mere påtrængende anskaffelses
projekter, som hjemmeværnet står over
for, er følgende :

- Modernisering af hjemmeværnets
panserværnssystemer,

- anskaffelse af ABC-beskyttelsesdrag
ter,

- forbedring af eksisterende uniforms
system ,

- anskaffelse af nyt oppakningssy
stem,

- anskaffelse af EDB-udstyr samt
- bygning af nye marinehjemmeværns-

fartøjer.

Hjemmeværnet råder i dag over 37
fartøjer af vidt forskellig type og alder.
Det ældste er fra 1922 og det nyeste
fra 1982 . Den gennemsmtlige leveal
der for fartøjerne er 32 år, hvilket
medfører stadigt stigende vedligehol
delsesomkostninger, der for tiden ud
gør over 10% af hjemmeværnets ma
terieldriftsbudget.

Endelig skal hjemmeværnet på lidt
længere sigt tage stilling til et fremti
digt håndvåbensystem.



5. Forsvarsministeriets
institutioner

5.1. Forsvarets Efterretningstjeneste
Forsvarets Efterretningstjeneste er di
rekte underlagt Forsvarsministeriet,
men betjener også Forsvarskomman
doen og andre militære og civile myn
digheder.

Hovedopgaven for tjenesten er at
indhente, bearbejde og formidle efter
retninger om nationer eller styrker,
der militært kan udgøre en trussel mod
Danmark og - inden for rammerne af
NATO - mod dets allierede. Forsva
rets Efterretningstjeneste skal formid
le det bedst mulige kendskab til po
tentielle modstanderes formåen, hen
sigter, aktivitet og udviklingsmulighe
der. Efterretningsvirksomheden omfat
ter i hovedsagen udarbejdelse og lø
bende vedligeholdelse af en efterret
ningsmæssig bedømmelse af såvel den
militære situation som de politiske,
økonomiske og tekniske forhold, der
kan øve indflydelse på denne. Formå
let hermed er at give danske myndig
heder grundlag for krisestyring og mu
lighed for med bedst muligt varsel at
træffe beslutning om iværksættelse af
beredskabsforanstaltninger m.v.

Det er imidlertid også en vigtig op
gave i et vist omfang at holde myndig
hederne informeret om situationen i
verden uden for Danmarks nærornrå
de, herunder om udbrud af kriser, der
kan få indflydelse på danske sikker
hedspolitiske interesser. En særlig in
teresse er i denne forbindelse knyttet
til lande eller områder, hvori danske
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FN-enheder er eller kan forventes ind
sat. Udover at følge den løbende ud
vikling opbygger Forsvarets Efterret
ningstjeneste en efterretningsmæssi~

baggrundsviden til støtte for den mili
tære planlægning, uddannelse og det
militære fredsberedskab samt for total
forsvarsplanlægningen.

Indhentning af oplysninger finder
sted over et vidt spektrum strækkende
sig fra at lytte til radioudsendelser og
avislæsning til brugen af elektroniske
midler og samarbejde med andre ef
terretningstjenester. Bearbejdningen af
oplysningerne foretages af såvel mili
tære som civile speCialister inden for
en række fagomrader med henblik på
at opnå den bredest mulige belysning
af problemerne og den sikrest mulige
samlede vurdering.

Efterretningstjenesten rapporterer
om den aktuelle situation gennem ud
sendelse af daglige og ugentlige med
delelser, situationsrapporter m.v. End
videre udsendes efterretningsoversig
ter, orientering om sikkerhedstilstan
den samt et stort antal håndbøger og
specialstudier omhandlende en lang
række emner. Den overvejende del af
det udsendte materiale er omfattet af
en sikkerhedsklassifikation. Som en
undtagelse herfra kan dog nævnes den
lille pjece "Warszawapagtens aggres
sionsmuligheder mod dansk område",
der udsendes uklassificeret normalt
hvert andet år. Tjenesten giver endelig
et betydeligt antal mundtlige oriente-
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Denne pjece udsendes af efterretningstjene
sten til offentligheden. Det er iøvrigt tjene
stens væsentligste opgave at give de danske
myndigheder baggrund for krisestyring ved
at give de bedst mulige oplysninger om den
potentielle modstanders styrke

ringer, ligesom den er pålagt en ret om
fattende undervisningsvirksomhed ved
visse af forsvarets skoler.

Efterretningstjenesten udsender nor
malt ikke pressemeddelelser om den
løbende situation og udvikling. Sådan
ne må ifølge sagens natur være uklas
sificerede og derfor selektive og ville i
visse tilfælde kunne opfattes som ind
læg i den sikkerheds- og forsvarspoli
tiske debat. Efterretningstjenesten af
holder i øvrigt omkring 40 foredrag
om året efter anmodning fra forenin
ger og undervisningsinstitutioner lan
det over.

Som en mindre del af den samlede
virksomhed varetager Forsvarets Efter
retningstjeneste på Forsvarschefens
vegne kontrollen med opretholdelsen

af den militære sikkerhed. Tjenesten
yder i denne forbindelse rådgivning,
godkender sikkerhedsforanstaltninger
og varetager behandling af sikkerheds
spørgsmål, herunder udpegning og sik
rmg af nøglepunkter - installationer,
civile eller militære, der er af særlig
betydning for landets totale forsvar.
Endvidere bistår tjenesten ved uddan
nelse inden for området.

Forsvarets Efterretningstjeneste fun
gerer også som rådgivende organ over
for danske civile virksomheder, der
udfører klassificeret arbejde for for
svaret eller NATO-myndigheder. An
svaret for sikkerheden påhviler den en
kelte virksomheds ledelse, idet efterret
ningstjenesten alene yder bistand i
form af vejledning og kontrol.

De sikkerhedsmæssige forhold præ
ges af den kraftige udvikling, det dan
ske samfund er mde i med hensyn til
elektroniske informationssystemer
samt den stigende interesse for overfør
sel af højteknologisk viden fra Vest til
øst.

Sammenfattende kan det siges, at
den militære sikkerhedstjeneste base
rer sig på en række defensive og fore
byggende foranstaltninger mod spio
nage, sabota$e og terroristvirksomhed
m.v., der matte være rettet mod for
svarets anlæg, aktiviteter og personel.
Med henblik på at opnå den bedst mu
li$e beskyttelse finder der på disse om
rader et snævert samarbejde sted med
Politiets Efterretningstjeneste, der be
skæftiger sig med statens interne sik
kerhed.

Med efterretningstjenestens indsats
bidrager forsvaret til, at Danmark som
en suveræn stat kan føre forsvars- og
sikkerhedspolitik på grundlag af egne
informationer og selvstændige danske
vurderinger. Der ydes også hermed et
værdifuldt dansk bidrag til NATO-alli
ancens samlede informations- og be
slutningsgrundlag.
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5.2. Farvandsvæsenet
I sagen om redningsfartøjet RF 2's for
lis nedsatte Industrimimsteren den 3.
september 1985 en ny undersøgelses
kommission. Kommissionens opgave
er med udgangspunkt i de to tidligere
afgivne betænkninger at fremskaffe og
undersøge nye oplysninger, som findes
at kunne belyse ulykkens årsag og ka
rakter, især de oplysninger, der er
fremkommet om redningsfartøjets ror.

5.21. Nye redningsfartøjer
Det arbejde, der begyndte i 1984 med
projektering af nye redningsfartøjer,
er fortsat i 1985. Det nedsatte udvalg
vedrørende redningsfartøjer og mate
riel har udarbejdet forslag til 2 projek
ter til nye redningsfartøjer til brug i
henholdsvis Nordsøen og Kattegat.
Udvalget har foreslået, at der som led i
projekteringen iværksættes model- og
prøvetankforsøg for at sikre, at projek
terne bliver så gennemarbejdede som
muligt før udbud og bygning. Finans
udval$,et har tiltrådt, at der til dette
formal kan anvendes ca. 2,5 mill.kr.

Som følge af disse forsøg forventes
de nye redningsfartøjer først at kun
ne bygges i løbet af 1986.

5.22. Anskaffelse af gummibåde
til redningstjenesten
De 8 gummibåde, der blev anskaffet i
1984 til brug for redningsstationerne,
har vist sig at være særdeles velegnede
til at løse visse redningsopgaver. Der
vil derfor blive anskaffet yderligere
5 gummibåde.

Gummibådene vil blive leveret til
redningsstationerne omkring årsskiftet
1985-86. Der er behov for yderligere
gummibåde til 5-6 rednin~sstationer,

og såfremt de fornødne midler til an
skaffelse er tilstede, er det hensigten
at søge disse fartøjer anskaffet i 1986.

5.23. Nyt inspektionsskib til
Farvandsdirektoratet
I samarbejde med farvandsvæsenets to
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personaleorganisationer har Farvands
direktoratet i 1985 gennemført et ud
valgsarbejde med henblik på projek
termg af et nyt inspektionsskib til
afløsning af det ældste af Farvandsdi
rektoratets 3 inspektionsskibe, der er
bygget i 1945. De 2 andre er fra 1960
og 1971. Erfaringerne fra vinteren
1984-85 viste, at kun det ene af in
spektionsskibene på grund af isforhol
dene kunne holdes sejlende gennem
hele vinteren. Det anses for påkrævet,
at der bygges et nyt, isforstærket in
spektionsskib, idet farvandsafmærknin
gerne nu - i modsætning til tidligere
- søges opretholdt også i isvintre. Det
forventes, at skibet vil kunne bygges i
løbet af 1986-87.

5.3. Geodætisk Institut
Arbejdet med et nyt præcisionsnivel
lement i Danmark blev iværksat i 1985
og forventes at vare 4-5 år.

Med henblik på at fremme en har
monisering af landets forskelli~e geo
grafiske punktsystemer - det sakaldte
referencenet - og for at fremme en
automatisering af systemerne har Ad
ministrationsdepartementet nedsat et
styringsorgan: "Rådet for Danmarks
geografiske referencenet" . I dette råd,
hvori Geodætisk Institut har formand
skabet, er en række statslige, kommu
nale og private instanser repræsente
ret.

I instituttets kortproduktion har
man i de senere år arbejdet med mulig
hederne for at kunne præsentere topo
grafiske informationer i EDB-form.
Indtil nu har kortproduktionen tradi
tionelt kun omfattet grafiske produk
ter. I begyndelsen af 1985 begyndte
instituttet etableringen af en topogra
fisk database, som bl.a. skal indeholde
oplysninger om kystlinier, veje, jern
baner, kommunegrænser, vandløb m.v.
samt højdeangive1ser.

Luftfotograferingen af Grønland er
fortsat med henblik på at udarbejde
tidssvarende kort over området. I 1985



For at kunne udarbejde nye kort over Grønland er Geodætisk Institut i færd med at affoto
grafere hele det grønlandske område fra luften. I forgrunden ses Oodaaq ø, der er Grønlands
og dermed verdens nordligste punkt. Øen blev opdaget i 1978. Foto: Geodætisk Institut

lykkedes det som følge af meget gun
stige vejrforhold at gennemføre næ
sten hele den luftfotografering, som
det var planlagt skulle finde sted i
1985-87. Den resterende del af luft
fotograferingen forventes nu at kunne
afsluttes i løbet af 1986.

Instituttets seismiske afdeling, der
bl.a. indsamler og bearbejder data om
jordskælv m.v., begyndte i 1984 en
geofysisk undersøgelse af den dybere
skorpestruktur i og omkring Danmark
som led i et europæisk samarbejde på
dette område. Undersøgelsens formål
er at fremskaffe erfaringsgrundlag for
lokale jordskælv og jordskælvsbølgers
udbredelse i Danmark.

5.4. Statens Konfektion
Statens Konfektion fik fra januar 1985
status som statsvirksomhed og opnåe
de dermed større økonomisk disposi
tionsfrihed inden for den givne bud
getramme.

Konfektionsfabrikkens vareomsæt
ning er fortsat stigende og forventes i
1985 at passere 100 mill.kr. I de kom
mende år må der også forventes en po
sitiv udvikling, idet virksomheden i
konkurrence med såvel danske som
udenlandske virksomheder har fået le
verancen af ABC-beskyttelsesdragter
til forsvaret samt af nye uniformer til
politiet, DSB og HT.

Medarbejderstaben virksomheden

45



udgør ca. 190 personer, og dette tal
forventes at stige med ca. 30 i 1986.

5.5 . Forsvarets Bygningstjeneste
Forsvarets Bygningstjeneste er mini
steriets faglige myndighed på områder
ne :
- Bygge- og anlægsvirksomhed,
- vedligeholdelse af forsvarets arealer,

bygmnger og anl~g m.v. samt •
- ejendomsforvaltning og sl?ørgsmal

vedrørende fysisk planlægmng m.m.
Udgifter til byggearbejder, c;ier ~d

ministreres af Forsvarets .Bygmngstje
neste, var i 1985 ca. 600 mill.kr . (eksk1.
MOMS) der fordelte sig med ca. 250
mill.kr. 'til vedligeholdelses- og is~and
sættelsesarbejder og ca. . 350 mll!.kr.
til egentlige anlægsarbejder. I SIdst
nævnte beløb indgår ca. 125 mill.kr;
til anlægsarbejder, der udføres her I
landet men finansieres af NATO.

Bygge- og anlægsarbejder for 1985
er omtalt i pkt. 7.3.

5.51. Vedligeholdelse af bygninger
og anlæg m.v.
Forsvarskommandoen og Hjemme
værnskommandoen fastsætter efter
forhandling med Forsvarets Bygnings~

tjeneste de midler, der kan anvendes I
løbet af året til at holde forsvarets byg
ninger m.v. i god vedligeholdelsesstand.

Byggeaktivitet og vedlig~hol,~el~es
opgaver er i stor udstrækmngpnva
tiseret" , idet opgaver generelt udf~res

af private entreprenører eller hånd
værksm estre.

Dertil kommer anvendelse af rådgi
vende teknikerfirm.aer ved froje~t.e
ring af anlæg, der Ikke er a specifik
militær karakter, eller hvor projekte
ring ikke mest hensigtsmæssigt kan va
retages af bygningstjenesten. der i for
vejen har tilsynet med anlæggene.

På enkelte store vedligeholdelsesom
råder, hvor der stilles særlige bered
skabskrav eller hvor anvendelse af pri
vate håndværksmestre af geografiske
eller praktiske grunde ville være særlig
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bekostelig, har bygningstjenest~n dog i
begrænset omfang ansat egne håndvær
kere .

5.52. Ejendomsforvaltning og
fysisk planlægning
Forsvarets Bygningstjeneste varetager
inden for dette område bl.a .:
- Overdragelse af fast ejendom,
- oprettelse af lejemål/.u~lejemål,.

- forhandlinger med CIvile myndighe-
der vedrørende konkrete spørgsmål
om fysisk planlægning m.v. (eksem
pelvis lokalplaner, varmeforsynmgs
planer).
Som led i rationalisering af forsva

rets drift blev Kronborg Kaserne over
draget til Kulturministeriet. Den gam
le militære klædefabrik i Hørsholm og
øvelsesarealet ved Holbæk Kaserne blev
solgt. Sandholmlejren, der blev røm
met den 1. december 1985, Flakfortet,
Middelgrunden, Flyvestation Kagerup
og dele af Flyvestation Kongelunden
søges også afhændet.

En række etablissementer er stillet
til rådighed for Justitsministeriet til
anvendelse for indkvartering af flygt
ninge. Det gælder således Flyvestation
Kongelunden, Flyvestation Kagerup,
Middelgrundsfortet, Holbæk Kaserne
samt Sandholmlejren.

Forsvarets Bygningstjeneste har i
stigende omfang været involveret i
spørgsmål angående fysisk planlæg
ning m.v., herunder varmeforsynings
planer og opfølgning af regionplaner.

5.6. Forsvarets Oplysnings- og
Velfærdstjeneste (FOV)
Institutionen blev oprettet i 1941 un
der betegnelsen "Folk og Værn". Den
er underlagt Forsvarsministeriet, men
har som noget særligt en bestyrelse :
Folk og Værnudvalget, som består af 1
person fra hvert af de partier i Folke
tinget, som er repræsenteret i Finans
udvalget, samt repræsentanter fra For
svarskommandoen (3), Civilforsvars-



Den tidligere militære klædefabrik i Hørsholm blev i 1985 solgt til firmaet Søren T. LyngsøA/S.
Prisen var 18,5 mil/.kr. Foto : Forsvaret

styrelsen (1) og Samrådet for de fri
villige soldaterarbejder (1) .

Forsvarets Oplysnings- og Velfærds
tjeneste har en administrationssektion,
der udover sine generelle opgaver ta
ger sig af talsmandssekretariaterne og
af arbejder for Folk og Værn-udvalget.
Endvidere en socialsektion, hvis rådgiv
ning og behandling af sociale, økono
miske, juridiske og personlige spørgs
mål dækker såvel det militære som det
civile forsvar og endelig en kontakt- og
oplysningssektion. hvis opgaver især er
at udgive publikationer om forsvars
og sikkerhedspolitik, forestå foredrags
og udstillingsvirksomhed, producere
film og video samt formidle erhvervs
praktik. Formålet er at sprede kend
skab til forsvaret og at fremme forstå-

elsen og samarbejdet mellem befolk
ningen og forsvaret.

5.61. "FOVs skoleserie"
I 1985 har man på oplysningssiden
koncentreret sig om en serie hæfter
for elever i 8.-10. klasse, "FOVs skole
serie" , og en udstillings- og oplysnings
virksomhed ved hjælp af busserne
"Forsvaret oplyser" .

"FOVs skoleserie" består af 8 hæf
ter på hver 8-16 sider, der fortæller
om forsvar og sikkerhed. Seriens ud
formning er resultatet af erfaringer
med undervisning i emnet på en række
skoler, herunder de sp'ørgsmål som ele
verne hyppigst har stillet.

Skoleserien omfatter 8 video-film af
gennemsnitlig 7 minutters varighed.
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Forsvarets Oplysnings
og Velfærdstjeneste
udgiver en serie på
8 hæfter, der fortæller
skoleelever om forsvar
og sikkerhed

De behandler de samme emner som
hæfterne, men på en anden måde, eg
net for video.

5.62. "Forsvaret oplyser"
Busserne "F orsvaret oplyser" er trans
portable skolestuer, hvor der kan sid
de op til 25 elever, som bliver præsen
teret for billeder,!lancher, film, slides
m.v. sammen me foredrag og diskus
sioner om forsvar og sikkerhed. Sko
lerne i landets amter har gennem en
brochure fået tilbudt busserne inklu
sive en "hjælpelærer", og der har i
årets løb været stor efterspørgsel efter
disse. Busserne har besøgt ca. 100 sko
ler og undervist og diskuteret med ca.
4.000 elever.

5.63. "Forsvaret i samfundet"
Publikationsvirksomheden er ind-
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skrænket i forhold til tidligere på grund
af budgetnedskæring. Der er udkom
met 5 hæfter i serien "Forsvaret i sam
fundet" , hvoraf de 3 er ajourførte ud
gaver af stærkt efterspurgte udgivelser,
og 2 er nye hæfter. De 5 udgivelser i
serien omfatter oplag på tilsammen
130.000 eksemplarer.

5.64 . "Forsvaret i dag"
Dette blad, som normalt er på 16 sider,
udkommer 6 gange om året i et opla~

på 20.000, men supplerende oplag pa
5-10.000 eksemplarer har et par gange
måttet trykkes. Grundigere behand
ling af et hovedtema i hvert nummer
har været normen, og der har endvide
re hver gang været en historisk artikel,
gennemgående med relevans til bestem
te årsdage på runde tal. Også ny litte
ratur med tilknytning til forsvaret el-



Kort over Jylland tegnet afJ,B. Homann (I 664-1 724) og udgivet i Niirnberg 1714. Der eksi
sterer kun ganske få eksemplarer af dette kort - et af dem i Garnisonsbibliotekets samlinger

ler dansk militær historie er blevet
bragt. Bladet fordeles til de militære
tjenestesteder samt til biblioteker og
skoler. Yderligere abonnerer ca. 6.000
personer på bladet. Abonnementet er
gratis.

5.65. Deltagelse i debatten
FOV organiserer og koordinerer delta
gelse fra forsvarets personel i forsvars
og sikkerhedsdebatten som indledere,
diskussionsdeltagere, panel-medlem
mer m.v. Denne virksomhed er fortsat
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af betydeligt omfang med omkring
500 arrangementer i årets løb.

Det kan konstateres, at den forsvars
og sikkerhedspolitiske information - i
de ovenfor beskrevne former - har
været stigende i intensitet, og at forsva
ret selv,gennem institutioner og enkelt
personer, har vist stor og interesseret
aktivitet for at formidle oplysninger.

5.7. Garnisonsbiblioteket
Det kongelige Garnisonsbibliotek, der
er hærens hovedbibliotek, kunne den
14. oktober 1985 fejre sit 200 års ju
bilæum.

Bibliotekets formål er at tilveje
bringe relevant landmilitær og anden
litteratur fra ind- og udland for at si
kre den bedst muhge uddannelse af
forsvarets personel. Bogsamlingen be
står af ca. 157.000 bøger og militære
reglementer, en samling på ca. 5.000
kort og en specialsamling på 1.500
bind med kostbare og uerstattelige
værker helt tilbage til bogtrykkerkun
stens barndom omkring år 1500.

Biblioteket, som har til huse i Ka
stellet i København, står til rådighed
for offentligheden som et forsknings
bibliotek til studier og udlån.



6. Forsvarets personel

6.1. Status vedrørende den nye
persone1struktur
Arbejdet med indførelsen af den nye
personel- og uddannelsesstruktur, der
påbegyndtes med personellovens i
krafttræden den 1. januar 1983, er
videreført gennem 1985. Der vil dog
gå endnu nogle år, inden strukturen
er endeligt gennemført. Arsagen hertil
er en nødvendig hensyntagen til det
eksisterende personel med de hidtidi&e
uddannelser, som i endnu en række ar
skal bestride forsvarets stillinger. Ind
førelsen af den nye struktur må derfor
stort set gennemføres i takt med natur
lig afgang blandt personellet. Det til
stræbes også at undgå at forflytte per
sonel geografisk i forbindelse med gen
nemførelsen af den nye struktur.

I 1982 påbegyndtes i hvert værn en
omlægning af officersuddannelserne.
De første elever vil have afsluttet den
nye grunduddannelse medio 1986.
Samtidig vil tidligere officersuddannel
ser ophøre.

Uddannelsesplaner for de videreud
dannelser, der skal kvalificere personel
let til at overtage mere komplicerede
og ansvarsfulde stillinger på et højere
funktionsniveau, er under udarbejdel
se. Den videregående officersuddannel
se (VOV) blev dog påbegyndt ved alle
tre værns officersskoler i efteråret
1983, og de første officerer har afslut
tet denne uddannelse medio 1985.

Den nye personelstruktur forudsæt
ter en ændret anvendelse af personel-

let. Bl.a. vil et antalofficersstillinger
blive overført til fremtidig besættelse
med stampersonel eller civile. En ind
ledende plan for overførsel af offi
cersstillinger til stampersonelstillinger
forudser, at ca. 80% af de planlagte
overførsler vil være gennemført ved
udgangen af 1988.

For at tilgodese den nye personel
strukturs princip om sammenhæng
mellem det ansvar, der tillægges en
stilling, og den grad der tillægges den
person, der bestrider stillingen, er der
med virkning fra 1. april 1985 indført
en ny grads- og avancementsstruktur
for det militære personel på lederni
veau. Denne anvendes indledningsvis
for personel, der har gennemgået eller
gennemgår de nye grund- og videre
uddannelser, og medfører, at det hid
tidige automatiske udnævnelsessystem
sættes ud af kraft for dette personel.

Personel fra den tidligere struktur,
der gennemgår en videreuddannelse i
den nye uddannelsesstruktur, vil blive
overført til den nye gradsstruktur. Det
overvejes også, om personel, der i den
tidligere struktur har gennemgået vide
reuddannelser, som svarer til en uddan
nelse i den nye uddannelsesstruktur,
vil kunne overføres til den nye grads
struktur.

Som for personel af linien på det
militære lederniveau forventes ny
grads- og avancementsstruktur for of
ficerer af reserven indført i begyndel
sen af 1986.
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Lønforhold
Lønstrukturen for personel, der har
gennemgået officersgrunduddannelsen,
var forudset aftalt mellem Finansmini
steriet og personelorganisationerne.
De to centralorganisationer, der er af
talepartnere med Finansministeriet for
de nuværende tjenestemandsansatte
officerer, har ikke kunnet nå til enig
hed om placering af forhandlingsret
ten vedrørende de kommende office
rer. Det har derfor ikke været muligt
for Finansministeriet at gennemføre
egentlige forhandlinger om en ny
lønstruktur.

I henhold til tjenestemandsloven
har Finansministenet derfor fremsat
forslag til Lønningsrådet om afløn
ning af officerer, der har den nye ud
dannelse. Lønningsrådet har i novem
ber 1985 tiltrådt dette forslag.

Dette indebærer, at officerer med
grunduddannelsen placeres i lønram
me 14. Personel med styrmands-, ma
skinmester- eller håndværksfaglig ud
dannelse, der varetager funktioner,
hvor en sådan uddannelse er påkræ
vet, placeres dog i lønramme 18. På
højere funktionsniveau aflønnes per
sonellet efter lønramme 21/24 og på
højeste funktionsniveau efter lønram
me 29/31.

Forsvarsministeriet har i arbejdet
med forslaget lagt vægt på, at de per
sonelorienterede udgifter i forsvaret
ikke blev øget, samt på at lønstruktu
ren kan opfattes retfærdig og attrak
tiv, så forsvarets muligheder for at re
kruttere og fastholde personellet ikke
forringes.

6.2. Ansætte1sesformer i en ny
persone1struktur
Under styringsgruppen vedrørende ny
ordning af forsvarets personelforhold
var nedsat en arbejdsgruppe, der i
1983 afleverede en rapport, som vur
derede de fremtidige ansættelsesformer
i forsvaret. Det fremgår af rapporten,
at antallet af tjenestemænd i forsvaret
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udgør en væsentlig mindre andel af
det totale antal ansatte end i de sty
relser, som forsvaret oftest sammen
lignes med, f.eks. politiet, statsbaner
ne og post- og telegrafvæsenet. Ar
bejdsgruppen foreslog, at der etable
res overgangsordninger, så allerede an
sat personel kan opnå ændrede ansæt
telsesformer.

På denne baggrund har Forsvarsmi
nisteriet udarbejdet forslag til bestem
melse for fremtidig anvendelse af sta
tens ansættelsesformer for militært og
civilt personel, der er ansat under For
svarsministeriet.

Der er ikke medtaget overgangsord
ninger for allerede ansat personel, idet
forhandlin~er herom først forventes
indledt, nar de fremtidige principper
er endeligt fastlagt. Finansministenets
endelige stillingtagen foreligger endnu
ikke.

6.3. Værnepligtige/konstabler
Ved forsvarsforliget blev det aftalt, at
der skulle nedsættes en arbejdsgruppe
til analyse af de værnepligtiges anven
delse i forsvaret, herunder muligheder
ne for en differentieret tjenestetid.
Resultatet af arbejdsgruppens arbejde
skulle danne grundlag for, at målsæt
ningstallene for stampersonel og vær
nepligtige, som fremgar af aftalen, ind
byrdes skulle justeres efter nærmere
aftale mellem forligspartierne.

Arbejdsgruppen vedrørende anven
delse af værnepligtige m.v. i forsvaret,
den såkaldte AGVA, blev nedsat i de
cember 1984. I begyndelsen af 1985
nedsattes en underarbejdsgruppe (AG
VA 1), der med baggrund I hærens
krigsopgaver, krigsstruktur og krigs
styrke fik til opgave at undersøge
fredsstrukturens mulighed for at op
fylde kravene på en række specifice
rede områder (friskningsbehov, styr
kens anvendelighed efter mobilisering,
krav til minimal uddannelse for at
krigsstyrken kan løse tildelte opgaver,
beredskab m.v.). Undersøgelsen skulle



Tabel 5: Forsvarets personelstyrke 1972-85 (årligt gennemsnit) og målsætning
ultimo 1987:

1972 1973 1975 1977 1979 1981 1982 1983

(' Samlet styrke I
"

Civile<
< Officerer

<: Stampersonel l

<: Værnepligtige l

f---

J- -

1-

--
I-

- ~

~..--

-
1- 25514 24523 11696 11.271 11479 10302 8076 8241 8.616 7.764 8.585

l----

I- I--I----
I---

f---
I--

1-

9687 9724 14.136 14.866 15271 16090 15.994 16.587 16.715 15.477 14.785

1-

'--

f---
- f---

- 10637 9.677 9072 8943 8953 9335 9070 8833 B.683 B.B72 9.060

-
6705 6.423 6.100 5617 5654 5.699 5.640 5640 6.604 5.410 5.685

so.ooo

5.000

20.000

45.000

o

40.000

25.000

30.000

35.000

10.000

15.000

I tabellen er personel tjenstgørende ved hjemmeværnet og FN-styrkerne samt
lærlinge og praktikanter ikke medtaget.
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danne grundlag for eventuelle juste
ringer af forligsaftalens målsætnings
tal.

AGVA I afgav sidst i april 1985 rap
port til AGVA. Rapporten gennemgar
den fredsstruktur, der ligger bag for
svarsaftalens målsætningstal for vær
nepligtige og stampersonel og denne
strukturs mulighed for at opfylde en
række krav som angivet ovenfor. Rap
porten indeholder endvidere en række
anbefalinger inden for områderne frisk
ning af personel i mobiliseringsstyr
ken, mønstringer, uddannelse og bered
skab, samt en vurdering af spørgsmålet
om differentieret tjenestetid i hæren.

I AGVA er tillægsaftalen af 27. au
gust 1985 gennemgået, og Forsvars
kommandoen har orienteret om de fo
reløbige tanker omkring plan for hæ
rens fredsstyrke. Spørgsmålet om æn
drede kontraktlængder for stamperso
nel vil blive forhandlet med de berørte
personelorganisationer. Resterende
opgaver for AGVA er herefter at un
desøge mulighederne for en kontrakt
mæssig aftale for værnepligtige de sid
ste 3 måneder af tjenestetiden og en
evt. yderligere differentiering af tjene
stetiden for værnepligtige i søværnet
og flyvevåbnet.

6.4. Afgang fra forsvaret
Forsvaret mærker som andre offentli
ge sektorer blandt de ansatte interes
sen for at prøve kræfter med udfor
dringer i det private erhvervsliv. Af
gangen har været særlig markant blandt
teknisk personel, herunder ingeniører,
samt fra officersgruppen.

For officersgruppen er det i perso
nelplanlægningen normalt indregnet,
at der vil ske en ikke-aldersbetinget
afgang på 1% om året. I 1984 var den
ekstraordinære afgang imidlertid på
ca. 2%, og det skønnes, at den samlede
afgang for 1985 også bliver højere end
planlægningsgrund1aget.

Forsvarets Center for Lederskab un
dersøger for tiden årsagerne til denne
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uventet store afgang . Når undersøgel
serne er afsluttet, vil det blive overve
jet, om forsvaret kan iværksætte for
anstaltninger til at afhjælpe den øgede
afgang .

Samtidig vil der i de kommende år
være en betydelig afgang i officersgrup
pen, fordi et stort antal pensioneres.
Denne afgang vil i nogen grad kunne
opvejes af den planlagte konvertering
af hidtidige officersstillinger til besæt
telse med stampersonel eller civile.
Forsvarsministeriet overvejer, hvilke
yderligere foranstaltninger der kan
træffes.

6.5. Pilotsituationen
I en længere årrække efter anden ver
denskrig fik Danmark uddannet sine
militære piloter i USA som et led i vå
benhjælpsprogrammet. En stor del af
disse blev ved 3O årsalderen ansat i
SAS og de større charterselskaber. For
holdet mellem flyvevåbnets og selska
bernes behov for piloter var op til slut
ningen af 1970'erne i balance, så den
normale afgang fra forsvaret kunne
dække de civile selskabers behov, uden
at det medførte uacceptable udgifter
for forsvaret. Dette ændredes i 1970'
erne. Danmark skulle i stigende grad
betale for uddannelsen i USA, og fly
vetimeprisen for forsvarets kampfly
voksede meget stærkt som følge af
stigninger i brændstofpriserne og l ved
ligeholdelsesudgifterne. De samlede
uddannelsesomkostninger til en fuldt
operativ pilot nærmede sig 10 mill.kr.

Forsvaret har derfor siden 1980 ale
ne uddannet piloter svarende til for
svarets behov.

Sidst i 1970'erne forventede de civi
le flyselskaber et forøget pilotbehov,
som ikke ville kunne dækkes ved an
sættelse af piloter fra forsvaret . Under
visningsministeriet nedsatte derfor i
1978 et udvalg vedrørende etablering
af en civil pilotuddannelse. Udvalget
afgav betænkning i 1981 , hvori der



anbefaledes oprettelse af en statslig
civil pilotuddannelse.

Selskabernes prognoser ændrede sig
imidlertid i begyndelsen af 1980'erne
i retning af et formindsket behov. Her
til kom, at flyvevåbnet, bl.a. som følge
af at antallet af kampfly blev reduce
ret, kunne forudse et mindre overskud
af piloter. Arbejdet med at iværksæt
te den civile pilotuddannelse blev der-
for stillet i bero. .

Så sent som i sommeren 1984 viste
SAS' prognose, at der ikke ville blive
behov for at ansætte danske piloter
førend i 1989-90.

Dette ændrede sig i foråret 1985,
hvor prognosen viste et behov for at an
sætte et betydeligt antal piloter alle
rede i 1985-86. Rekruttering alene gen
nem en afgang fra flyvevåbnet vil her
medføre et alvorligt underskud af pi
loter.

Da også Sverige og Norge forvente
de samme udvikling, nedsattes i for
året 1985 en skandinavisk arbejdsgrup
pe med henblik på et samarbejde om
oprettelse af en fælles skandinavisk
Civil pilotuddannelse.

For at følge arbejdet i skandinavisk
regie og udviklingen i den danske pi
lotsituation blev der samtidig nedsat
en dansk arbejdsgruppe med repræsen
tanter fra bl.a. Undervisnin~sministe

riet , Ministeriet for offentlige Arbej
der og Forsvarsministeriet. Denne ar
bejdsgruppe har i september måned
1985 på et møde med de store flysel
skaber oplyst disse om, at erhvervspi
lotuddannelsen påregnes finansieret af
selskaberne.

To modeller er under overvejelse.
Model 1 forudsætter, at den indleden
de flyveuddannelse på enmotorers fly
sker i Danmark, hvorefter uddannelsen
på tomotorers fly vil foregå i skandi
navisk regie ved den svenske Trafikfly
garhogskola ved Ljungbyhed. Model 2
er en rent dansk model, som forudsæt
ter en indledende elementær flyveud 
dannelse ved forsvarets flyveskole på

Flyvestation Avnø og derefter en vide
regående uddannelse ved en eller flere
private danske flyveskoler.

Ved valget af model må der lægges
afgørende vægt på flyselskabernes ac
cept af uddannelsen som kvalificeren
de. Herudover lægges vægt på tids
punktet for uddannelsens start og på
udgifterne ved uddannelsen.

Uanset valg af model forventes ud
dannelsen af det første hold piloter at
kunne være afsluttet ultimo 1987.

6.6. Aftaleforhold
Forsvarsministeriet indgår aftaler om
løn- og ansættelsesvilkår for ca. 23.000
ansatte i forsvaret.

Forsvarets mangeartede opgaver
medfører behov for personel med me
get forskellige uddannelser. Således re
præsenteres de ansatte af 52 faglige
organisationer, . med hvilke der for
handles og indgås aftaler om løn- og
ansættelsesforhold.

Folketinget vedtog den 30. marts
1985 lov om fornyelse og forlængelse
af kollektive overenskomster og afta
ler.

Efter loven kan der i overenskomst
perioden gennemføres ændringer, der
holdes inden for en beløbsramme på i
alt 3,5% af lønsummen, fordelt med
2% det første år og 1,5% det andet.
0,5% af beløbsrammen er efter loven
afsat til gennemførelse af ændringer
på specielle områder.

Loven medførte, at Forsvarsmini
steriet ikke havde mulighed for inden
for alle personelkategorier at opnå et
resultat, der indeholdt forventede til
pasninger til den nye personel- og ud
dannelsesstruktur.

Aftaleforhandlingerne med stamper
sonellet og de fleste grupper af kon
traktansatte officerer begyndte i janu
ar måned og blev afsluttet den 16. april
1985. Resultatet blev fremsendt til Fi
nansministeriet til godkendelse i de
paritetisk sammensatte nævn.
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Hvert år afholder NA TO 's Nordregion en infanterikonkurrence. For tredje år i træk blev den
vundet af en dansk enhed, denne gang fra Bornholms Værn. Her ses to af de danske deltagere
i aktion . Foto : Hæren

Af forslagene for de øvrige personel
grupper fremgår, at Forsvarsministeri
et og organisationerne bl.a. fremførte
ønsker om følgende ændringer:
- Forbedringer i ydelserne under FN

tjeneste,
- forbedringer af betalingen for til

kaldevagter,
- forhøjelse af lønnen til elever på

værnenes officersskoler,
- hensættelse af et beløb til midler

tidig højere aflønning samt opryk
ning til lønramme 24 af officerer
under CO II som led i gennemførel
sen af den nye personelstruktur i
forsvaret,

- hensættelse af beløb til oprykninger
i lønramme 34 af officerer under
AC,
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- hensættelse af et beløb på ca. 10
mill .kr. til gennemførelse af en til
lægsreform inden for det militære
personel i CO II og AC,

- afsættelse af midler til gennemførel
se af en ordning, hvor militært per
sonel kan oppebære time- og dag
penge under gennemgang af den vi
deregående officersuddannelse og
tilsvarende uddannelser og

- forslag til ændring af døgntillægs
og arbejdstidsregler.
F arslagene blev behandlet i de pari

tetiske nævn. Blandt de væsentligste
resultater for forsvarets ansatte kan
nævnes:
- Tjenestemændene m.fl. overgik 1.

august 1985 til ensartede regler for
lønfradrag og -beregning.



- Forhøjelse af den samlede faste løn
med 1,75% i det første aftaleår og
1,25% i det andet aftaleår sker med
virkning fra den 1. april.

- Aftalen om flyttegodtgørelse m.v.
ændres med virkning fra 1. april
1985, så der ved fastsættelsen af
godtgørelse for udgifter ved dobbelt
husførelse ikke skal foretages fra
drag med 1/6 af det fulde dagpenge
beløb.

- Aftalen om hjemflytningstillæg æn
dres med virkning fra 1. april 1986,
så tjenestemænd i lønramme 6 og

lavere lønrammer henføres til satsen
for lønramme 7-14.

- Der skal fremsættes forslag til æn
dring af tjenestemandspensionslo
ven med henblik på, at opsatte pen-.
sioner reguleres fra 1. april 1986,
mulighed for udbetaling af opsat
pensIOn fra det 60. år og konverte
ring af opsat pension til en fratræ- .
delsesgodtgørelse til pensionsformål.

- Forhøjelse pr. 1. april 1986 og regu
lering fremover af vederlag for rådig
hedstjenesteItilkaldevagter i hjem
met.

for

på mange tjenestesteder
udgives en speciel job
avis, der medvirker til
at skaffe arbejde til de
værnepligtige, når de
hjemsendes
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- Forhøjelse af dykkervederlag.
- Forhøjelse af det kontante vederlag

for ikke afviklede fridage til søs.
- Ydelser af særligt tillæg til et antal

stillinger i lønramme 39 og 40.
- Iværksættelse af stillingsvurderings

undersøgelse af oberst-kommandør
stillinger i løbet af aftaleperioden.

- Der er afsat midler til forbedring af
lønnen for de officerer, som har gen
nemgået videregående officersud
dannelse i 1985 og 1986.

6.7. Jobsikring for værnepligtige
De værnepligtige har længe ønsket en
ordning, der SIkrede mod afsked på
grund af aftjening af værnepligt. For
svarsministeriet har støttet dette øn
ske, idet en sådan ordning dog ikke
måtte forringe muli~hederne for, at de
værnepligtige kan fa job inden indkal
delsen .

I marts 1985 vedtog Folketinget lov
om værnepligtsorlov. Loven - der gæl
der for værnepligtige, som modtog
indkaldelse den 1. juli 1985 eller sene
re - omfatter personer, derved indkal
delsen har været uafbrudt ansat i en
virksomhed i mindst 9 måneder. Her
efter kan en ansat ikke afskediges med
begrundelse i, at han skal forrette vær
nepligtstjeneste. Loven indeholder dog
også pligter for den værnepligtige, idet
han har underretningspligt overfor sin
arbejdsgiver.

Værnepligtsorlovsloven er kun et
led i bestræbelserne på at forbedre de
værnepligtiges beskæftigelses- og ud
dannelsesvilkår.

De generelle beskæftigelsesmæssige
forhold har naturligvis afgørende be
tydning for værnepligtige, der skal
hjemsendes. Men de senere års erfa
nnger viser, at en aktiv indsats - ikke
mindst fra de værnepligtige selv - og
så kan forbedre beskæftigelsesmulig
hederne.

På så at sige alle landets tjenesteste
der har der været en positiv udvikling i
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jobsøgningsaktiviteterne. Et af de me
re synli~e elementer har været annon
cering l bl.a. dagspressen. Herved er
der skabt en positiv opmærksomhed
omkring de værnepligtiges situation.

En mindre synhg - men nok så vig
tig - aktivitet er det lokale samarbej
de mellem tjenestestederne, Arbejds
formidlingen og virksomhederne. Man
ge steder afholdes således møder direk
te mellem de værnepligtige og interes
serede virksomheder. Sådanne møder
er ikke kun med til at skaffe job til
værnepligtige, der står for hjemsendel
se, men også til at skaffe dem det job,
de ønsker. Udsendelse af jobaviser.
hvor de enkelte værnepligtJ~e, deres
uddannelse og deres beskæftigelsesøn
sker præsenteres, sker i største omfang,
så arbejdsgiveren kan tage direkte kon
takt med den enkelte.

Forsvarets Oplysnings- og Velfærds
tjeneste arbejder desuden med etable
ring af jobsøgningskurser for værne
pligtige. Kurserne planlægges gennem
ført ved anvendelse af bl.a. video- og
programmeret undervisning. Kursustil
buddet forventes at foreligge klart i
begyndelsen af 1986.

6.8. Dansk-tysk værnepligtsaftale
I oktober 1985 indgik Danmark og
Forbundsrepublikken Tyskland en af
tale om aftjening af værnepligt for per
soner med både dansk og tysk stats
borgerskab. Aftalen bevirker, at per
soner med dobbelt statsborgerskab
kan vælge, i hvilket land de ønsker at
aftjene værnepligten.

Ratifikation af aftalen kan tage op
mod et år, men der er opnået enighed
om en uformel overgangsordning, så
ønsker om at aftjene værnepligten i
henholdsvis Forbundsrepublikken el
ler Danmark kan imødekommes fra
underskrivelsesdatoen.

Det er en forudsætning, at længden
af værnepligtstiden skal være den sam
me. Da Forbundsrepublikken for tiden



har 15 måneders værnepligtstjeneste, videre regler for, på hvilket tidspunkt
skal den person, der efter aftalen øn- den dobbelte statsborger skal fremsæt
sker at aftjene sin værnepligt i Dan- te ønske om denne aftjeningsform,
mark, forrette 15 måneders tjeneste i samt hvornår han i givet fald skal ind
det danske forsvar. Aftalen giver end- kaldes.



7. Forsvarets materiel

7.1. Forsvarets materie1situation
De samlede bevillinger til materielan
skaffelser i 1985 var 2.440 mill.kr. Med
disse bevillinger er hovedparten af de
materielanskaffelser, der omtales i for
svarsforliget, nu iværksat.

En af årets større anskaffelser om
fatter et stort antal ABC-overtræks
dragter. Disse skal beskytte personel
let mod virkningerne af kemiske kamp
stoffer. De vil endvidere gennem en
tid kunne hindre indtrængning af ra
dioaktivt støv. Der vil samtidig blive
anskaffet ABC-handsker o~ ABC-fod
beskyttelse, atropinsprøjter samt
alarm- og sporemateriel. F .eks. anskaf
fes automatiske gasfølere, der øjeblik
kelig kan opdage brug af krigsgas.

For hærens vedkommende er der
bevilget midler til indkøb af ammuni
tion, så der nu sker en gradvis opbyg
ning af ammunitionsbeholdningerne.
Der er endvidere bevilget midler til an
skaffelse af nyt signalmateriel i form
af mandbårne radiostationer, anskaffel
se af natsigteudstyr til hærens panser
værnsvåben, terrængående personvog
ne samt ingeniørmaskiner og dieselge
neratorer. Anskaffelsen af de terræn
gående personvogne er en fortsættelse
af den anskaffelse, der blev iværksat i
1984.

Forsvaret er i færd med at anskaffe moderne
beskyttelsesdragter mod kemiske kampmid
ler. Dragterne fremstilles her i landet . Foto:
Hæren
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Til erstatning for søværnets ældre bevogtningsfartøjer og minestrygere anskaffes foreløbig
7 skibe af typen STANDARD FLEX 300. Skibene bygges i glasfiberarmeret polyester. Teg
ning : Søværnet

Arets beløbsmæssigt største projekt
er de 7 nye skibe til søværnet af typen
STANDARD FLEX 300. Anskaffelsen
af disse skibe er den første del af et
planlagt nybygningsprogram til erstat
ning for nogle af søværnets mindre
overfladeskibe, bevogtningsfarrøjer og
minestrygere. Skibstypen vil blive me
get alsidig, idet den ud fra et modulsy
stem vil være i stand til at skifte fra en
type til en anden. Selve skibsskroget
vil blive bygget i glasfiberarmeret po
lyester. Der er desuden til søværnet
bevilget midler til skibsbaserede luft
forsvarsmissiler samt til modifikation
af søværnets inspektionshelikoptere.

Flyvevåbnet har fået bevilling til an
skaffelse af luft-til-luft missiler samt
til udsty'r til reparation af flyvesta
tionsfaciliteter. Der er endvidere givet
midler til deltagelse i et projekt vedrø
rende luft-til-jord missiler.

Til hjemmeværnet anskaffes ABC
masker, filtratorer m.m. Dette er en
fortsættelse af den anskaffelse, der blev
iværksat i 1982.

Årets anskaffelser har for værnene
betydet en hårdt tiltræn~t fornyelse
på nogle væsentlige omrader. Der er
dog stadig mange områder, hvor mate
riellet trænger til fornyelse, ligesom
der stadig er mangler i beholdningerne
på en lang række materielgenstande.
De samlede mangler er beløbsmæssigt
af en sådan størrelsesorden, at der kun
er ringe udsigt til større forbedringer i
de kommende år, idet hovedparten af
de rådige midler til materie1anskaffel
ser vil blive anvendt til egentlige nyan
skaffelser og dermed ikke bidrage væ
sentligt til opbygning af beholdmnger.

7.2. Planlagte materielanskaffelser
Af større anskaffelser for de kommen
de år skal nævnes, at der i 1986 forven- I

tes anskaffet nyt nærluftforsvar til
hæren, kommunikationsmateriel, sø
miner samt iværksat modifikation af
de trukne haubitsere, modifikation af
flyvevåbnets lHAWK-raketeskadriller
og modifikation af torpedoer ved sø
værnet.
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I 1987 planlægges der for hærens
vedkommende anskaffelse af bl.a. pan
serværnshelikoptere, pansrede mand
skabsvogne med maskinkanoner, sig
nalmateriel og ammunition. Til søvær
net planlægges anskaffelse af nærluft
forsvar til Visse skibsenheder, medens
flyvevåbnet ud over yderligere ammu
nitionsanskaffelser bl.a. vil anskaffe
elektronisk udstyr til kampfly.

7.3. Forsvarets bygge- og
anlægsarbejder
Bygge- og anlægsvirksomheden i 1985
har hovedsagelig omfattet anlægsarbej
der og sanerings- og større ombygnings
arbejder.

Pa flyvestationerne er der iværksat
en række foranstaltnin~ertil beskyttel
se af fly m.v., der indgar i de forstærk
ningsstyrker, der i givet fald vil blive
sendt til dansk område.

Der er konstateret revnedannelser i
betonbelægningen på flyvestationer
nes baner. Skaderne er identiske med
de skader, der er konstateret på vej- og
broanlæg m.v., der er udført i slutnin
gen af 1960'erne og begyndelsen af
70'erne. Revnedannelserne nødvendig
gør en omfattende istandsættelse og
forstærkning af flyvestationernes ba
nebelægninger. Det påregnes, at arbej
det kan være færdigt i 1986.

Modernisering og udbygning af tank
og rørledningskapaciteten fortsætter .
Opførelse af beskyttede lagre, der er
tilsluttet rørledningssystemet, er afslut
tet. Der arbejdes fortsat med direkte
tilslutning til danske raffinaderier, så
funktionen kan sikres i tilfælde af
energikrise.

Der er truffet beslutning om, at
statslige bygninger skal tilsluttes natur
gasnettet snarest muligt og - medmin
dre ganske særlige forhold foreligger
- senest 1 år efter, at naturgasforsy
ning er mulig i det pågældende områ
de. Til dette formål er der i 1985 stil
let ca. 17 mill.kr. (ekskl. MOMS) til
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rådighed for Forsvarets Bygningstjene
ste.

Til ordinære energibesparende for
anstaltninger har Forsvarets Bygnings
tjeneste for 1985 modtaget et beløb
på ca. 5 mill.kr. imod ca. 36 mill.kr.
for 1984. Forholdet skyldes ikke et
reduceret investeringsbehov i forsva
ret, men at de disponible midler for
1985 i det væsentlige forbeholdes kon
vertering til naturgas.

7.4. Internationalt materielsamarbejde
Dansk deltagelse i internationalt sam
arbejde vedrørende anskaffelse af for
svarmateriel foregår i:
- NATO's "Conference of National

Armaments Directors" .
- Den uafhængige europæiske pro

gramgruppe (lEPG) med allierede
nationer.

7.41. NATO's Conference of National
Armarnents Directors (CNAD)
CNAD blev dannet i 1969 med det
formål at fremme standardisering og
rationalisering af materielanskaffelser
og ledes af den assisterende generalse
kretær for forsvarsstøtte i NATO-ho
vedkvarteret i Bruxelles. Selve konfe
rencen mødes halvårligt med deltagel
se af de respektive landes "armaments"
direktører (d.v.s . de embedsmænd, der
i forsvarsministerierne er ansvarlige for
materielanskaffelser) . Til daglig fore
går arbejdet i den permanente forsam
ling af nationale repræsentanter, hvor
det danske medlem er fra den danske
repræsentation ved det nordatlantiske
råd (DANATO).

Under CNAD foregår det egentlige
samarbejde i de 5 hovedgrupper for
flåde, hær, flyvevåben og forskning
samt den værnsfælles gruppe vedrø
rende kommunikation og elektronisk
udstyr. Endvidere er der forskellige si
deordnede grupper af mere eller min
dre permanent karakter, f.eks . den råd
givende industrigruppe. De forskellige
hovedgrupper er inddelt i paneler og



undergrupper, der foretager udvikling
af koncepter, opstiller operative og
tekniske krav samt udveksler oplys
ninger. Når to eller flere lande beslut
ter at samarbejde om et projekt, dan
nes projektgrupper til gennemførelse
af anskaffelsen.

7.42. Den uafhængige europæiske
programgruppe (IEPG)
Independent European Programme
Group (IEPG) blev oprettet i 1976
med deltagelse af de europæiske NA
TO-lande (undtagen Island). IEPG's
hovedopgave er at forbedre det euro
pæiske materielsamarbejde inden for
forsvarsområdet .

Danmark deltager aktivt på alle ni
veauer inden for IEPG. For eksempel i
en særlig studiegruppe vedrørende eu
ropæisk udvikling af kommando-, kon
trol- og kommunikationssystemer. Ar
bejdet i IEPG er delt op i 3 hovedom
råder, såkaldte paneler,
- Panel I, der beskæftiger sig med ma

terielanskaffelsesplaner. Danmark
deltager i studiegruppen vedrørende
minebekæmpelsesskibe og tilhøren
de minestrygningsudstyr. Herudover
følges arbejdet i studiegruppen ved
rørende ubemandede fly, mellemdi
stance luftforsvarsmissiler samt om
et overvågnings- og måludpegnings
system.

- Panel II, der beskæftiger sig med
projekt-koordination. Danmark føl
ger arbejdet i studiegrupperne om
europæisk produktion af MAVE
RICK, SIDEWINDER og STINGER
missilsystemerne.

- PANEL III, der beskæftiger sig med
procedurer og økonomi, hvor Dan
mark følger arbejdet i undergrup
pen vedrørende industrielt samarbej
de og rationalisering.
I tilknytning til IEPG er oprettet en

uafhængig europæisk industrigruppe
European Defence Industrial Group
(EDIG). Industrirådet deltager for
Danmark.

Det understreger den forøgede vægt,
landene lægger på samarbejdet, at det
første IEPG-møde på ministerniveau
fandt sted i Haag 1 november 1984.
Mødets formål var blandt andet at op
nå politisk støtte til at fremme bestræ
belserne for et større europæisk sam
arbejde inden for forskning, udvikling
og produktion af forsvarsmateriel samt
en bedre koordinering af de europæi
ske forsvarsindustrier. Ved at harmo
nisere de operative krav og tidsplaner
for anskaffelse af materiel samt ved
at anskaffe det i fællesskab kan der
sikres store produktionsserier. Herved
deles omkostninger til forskning og
udvikling, stykprisen falder, og den
store produktionsmængde gør det løn
somt at modificere, hvorved levetiden
kan forlænges.

Dette møde blev fulgt op ved afhol
delse af 2. IEPG-forsvarsmmistermøde
i London i juni 1985, hvor fremskridt
samt planlægning siden det første mø
de vurderedes. Arbejdet i IEPG har nu
nået en vigtig fase, hvor det skal vise
sig, om det er muligt at samordne for
svarsmaterielsamarbejdet i Europa. Der
skal udvises stærkt politisk engagemen~

og vilje til at sætte det fælles bedste 1

højsædet. Bedre samarbejde på dette
felt vil bevirke en forøget samlet for
svarsindsats.

7.43. Internationale aftaler
Bilateralt har Danmark et samarbejde
med flere lande, f.eks. vedrørende fæl
lesanskaffelse af våbensystemer og en
eventuel videreudvikling af disse. Her
udover har Danmark med enkelte lan
de indgået aftaler med det formål kon
tinuerligt at undersøge muligheder for
iværksættelse af et materielsamarbejde.
Aftalerne skal ses som et supplement
til det arbejde, som foregår i de multi
nationale grupper.

Danmarks deltagelse i internationa
le materielprojekter fremgår af tabel
6.
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Tabel 6: Internationale forsvarsmaterielprojekter med dansk deltagelse

Aftalen indgået Projekt
Deltagerlande udover
Danmark

juli 1968 Produktion og videre- USA, Italien, Forbunds-
udvikling af luftfor- republikken Tyskland,
svarsmissil NATO Holland, Belgien,
SEASPARROW Norge

december 1972 Udvikling af torpedo Sverige
type 61

december 1976 Udvikling af skibs- USA, Storbritannien
baseret luftforsvars-
missil NATO SEA
GNAT

marts 1977 Anti-invasionsmine Forbundsrepublikken
(SAl) Tyskland

maj 1979 Udvikling af skibs- USA, Forbundsrepu-
baseret nærluftfor- blikken Tyskland
svar: Rolling Airframe
Missile System (RAM)

maj 1982 Bundmine (SGM 80) Forbundsrepublikken
Tyskland

marts 1985 Europæisk produk- Italien, Forbundsrepu-
tion af luft-til-jord blikken Tyskland,
missilet MAVERICK Tyrkiet, Holland

7.5. Forsvarets kommunikations
systemer og kommando-, kontrol
og informationssystemer
Ny teknologi i staten omfatter indfø
relse af forskellige EDB-systemer, elek
tronisk tekstbehandling, datakommu
nikation m.m., nye teknikker med
mange anvendelsesområder.

Forsvaret er på det teknologiske om
råde langt fremme, både hvad angår
operative og administrative systemer.

På kommunikationsområdet går ud
viklingen mod etablering af overord
nede områdesignalsystemer(permanen
te og taktiske) samt mod etablering af
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kommando-, kontrol- og informations
systemer baseret på elektronisk data
behandling, de såkaldte CCIS-systemer.
I det efterfølgende gives en kort orien
tering om følgende systemer:
- Forsvarets Integrerede Kommunika

tionssystem (FIKS),
- NATO Integrated Communications

System (NICS),
- Allied Command Baltic Approaches,

Command, Control and Informa
tion System (ACBA/CCIS), og

- Flag Officer Denmark, Command,
Control and Information System
(FOD/CCIS).



7.51. Forsvarets Integrerede
Kommunikationssystem (FIKS)
Forsvarets Integrerede Kommunika
tionssystem (FIKS), der er udviklet
og leveret af fa. Christian Rovsing A/S,
er et fællesværns automatisk kommu
nikationsnet til udveksling af signal
o~ datatrafik imellem forsvarets myn
digheder indbyrdes samt med visse ci
vile myndigheder.

Formålet med systemet er at opnå
en rationalisering af værnenes perma
nent etablerede fjernskriver- og data
forbindelser med henblik på at opnå
øget signaloperativ effekt og størst mu
lig overlevelsesevne med lavest mul igt
forbrug af personel og kredsløb.

FIKS indbefatter et antal knude
punkter placeret rundt omkring i lan
det og indbyrdes forbundet med data
kredsløb, som er fastkoblede forbindel
ser igennem teleadministrationernes
net. De enkelte kredsløb kan i fejlsi
tuationer i begrænset omfang erstattes
af forbindelser i det offentlige datanet,
idet tilkobling kan ske fra det enkelte
knudepunkt.

Hvert knudepunkt er forbundet til
flere andre knudepunkter, og på de
stærkest trafikerede strækninger er
der flere parallelle kredsløb. Hvert knu
depunkt er placeret sammen med en
EDB-styret fjernskrivercentral, som
bl.a. vejleder brugeren i opstilling af
signaler samt distribuerer og lagrer sig
nalerne.

Hver central betjener et antal bru
gerterminaler. Disse terminaler er en
ten skærmterminaler med tilsluttede
skrivere eller rene fjernskrivertermina
ler. Alle forbindelser er forsynet med
udstyr, der hindrer, at den klassificere
de trafik kan aflyttes. Signalerne sen
des automatisk ad korteste og hurtig
ste rute til de destinationer, der er an
givet i adresselisten.

7.52. NATO Integrated
Communications System (NICS)
NICS er et strategisk kommunikations-

system til afvikling af signaltrafik mel
lem militære og politiske myndigheder
i NATO .

Systemet omfatter et telefon- og et
fjernskriversystem, hvert opbygget
som et knudepunktsnetværk med NA
TO-ejede og nationalt ejede kommu
nikationsmidler som transmissionsme
dia. Telefonsystemet består af et antal
adgangscentraler i de forskellige NA
TO-lande. Fjernskriversystemet består
af et antal ~ernskrivercentraler ligele
des placeret I de forskellige NATO-lan
de. NICS vil kunne kobles til de enkel
te NATO-landes militære kommunika
tionssystemer, således med FIKS i lø
bet af 1986.

7.53. Allied Command Baltic
Approaches, Command, Control
and Information System
(ACBA/CCIS)
ACBA/CCIS er et kombineret NATO/
dansk kommando-, kontrol- og infor
mationssystem baseret på elektronisk
databehandling.

Formålet med systemet er at give
forsvarets øverste ledelse forbedrede
muligheder for vurdering, rådgivning
og beslutningstagen med henblik på at
holde regeringen rettidigt orienteret
om den militære situation. Herved for
bedres mulighederne for krisestyring,
mulighederne for at føre kommando
over enheder samt for at styre over
ordnede materiel- og forsyningsmæssi
ge såvel som øvrige nationale aktivite
ter.

Tilsvarende behov findes i NATO
med henblik på føring af NATO-enhe
derne, og en udvikling mod ensartede
EDB-baserede kontrol- og kommando
systemer er igangsat i NATO .

Projektet er et fælles NATO/dansk
projekt, der finansieres med 75% af
NATO og 25% af Danmark. Systemet
er under implementering og forventes
operativt i 1988.
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7.54. Flag Officer Denmark,
Command, Control and Information
System (FOD/CCIS)
FOD/CCIS er et nationalt anskaffet
data-system til brug ved Søværnets
operative Kommando og ved marine
distrikterne . Systemet kan indsamle,
bearbejde og præsentere den informa
tion, der er nødvendig for en effektiv
farvandsovervågning og for søværnets
kontrol og varsling. Systemet, der
modtager oplysninger fra kystradarsta
tronerne, skal desuden medvirke til
løsning af en række civilprægede opga
yer, sas?m. kontrol a~ ski~strafik, mil
Jøovervagmng, søredningstjeneste m.m.
. FOD/CCIS er under implemente

rmg og forventes operativt I løbet af
kort tid.

7.6. Industriel kompensation ved
forsvarets materielindkøb
I slutningen af 1960'erne fremkom
forsl.ag om industriel kompensation i
forbindelse med forsvarets materielind
køb, og siden har det været et fast
krav ved større køb af forsvarsmateriel
i udlandet.

Baggrunden for indførelse af kom
pensatIon er de begrænsninger, der
Ifølge dansk lovgivning er gældende
for produktion og eksport af forsvars
t;lateriel. Disse begrænsninger og det
lille danske marked hindrer udviklin
g.en af den specielle industriproduk
tron, og de.t er ~erfo~ nødvendigt med
ko!"pensatIOn, sa ogsa de danske indu
stner og det danske arbejdsmarked
kan få udbytte af forsvarets indkøb .
Der er på kompensationsområdet fun
damental forskel alt efter, om der er
tale om et fælles NATO-projekt eller
rent dansk indkøb.

7.61. NATO-projekter
Industriens muligheder for at deltage i
NATO-projekter afhænger af, om det
danske forsvar kan koordinere sine an
skaffelser af det pågældende materiel
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med andre NATO-landes tilsvarende
anskaffelser. De lande, der fra starten
planlægger anskaffelsen og produktio
nen, kræver hver for sig, at deres indu
stri får en rimelig andel af produktio
nen, som ofte deles i forhold til de
deltagende landes anskaffelser. Produk
tionsdeltagelsen og vilkårene tilrette
lægges på et tidligt tidspunkt af pro
grammet. Dette medfører, at hvis et
land væsentligt senere end de andre
l~nde beslutter sig for en anskaffelse,
VII det komme til at betale den ofte re
lativt høje pris for NATO-produkter
uden at få del i de industrielle fordele .

Gennem deltagelse i NATO-rrojek
ter leverer dansk industri dels ti dansk
forsvar, dels til andre NATO-landes
forsvar. Deltagelse i NATO-projekter
har uden tvivl været med til at udvikle
danske virksomheder både med hen
syn til produktionsteknologi og ledel
se.

7.62. Individuelle danske køb
Når forsvaret køber alene og direkte,
indgår Industriministeriet en kompen
sationsaftale med den udenlandske sæl
ger .

Principperne i en bilateral kompen
sationsaftale er, at den udenlandske
afta~epartner påt~ger. sig en forpligtel
se tIl at forøge sme indkøb af danske
industrivarer. Det er en forudsætning,
a.t d.ansk industri er .konkurrencedyg
tig, Idet det samarbejde, der skabes på
grundlag af en kompensationsaftale,
gerne skulle vare ved ud over kompen
sationsaftalens løbetid. Det er derfor
nødvendigt, at samhandelen foregår på
kommercielle vilkår.

Af økonomiske grunde vil det ofte
være umuligt for dansk industri at bli
ve medproducenter på det produkt,
forsvaret køber, og man må i stedet
alene have indirekte kompensation.

7.63. Udvikling
I begyndelsen af 1970'erne var største
delen af leverancerne i forbindelse med



kompensationsaftalerne afkommerciel
art, da der dengang kun fandtes få dan
ske virksomheder, der kunne produce
re til militære specifikationer.

Som nævnt har industrien i høj grad
gennem deltagelse i internationale sam
arbejdsprojekter udviklet sig til at kun
ne påtage sig produktion af højtekno
logiske industrivarer, og der er nu et
antal danske virksomheder, der kan
producere komponenter inden for me
get små tolerancer. I dag er der derfor
I langt højere grad tale om leverancer
af produkter af højt teknologisk ind
hold.

I visse tilfælde udvikler der sig et in
dustrielt samarbejde mellem en eller
flere danske virksomheder og den
udenlandske aftalepartner. Som oftest
vil det derefter være den udenlandske
virksomhed, der markedsfører det fæl
les produkt.

Ved større anskaffelser forlanges

det, at de udenlandske tilbudsgivere har
indgået aftaler med danske virksomhe
der om konkrete samarbejdsområder,
inden en kompensationsaftale kan af
sluttes. Man vil yderligere ved større
anskaffelser stile efter, at der i så stort
omfang som muligt indgås betingede
kontrakter inden afslutmngen af kom
pensationsforhandlingerne. Dette in
debærer, at danske virksomheder må
være villige til at bruge kræfter på kon
traktforhandlinger med flere udenland
ske tilbudsgivere i samme sag.

Det siger sig selv, at kompensations
aftaler forhandles med alle relevante
tilbudsgivere. De indgåede aftaler ind
går derefter i beslutningsgrundlaget
for valg af leverandør.

Som eksempel kan det nævnes, at
kompensationsleverancer fra dansk in
dustri i forbindelse med forsvarets
køb af 58 F-16 fly nu er oppe på ca.
60% af købsprisen.



8. Forsvarets aktiviteter

8.1. Øvelser
Der har ikke i 1985 været gennemført
større NATO-feltøvelser på dansk om
råde, men stabs- og signalenheder fra
NATO's krisestyrke AMF deltog sam
men med tilsvarende enheder fra
østre Landsdelskommando i en stabs
og signaløvelse på Sjælland i maj-juni
med det formål at indøve samarbejde
mellem danske og allierede enheder.
I øvelsen deltog tillige flystyrker fra
engelske og hollandske enheder, som
indgår i AMF-flyelernent.

I foråret 1985 gennemførtes den ru
tinemæssige stabs- og signaløvelse WIN
TEX-CIMEX 85, der finder sted hvert
andet år som en omfattende NATO
øvelse. øvelsen, der havde såvel civil
som militær deltagelse, havde til for
mål at indøve civile og militære myn
digheders brug af planer, procedurer
og kommunikationsmidler.

Med henblik på at forbedre planlæg
ning og gennemførelse af taktiske fly
operatIOner, hvori indgår fly fra for
skellige nationer, har NATO' s Nord
region tilrettelagt en øvelse TACTI
CAL FIGHTER MEET. øvelsen påreg
nes afholdt hvert andet år, og den før
ste fandt sted i maj 1985 på Flyvesta
tion Karup. Der deltog fly fra Dan
mark, Norge, Tyskland, Holland og
USA samt det særlige NATO-varslings
fly E-3A .

I september 1985 gennemførtes NA
TO-øvelsen BOTANY BAY med delta
gelse af flåde- og flystyrker fra Dan-
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mark, Tyskland og Holland. øvelsen
skal udbygge samarbejdet mellem de
deltagende landes styrker samt videre
udvikle taktiske procedurer og samvir
ke . I forbindelse med øvelsen var der
indkaldt mønstringsbesætninger til fle
re af søværnets enheder.

8.2. FN-tjeneste
I 1985 har Danmark ydet bidrag til
det fredsbevarende arbejde under FN
ved udsendelse af observatører og mi
litære enheder. Der er udsendt 12 ob
servatører til Mellemøsten, hvor de
indgår i FN's observatørkorps i Liba
non, Israel, Sinai og Golan. Herudover
er der 6 observatører i Kashmir. På
Cypern har det været nødvendigt at
opretholde fredsbevarende styrker si
den marts 1964. Danmark har bidra
get hertil siden begyndelsen og har for
tiden en styrke på ca. 340 mand på
øen. Desuden er der stadig mulighed
for, at Danmark kan bidrage med en
styrke på ca. 120 mand i Namibia,
hvis dette findes ønskeligt. I alt har
der i 1985 været anvendt ca . 360 mand
af den beredskabsstyrke på 900 mand,
som Danmark kan stille til rådighed
for fredsbevarende operationer.

Til løsning af fællesopgaver i FN-re
gie har de nordiske lande nedsat en ar
bejdsgruppe, Den nordiske Samarbejds
gruppe for militære FN-spørgsmål
(NORDSAMFN). Denne arbejdsgrup
pe har primært en koordinerende funk
tion, specielt i den indledende fase af



NATO's Nordregion forestod en øvelse TACTICAL FIGHTER MEET på Flyvestation Karup.
I øvelsen deltog fly fra Danmark, Norge, Tyskland, Holland og USA samt det særlige NA TO
varslingsfly E3-A. Foto: Flyvevåbnet

Observationsposten Angolemi på Cypern har
siden 1975 permanent været bemandet med
4 FN-soldater. Dergennemføres dagligpatrul
jering mel/em de forskellige observationspo
ster ved hjælp af de hvide Scoutcars. Foto:
Hæren
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fredsbevarende operationer, men den
varetager tillige planlægning og koor
dination af fælles nordiske FN-kurser.
I 1985 gennemførtes et nordisk FN
seminar med deltagelse fra de nordiske
forsvars- og udenrigsministerier. Det
nordiske samarbejde medfører dels en
økonomisk besparelse, dels mulighed
for en mere fleksibel anvendelse af per
sonellet. Med henblik på at styrke FN's
stilling i det fredsbevarende arbejde er
der også deltagelse fra andre lande i en
del af disse kurser, som afholdes for
personel, der skal anvendes i konflikt
områder.

De nordiske forsvarsministre mødes
to gange om året for at udveksle erfa
ringer og synspunkter vedrørende de
problemer og opgaver, som landene
står over for i det fredsbevarende ar
bejde. I 1985 var møderne i Stock
holm i maj og i Jyvåskylå i Finland i
oktober.

Udgifterne til det danske kontingent
på Cypern ud&iorde i 1985 ca. 65 mil!.
kr. FN's refusion af disse udgifter fin
der sted en gang årligt på baggrund af
frivillige bidrag fra medlemslandene.
Der er i øjeblikket et efterslæb på ca.
338 mill.kr. samt et krav for afslutte
de operationer (Congo, Gaza) på ca.
53 mil!.kr.

8.3. Fiskeriinspektion
Grønland
Der har i perioden 1. oktober 1984 
30. september 1985 været foretaget
i alt 204 kontrolbesøg om bord i fiske
fartøjer på Grønlands fiskeriterritori
um. Der er konstateret ulovligheder i
70 tilfælde. Bøder og konfiskations
beløb har andraget ca. 605.000 kr.

Landstingslov om fiskeri
I forbindelse med Grønlands udtræ
den af EF den 1. februar 1985 overgik
lovgivningskompetencen på fiskeriom
rådet for Grønland fra ngsmyndighe
derne til Grønlands Hjemmestyre som
et særanliggende. Fiskeriet på det grøn-
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landske fiskeriterritorium, der er på
over 2 mil!. km 2 , reguleres herefter af
landstingslov nr . 11 af 21. november
1984 om erhvervsmæssigt fiskeri og af
de bekendtgørelser, der er udstedt i
medfør heraf. Det er af Grønlands
Hjemmestyre i forbindelse med lovens
vedtagelse forudsat, at forsvarets fiske
riinspektion og politiet i hidtidigt om
fang påser overholdelsen af bestemmel
serne i loven og i regler udstedt efter
loven.

Der er i landstingsloven en række
nydannelser af betydning for fiskeri
inspektionen ved Grønland. Alle ikke
grønlandske fartøjer skal nu have licens
for at få adgang til at fiske på det grøn
landske fiskeriterritorium, og for kon
trollen med fiskeriet er der nu fastsat
strammere regler end de hidtil gælden
de. Fiskeriinspektionen kan nu sætte
fiskefartøjerne stævne på en nærmere
angiven position inden for et bestemt
tidsrum med henblik på kontrol af
last, fangstredskaber m.v.

Fiskerilicenskontrol
Videre åbner loven mulighed for at
opbygge en mindre administrativ en
hed "Den grønlandske Fiskerilicens
kontrol" under landsstyreområdet for
fiskeri og industri. Fiskerilicenskon
trollen skal på Grønlands Hjemmesty
res vegne varetage visse kontrolfunk
tioner i samarbejde med forsvaret og
politiet. Det er således tanken at ud
danne fiskerikontrollører, som for kor
tere eller længere perioder kan statio
neres om bord på fiskefartøjerne for
at observere disses fiskeriaktiviteter.

Den grønlandske Fiskerilicenskon
trol løser andre opgaver end forsvarets
fiskeriinspektion og skal virke som et
supplement til denne . Fiskerilicenskon
trollen er nu under opbygning.

Færøerne
På Færøerne, hvor fiskeriterritoriet er
på ca. 290.000 km 2 , sker fiskeriinspek
tionen i samarbejde med Færøernes



Landsstyres Vagt- og Bjærgningstjene
ste. Der er i fornævnte periode gen
nemført 147 kontrolbesøg af forsvaret.
Der har været konstateret 6 tilfælde af
ulovligheder, og bøde- og konfiska
tionsbeløbet andrager ca. 286.000 kr.

Den årlige udgift til driften af for
svarets fiskeriinspektion ved Grønland
og Færøerne er på ca. 230 millioner
kr.

Udvalg om bygning af
inspektionsskibe
Med henblik på fastsættelse af eventu 
elt erstatningsbyggeri for 4 inspek
tionsskibe af HVIDBJ0RNEN-klassen
samt fastlæggelse af den fremtidige
inspektionsvirksomhed omkring Grøn
land og Færøerne har der under For
svarsministeriet været nedsat et udvalg
med repræsentanter for Statsministeri
et, Udenrigsministeriet, Finansministe
riet, Fiskeriministeriet, Ministeriet for
Grønland, Grønlands Hjemmestyre og
Forsvarskommandoen. Udvalget skulle
vurdere behovet for maritim tilstede-

værelse i farvandene omkring Grøn
land og Færøerne i forbindelse med
overvågning, suverænitetshævdelse, fi
skeriinspektion, redningstjeneste m.m.
Udvalget afgav sin betænkning til For
svarsministeriet i oktober 1985.

På baggrund af de opgaver, der i dag
løses af forsvarets fiskeriinspektion
ved Færøerne og Grønland, og af den
forventede udvikling i de maritime
opgaver ved Færøerne og Grønland,
som den tegner sig i dag, har udvalget
konkluderet, at forsvarets fiskeriin
spektion ved Færøerne og Grønland
bør videreføres efter samme retnings
linier som hidtil, og at der fortsat bør
rådes over inseektionsfly, inspektions
skibe med helikoptere og inspektions
kuttere.

Udvalget har fundet, at denne mate
rielsammensætning er den bedst egne
de til at løse de maritime opgaver ved
Færøerne og Grønland, og at opgaver
ne, specielt fiskeriinspektionen, der
fortsat må betragtes som den dimen
sionerende opgave, kan løses i rimeligt

H VIDBJØR NEN, der her ses i isen ved Grønland, skal sammen med de 3 andre inspektions
skibe af samme klasse udfases. Et udvalg har set på, hvordan skibene skal konstrueres, så de
bl.a. kan klare længere tids sejlads i færøske og grønlandske farvande . Foto : Søværnet



De nye inspektionsskibe skal også udrustes med helikoptere. så krænkelser affiskeriterrito
riet hurtigt kan konstateres. Foto: Søværnet

omfang med det nuværende antal en
heder.

Udvalget har endvidere fundet, at
inspektionsskibe til Færøerne og Grøn
land bør være af samme type for at
bevare en vis fornøden dispositionsfri
hed samt af hensyn til materielstandar
disering m.m.

Udvalget har anbefalet, at der sna
rest påbegyndes erstatningsbyggeri for
de fire inspektionsskibe afHVIDBj0R
NEN-klassen, således at disse enheder,
eventuelt i to omgange, erstattes af til
svarende helikopterbærende inspek
tionsskibe med større udholdenhed og
bedre operative egenskaber. Skibene,
hvortil der anvendes den mest moder
ne teknologi for at gøre driften billi
gere, udrustes til at kunne deltage i
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løsningen af følgende maritime opga
ver ved Færøerne og Grønland :
- Fiskeriinspektion,
- eftersøgnings- og redningstjeneste,
- overvågning og suverænitetshævdel-

se,
- stationstjeneste.
- isrekognoscering,
- forureningsbekæmpelse og
- søopmåling.

Anskaffelsesprisen for enheder af
nogenlunde samme størrelse som
HVIDBj0RNEN-klassen vil formentlig
være ca. 310 mill.kr. pr . stk.

Folketinget har den 31. maj 1985
vedtaget en folketingsbeslutning om
begyndende erstatnin~sbyggeri af heli
kopterbærende fiskeninspektionsskibe
til Grønland og Færøerne. Folketinget



opfordrede Regeringen til snarest at
pabegynde erstatningsbyggeri for to
helikopterbærende inspektionsskibe
for fiskeriinspektionen ved Grønland
og Færøerne.

I forligsaftalen er der ikke afsat res
sourcer til erstatningsbyggeri, idet det
te forudses forhandlet særskilt.

8.4. Støtte til det civile samfund
Forsvaret løser normalt en række op
gaver for det øvrige samfund.

Søredningstjenesten iværksatte såle
des i 1984 737 aktioner for at redde,
eftersøge eller assistere på søen. Dette
er et fald på ca. 1% i forhold til 1983
(743). Faldet er ikke markant, men
det er første gang siden 1978, der ikke
er sket en stigning. Specielt for fritids
sejlere er der sket et fald på 17% til
368 aktioner, hvilket svarer til ca. 50%
af samtlige aktioner.

Søredningstjenesten har et tæt sam
arbejde med flyredningstjenesten, der
råder over 8 helikoptere af typen SI
KORSKY S-61 A. Flyredningstjene
sten iværksatte i samme periode 347
udrykninger, hvilket er et fald på ca.
4% i forhold til 1983. 98% af helikop
ternes flyvetid blev anvendt til rent ci
vile opgaver .

Derudover har forsvaret, specielt
ved Søværnets operative Kommando,
bistået Miljøstyrelsen i 151 forure
ningsbekæmpelsesaktioner. Forsvarets
indsats her består primært i koordine
ring af indsatsen samt i observation og
rapportering af forureningen.

Også på Færøerne og Grønland har
forsvaret ydet støtte til det civile sam
fund. Udover eftersøgnings- og red
ningstjeneste er der her tillige tale om
patientevakueringer med helikoptere,
fly og skibe, slæbeassistance m.m. På
Færøerne har der været tale om lidt
over 100 aktioner, medens antallet af
aktioner på Grønland har været ca.
det halve.

8.41. Ammunitionsrydning m.m.
En af de mere miljøprægede og meget
omfattende opgaver, der løses af for
svaret, er ammunitionsrydning, her
under uskadeliggørelse af opfisket el
ler ilanddrevet ammunition.

Forsvaret har således året igennem
været aktivt involveret i rydning af
området ved Kalvebod skydeterræn,
hvor ingeniørtropperne har uskadelig
gjort knap 200 granater af forskellige
kalibre. Der er herudover uskadelig
gjort et meget stort antal genstande,
primært håndvåbenammunition, hvor
af der alene i det jyske område er ind
samlet over 20.000 stk.

Søværnets mineuskadeliggørelsestje
neste har uskadeliggjort et antal sørni
ner, torpedoer og dybdebomber fra
krigens tid. Derudover er der i et sti
gende antal tilfælde ydet bistand til fi
skeriet ved Bornholm efter opfiskning
af krigsgas.

Endvidere har man, ikke mindst ef
ter bombesprængningerne i Køben
havn i juli 1985, ydet bistand ved en
række tilfælde af terrorbomber eller
bombetrusler.

Hærens ingeniørtropper modtog i
august 1985 3 nye bomberobotter af
typen HOBO til afløsning af de hidti
dige robotter med tilnavnet "Rulle
marie".

8.42. Sennepsgas-sagen
Forsvaret har i det forløbne år været
meget engageret i bestræbelserne for
at finde en løsning på problemerne om
den krigsgasammunition, der efter an
den verdenskrig blev nedsænket i dan
ske farvande.

Alene på bunden af Østersøen øst
for Bornholm anslås der at befinde sig
op mod 50.000 tons gasammunition.
Ammunitionen, der stammer fra tyske
krigslagre, er dumpet af de sovjetiske
besættelsesmyndigheder i Tyskland i
årene efter anden verdenskrig.
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Til undersøgelse og uskadeliggørelse af bomber m.u. anvender hærens ingeniørtropper en
fjernstyret robot. Den hidtil anvendte type "Rullemarie "blev i 1985 udskiftet med den me
re moderne HOB O, der ses her. Foto: Politiken

Forsvarets rolle i denne sammen
hæng består i at bistå fiskeriet med
bortskaffelse af den gasammunition,
som fiskere måtte opfiske under ud
øvelse af deres erhverv. Der fiskes for
øjeblikket 1-2 tons op om året, hvilket
er mere end tidligere.

Da andre muligheder ikke forelå,
har forsvaret indtil efteråret 1983 med
Miljøstyrelsens tilladelse bortskaffet
ilandbragt gasammunition ved genud
lægning l de allerede eksisterende krigs
gasfelter øst for Bornholm. Fiskeri fra
rådes i disse områder. Fra efteråret
1983 har forsvaret ikke måttet genud-

74

lægge ammurution, og der er derfor
deponeret ca. 2 tons gasammunition i
et depot i Vestermane på Bornholm,
som dermed er blevet overfyldt.

Det har vist sig meget vanskeligt at
finde en anden bortskaffelsesmulighed,
bl.a. fordi dele af den gasammunition.
der fiskes op, indeholder sprængstof
o~ kan være farlig at transportere og
handtere, ligesom den gas, der indehol
der sprængstof, af miljømæssige grun
de ikke umiddelbart kan bortskaffes
eller destrueres. Gas uden sprængstof
kan destrueres på Kommunekemi i
Nyborg.



Foreløbige undersøgelser tyder på,
at sennepsgassen nedbrydes hurtigt i
havvand, og at den er moderat giftig
over for organismer i havet.

En arbejdsgruppe under Miljøstyrel
sen har i en redegørelse af 10. juni 1985
belyst mulighederne for at etablere et
dansk anlæg til destruktion af opfisket
gasammunition. Forsvarsministeriet
har på baggrund af den viden, der fo
religger i dag, givet udtryk for tvivl om
det hensigtsmæssige i at etablere et
særligt dansk anlæg.

Fra det tyske forsvar, som har det
eneste anlæg i Europa til destruktion
af kri$sgas, er det oplyst, at kapacite
ten pa dette anlæg er begrænset, og at
forbundsværnet har forpligtet sig til så
hurtigt som muligt at destruere den

giftgas, der i årevis har været oplagret.
Eksperter fra forbundsværnet har

efter aftale mellem forsvarsministerier
ne bistået med rådgivning og vejled
ning om behandling afgasammunition.

Man har således fra tysk side sagt
god for det direktiv om oprydningen i
depotet i Vestermarie pa Bornholm,
der er udarbejdet af en projektgruppe
- kaldet PEGASUS - under Forsvars
kommandoen. I projektgruppen delta
ger repræsentanter for civilforsvaret
og politiet, og direktivet er udarbejdet
i tæt kontakt med de lokale myndig
heder på Bornholm.

Oprydningen i depotet i Vesterma
rie blev indledt under omfattende sik
kerhedsforanstaltninger i september
1985. Der er endnu ikke taget stilling

Efter 2. verdenskrig blev der i farvandet øst for Bornholm dumpet store mængder gasammu
nition. Undertiden får fiskerne efterladenskaber herfra i nettet. Siden 1983 er den ilandbrag
te ammunition blevet opbevaret i dette depot i Vestermarie. der nu er overfyldt. Foto: Sø
værnet



Det indre af depotet ved Vestermarie. Gasre
ster uden sprængstykker er pakket i tønder,
der kan tilintetgøres ved Kommunekemi i
Nyborg. Foto: Søværnet

til, hvad der skal ske med den gasam
munition, der ikke umiddelbart vil
kunne fjernes fra depotet. Det er rege
ringens opfattelse, at en permanent
deponering på land ikke er ønskelig.

Det afgørende ved en stillingtagen
til, hvad der skal ske med den gasam
munition, der opfiskes, er hensynet til
sikkerheden for fiskerne, forsvarets
personel og befolkningen på Born
holm . Forsvaret har endvidere under
streget vigtigheden af, at forsvarets
personel, der har kendskab til gasam
munition, bistår fiskere, der har opfi
sket gasammunition, og at denne bi
stand ydes så hurtigt som muligt. I
modsætning til tidligere sker det der
for nu om muligt allerede til søs.

Den 10. december 1985 var der fo
respørgselsdebat i Folketinget om
dumpninger af gasammunition i Øster
søen, rejst af SF og VS. Udgangen på
debatten blev vedtagelse af følgende
dagsorden:
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"Folketinget opfordrer regeringen
til hurtigst muligt og senest den 1.
marts 1986 at sikre,
- at havmiljølovens totalforbud mod

dumpning i Østerseen håndhæves,
dus., at de rutinemæssige "nød
dumpninger" af gasammunition
standses,

- at det midlertidige depot i Almin
dingen færdiggøres,

- at undersøgelsen om gasammunitio
nens sprængfarlighed færdiggøres ,

- at der - i overensstemmelse med re
sultaterne fra ovennævnte undersø
gelse - sikres forsvarlig håndtering
af alle typer .$asammunition til og
i havn samt forsvarlig transport fra
havn til depot, således at evakuerin
ger undgås,

- at nyopfisket gasammunition brin
ges i land og opbevares hermed hen
blik på senere adskillelse og destruk
tion

samt sikre, at der inden den 1. april
1986 er udarbejdet et realistisk pro
jekt for et adskillelsesanlæg inklusive
en økonomisk opstilling over udgifter
til et sådant anlæg. "

8.43. Luftbroen i Sudan
For at afhjælpe følgerne af en langva
rig tørke kombineret med en stadig
tilstrømning af flygtninge oprettede
EF i foråret 1985 en luftbro l Sudan.
Luftbroen skulle bringe fødevarer, me
dicin og andre fornødenheder fra ho
vedstaden Khartoum til de hårdt ram
te vestlige provinser. Luftbroen fik
større betydning end påregnet, da kraf
tige skybrud i juni maned skyllede vej
og jernbanebroer væk, så luftvejen var
eneste forsyningsmulighed.

Efter anmodning fra Dansk Røde
Kors deltog flyvevåbnet i luftbroen
med et Hercules-fly i perioderne 11.
31. juli og 14.-31. oktober. I løbet af
disse perioder transporterede flyet
800 tons forsyninger over en stræk
ning på ca. 1.200 km under ofte van-



Den lokale befolkning var yderst effektiv til at laste og losse det danske Hercules-transport
fly, der deltog i luftbroen i Sudan. 10-12 mand kunne på ca. 20 min. laste flyet med 18 tons
forsyninger. Foto : Flyvevåbnet

skelige omstændigheder. F.eks. var der
intet laste- eller lossegrej til rådighed,
så alt måtte klares manuelt.

Luftbroen blev standset, da man
igen kunne køre forsyninger ud, og
høsten var i gang og tegnede godt.

8.5. Røggasulykken
Den 9. januar 1985 skete der under en
øvelse i Sandholmlejren en røggasulyk
ke, der medførte, at en værnepligtig
løjtnant og en menig senere døde.

En auditørundersøgelse blev iværk
sat umiddelbart efter ulykken, hvilket
efterfølgende foranledigede Forsvars
chefen til at iværksætte en videregåen
de undersøgelse .

Undersøgelserne resulterede i, at

der blev nedlagt et foreløbigt forbud,
som stadig er gældende, mod brug af
røggasmidler. Endvidere har Forsvars
kommandoen iværksat en række for
anstaltninger, der skal tilsikre, at til
svarende ulykker med røggasmidler
undgås for fremtiden .

Det samlede materiale fra undersø
gelserne omkring ulykken har været
forelagt Generalauditøren, som på det
foreliggende grundlag ikke finder, at
sagen giver anledning til strafferetlige
reaktioner.

8.6. Harpoon-sagen
Straffesagen mod en orlogskaptajn blev
endeligt afgjort ved Københavns Byrets
dom af 11. marts 1985, hvor orlogs-
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kaptajnen blev idømt en irettesættel
se.

Ved kammeradvokatens foranstalt
ning blev der i New York indledt vold
giftssag mod firmaet McDonnell Dou
glas Corporation, der har leveret affy
ringssystemet. Firmaet anlagde heref
ter sag mod Forsvarsministeriet ved
retten i St . Louis, Missouri, med på
stand om, at sagen skulle afgøres ved
denne ret. Ved rettens kendelse af 9.
april 1985 fik Forsvarsministeriet med
hold i, at det rejste krav skal undergi
ves voldgiftsbehandling, og den i St .
Louis anlagte sag blev afvist. McDon
nell Douglas Corporation har appelle
ret denne kendelse.

Sideløbende med voldgiftssagen er
der i overensstemmelse med den ind
gåede kontrakt om leveringen af affy
ringssystemet indledt forligsforhand
linger mellem Forsvarsministeriet og

firmaet. Under disse forhandlinger har
McDonnell Douglas Corporation frem
sat tilbud om en forligsmæssig løsning
af sagen mod betaling af ca. 2,8 milf.
kr.

Kammeradvokaten har på baggrund
af samtlige foreliggende omstændighe
der fundet, at det ikke er sandsynligt,
at den danske stat ved gennemførelse
af voldgifts- eller retssag vil kunne op
nå et bedre resultat end det fremsatte
tilbud og har derfor indstillet, at For
svarsministeriet accepterer dette.

Forsvarsministeriet har på dette
grundlag bemyndiget kammeradvoka
ten til at indgå forlig med McDonnell
Douglas Corporation, mod at firmaet
til fuld og endelig afgørelse betaler ca.
2,8 mill.kr. svarende til de erstatnings
beløb, der er udbetalt til sommerhus
ejerne i Lumsås.



Tillæg 1:

Oversigt over spørgsmål rn.rn, i Folketinget i perioden 2. oktober
1984 - 1. oktober 1985 inden for Forsvarsministerens område

Lovforslag:
1. Forslag til lov om ændring af militær retsplejelov.

Forslag til folketingsbeslutninger:
1. Af Albrechtsen (VS) og Thoft (SF) om forslag til folke

tingsbeslutning om kontrol med overholdelsen af Danmarks
atomvåbenfrihed.

2. Af Albrechtsen (VS) og Thoft (SF) om forslag til folke
tingsbeslutning om forbud mod kemiske og bakteriologiske
våben .

3. Af Thoft (SF) og Albrechtsen (VS) om forslag til folke
tingsbeslutning om at fjerne ethvert dansk bidrag til
atomvåben.

4. Af Albrechtsen (VS) og Thoft (SF) om forslag til folke
tingsbeslutning om udsættelse af beslutning om NATOs
doktrin FOFA.

5. Af Albrechtsen (VS) og Thoft (SF) om forslag til folke
tingsbeslutning om øget parlamentarisk-demokratisk
kontrol med Danmarks deltagelse i NATO.

6. Af Albrechtsen (VS). Elisabeth Bruun Olesen (VS). Riis
hØj (SF) og Thoft (SF) om forslag til folketingsbeslutning
om ikke-førstebrug af atomvåben.

7. Af Pelle Voigt (SF) m.fl. om forslag til folketingsbeslutning
om begyndende erstatningsbyggeri af helikopterbærende
fiskeriinspektionsskibe til Grønland og Færøerne.

8. Af Lone Dybkjær (RV), Ebba Strange (SF) og Anne Grete
Holmsgård (VS) om forslag til folketingsbeslutning om
Christianias fremtid.

Spørgsmål nr .
3. Af Ahlrnann-Ohlsen (KF) om tilstrækkelig fyrbelysning

af farvandet Aalborg-Løgstør.
27. Af Albrechtsen (VS) om betingelser for udlån af krigs

magtens enheder til private formål.

Rede-
Stillet gøreise

givet

1984

30/10 11/12

16/10 7/11

25/10 7/11

25/10 7/11

21/11 6/12

1985

8/2 1/3

12/2 1/3

26/2 24/5

29/3 18/4

1984

2/10 9/10

3/10 10/10
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53. Af Tinning (VS) om sikring af anstændig dansk indsats
i fremtidigt eftersøgningsarbejde ved Østgrønland. 8/10 16/10

54. Af Fischer (KF) om opstilling af de sovjetiske SS-20
raketter. 8/10 17/10

75. Af Pelle Voigt (SF) om stillingen som ny civil kornmit-
teret for hjemmeværnet. 15/10 25/10

105. Af Annelise Gotfredsen (KF) om, hvorvidt beboerne i
Christiania betaler omkostningerne ved driften af
området. 18/10 25/10

133. Af Albrechtsen (VS) om , hvor mange efterretnings-
enheder hjemmeværnet råder over, personantal ,
opgaver m.v. 24/10 1/11

175. Af Tinning (VS) om inspektionsskibes helikopteres del-
tagelse i redningsopgaver m.v. inden for det sidste år. 29/10 7/11

178. Af Pelle Voigt (SF) om kontakter og tilbud i retssagen
mod OK H.G. Olsen er sket med ministerens vidende
og billigelse. 29/10 5/11

193. Af Albrechtsen (VS) om, efter hvilke retningslinier
danske militærmyndigheder har godkendt forslaget
til ny NATO-doktrin, den såkaldte FOFA-eloktrin. 1/11 9/11

194. Af Albrechtsen (VS) om regeringen vil give offentlig-
heden og folketinget mulighed for at vurdere indholdet
i den nye FOFA-doktrin inden 4. og 5. december 84. 1/11 9/11

195. Af Albrechtsen (VS) om forskellen på den udmøntede
udgave af Airland Battle-eloktrinen og den af NATO's
militære stabschefer foreslåede nye doktrin (FOFA-
doktrinen). 1/11 9/11

200. Af Lohmann (S) om, hvilke tilbud der er afgivet til
Søværnets Materielkommando på 7 skibe af Standard
Flex 300-typen. 1/11 8/11

217. Af Thoft (SF) om formålet med dansk deltagelse i den
atomare stabsøvelse i NATO-regie betegnet Able Archer. 6/11 14/11

218. Af Albrechtsen (VS) om første brug af mellem- og
kortd istancera ketter. 7/11 14/11

219. Af Albrechtsen (VS) om det er i overensstemmelse med de
politiske retningslinjer i NATO, at øvelsen"Able Archer"
ikke involverer de politiske myndigheder. 7/11 14/11

220. Af Albrechtsen (VS) om øvelsen "Able Archer" invol-
verer stationering af eller brug af atomvåben på dansk
territorium. 7/11 14/11

274. Af Pelle Voigt (SF) om ministerens besvarelse af
spørgsmål S 178 i Harpoon-sagen har været vildledende. 15/11 21/11

275. Af Pelle Voigt (SF) om en fuldmægtig i forsvarsministeriet
er blevet irettesat i Harpoon-sagen. 15/11 21/11

276. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren eller andre foresatte
stod bag påstået forhandlingstilbud i Harpoon-sagen. 15/11 21/11

278. Af Albrechtsen (VS) om, hvordan man kan hindre en
gentagelse af ulykken, hvor en vesttysk ubåd i marts
sejlede en fiskekutter ned ud for Skagen . 15/11 22/11

279. Af Albrechtsen (VS) om de vesttyske ubåde, der afprøves
i Skagerrak bruger de danske fiskekuttere i området som
øvelsesmål. 15/11 22/11

289. Af Albrechtsen (VS) om NATO i forbindelse med FOFA
planlægger angreb på havne i Afrika . 16/11 21/11
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296. Af Thoft (SF) om Jyllands-Postens oplysninger den
16/11 vedrørende forøgelse af Danmarks budget på 3%. 16/11 22/11

307. Af Thoft (SF) om modvilje mod udbygning af stationen
på Sornfellifjeldet på Færøerne til brug for AWACs
kommando- og overvågningsfly. 20/11 28/11

316. Af Houe (KF) om, hvad ministeren vil foretage i anled-
ning af, at hjemmeværnspersonel i uniform agter at
deltage i fredsdemonstrationer. 20/11 30/11

332. Af Thoft (SF) om, at der for 1984 forventes en real-
stigning i de danske forsvarsudgifter for 1984 på 3%. 23/11 28/11

367. Af Pelle Voigt (SF) om at stille købet af nye Harpoon-
missiler i bero indtil udfaldet af verserende sag fore-
ligger. 28/11 3/12

368. Af Pelle Voigt (SF) om, hvorfor ministeren har sat
anklageren i sagen mod orlogskaptajn H.G. Olsen ud
af sagen. 28/11 6/12

413. Af Thoft (SF) om FET's overvågning af sarnarbejds-
komiteen for fred og sikkerhed. 7/12 12/12

420. Af Albrechtsen (VS) om eksistensen af en FET-agent i
DKP. 7/12 14/12

466. Af Margrete Auken (SF) om indsættelse af NATO-
styrker i Sydvestasien. 19/12 8/1

467. Af Margrete Auken (SF) om begrænsning af NATO-
aktiviteter uden for NATOs område. 19/12 8/1

468. Af Margrete Auken (SF) om konsekvenser for dansk
forsvar ved indsættelse af NATO-styrker i Sydvestasien. 19/12 8/1

1985
493. Af Albrechtsen (VS) om USAs planer om placering af

USA-ejede basefaciliteter i Jylland . 2/1 11/1
518. Af Hjortnæs (S) om Racal Decca A/S kan ændre sende-

signaler, medens overenskomsten løber. 11/1 18/1
519. Af Hjortnæs (S) om, hvornår den indgåede overenskomst

med Racal Decca A/S vil kunne opsiges. 11/1 18/1
521. Af Hjortnæs (S) om årslejen for en Decca-rnodtaqer, 11/1 18/1
565. Af Pelle Voigt (SF) om sikkerhedsproblemer vedrørende

det danske forsvars missilsystemer. 22/1 30/1
567_ Af Thoft (SF) om årsag til uroen på NATO Defence

College i Rom. 23/1 30/1
593. Af Hjortnæs (S) om afgiften for en Decca-modtager for

brugere i bl.a . Danmark. 25/1 12/2
596. Af Pelle Voigt (SF) om, hvorvidt værnepligtige indkaldt

fra og med marts 1985 kan pålægges 12 måneders tjene-
stetid. 28/1 5/2

597. Af Pelle Voigt (SF) om, hvorvidt ministeren mener det
rimeligt at indkalde værnepligtige til 12 måneders
tjenestetid. 28/1 5/2

602. Af Albrechtsen (VS) om at bringe livgardens øvelser ved
Sandholmlejren til ophør. 30/1 6/2

622. Af Connie Hedegaard (KF) om spørgsmålet om NATO-
styrkers mulighed for at kunne identificere egne fly. 1/2 11/2

623. Af H. Thanning Jacobsen (SF) om komplikationer i
forbindelse med kontrol med overholdelsen af Dan-
marks a-våbenfrihed. 1/2 8/2
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624. Af H. Thanning Jacobsen (SF) om eventuel uoverens-
stemmelse mellem ministerens oplysninger vedrørende
modtagelse af atomvåben på dansk område og en
amerikansk kongresrapport af december 1975. 1/2 8/2

629. Af Albrechtsen (VS) om spørgsmålet om røggasulykke
i Sandholmlejren i august 1984. 1/2 6/2

655. Af Albrechtsen (VS) om Flyvestation Skalstrup som
eventuelt bombemål i konfliktsituation. 7/2 13/2

656. Af Albrechtsen (VS) om planer om eventuel anskaffelse
af Patriot-missil-systemet. 7/2 13/2

665. Af Thoft (SF) om afholdelse af militær flådeØvelse i
farvandet øst for Bornholm 12.-14. september 1984. 8/2 15/2

667. Af Thoft (SF) om, hvorvidt den danske regering har
givet USA tilladelse til at forny radarstationen på Thule. 11/2 18/2

672. Af Albrechtsen (VS) om ministeren straks vil standse
planerne om opstilling af en ny radar på Thulebasen. 11/2 18/2

695. Af Ebba Strange (SF) om, hvor mange personer der var
registreret hos Forsvarets Efterretningstjeneste henholds-
vis ultimo 1978 og 1984. 14/2 26/2

696. Af Ebba Strange (SF) om, efter hvilke kriterier personer
optages i Forsvarets Efterretningstjenestes kartotek. 14/2 26/2

731. Af Thoft (SF) om baggrunden for striden mellem New
Zealand og USA om atomvåben på skibe, der anløber
New Zealand. 19/2 27/2

732. Af Thoft (SF) om amerikansk reaktion på det new
zealandske krav om garanti fra USA for, at arnerikan-
ske skibe ikke er atombevæbnede. 19/2 27/2

733. Af Thoft (SF) om chefen for Enhedskommandoen også i
fredstid har kommandoen over vesttyske styrker med
atomvåben. 19/2 27/2

742. Af Thoft (SF) om formålet med at prioritere udbygnin-
gen af lysledernettet til militære installationer. 19/2 27/2

744. Af Svend Andersen (S) om, hvilke planer regeringen
har om opførelsen af et specielt destruktionsanlæg
til destruktion af sennepsgasbomber. 19/2 28/2

747. Af Hjortnæs (S) om, hvorvidt ministeren finder, at
danske fiskere er ligestillet med fiskere i øvrige EF-
lande og Norden hvad angår betaling for brug af
deccasignaler. 20/2 4/3

764 . Af Søgaard (S) om, hvad ministeren agter at gøre ved
flugten af piloter fra flyvevåbnet. 22/2 1/3

777. Af Thoft (SF) om ministeren vil sikre, at værnepligtige
på sessionen kan få oplyst vilkårene for aftjening af
deres tjeneste. 22/2 7/3

806. Af Tommy Dinesen (SF) om anskaffelse af nye arbejds-
pladser efter bygning af Store Bælts bro. 27/2 6/3

808. Af Tommy Dinesen (SF) om forsvar af forbindelserne
over Store Bælt. 27/2 5/3

827. Af H. Thanning Jacobsen (SF) om spørgsmålet om rap-
porten vedrørende forsvarets produ ktivitet. 1/3 7/3

837. Af Albrechtsen (VS) om stationering af W 82 atom-
artillerigranater og udskiftning af W 48 granater med W 82 . 4/3 13/3

839. Af Albrechtsen (VS) om den danske regering allerede i
1983 har godkendt planerne om de nye 155 mm atom-
artillerigranater. 4/3 13/3
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853. Af Albrechtsen (VS) om eventuel ophævelse af dansk
forbehold for opstilling af nye mellemdistanceraketter. 8/3 15/3

880. Af Houe (KF) om de planer, som allierede og neutrale
lande har for nybygning og modernisering af de i
områderne værende u-bådsvåben. 13/3 20/3

949. Af Albrechtsen (VS) om den danske regerings holdning
til det amerikanske stjernekrigsprogram. 27/3 9/4

990. Af Albrechtsen (VS) om, hvilke ordrer forsvaret har
givet på Mercedes lastbiler. 9/4 18/4

1003. Af Thoft (SF) om udslip af hydrazin i forbindelse med
nedstyrtning af 2 F-16 fly. 10/4 18/4

1024. Af Albrechtsen (VS) om USA's stjernekrigsprogram. 12/4 24/4
1025. Af Albrechtsen (VS) om stop for europæiske mellem-

d istancera ketter. 12/4 24/4
1032. Af Thoft (SF) om forlængelse af tjenestetiden for visse

værnepligtige sergenter fra 21 til 24 måneder. 12/4 19/4
1033. Af Pelle Voigt (SF) om udvalget vedrørende fiskeri-

inspektionens fremtid . 15/4 19/4
1048. Af Albrechtsen (VS) om røggasulykkerne ved Sand-

holmlejren og sikkerhedsforholdene i forsvaret. 17/4 25/4
1062. Af Thoft (SF) om fredstidsaktiviteter i Østerscområdet. 18/4 25/4
1066. Af Albrechtsen (VS) om udvidelse af FOFA i yderligere

offensiv retning. 18/4 29/4
1092. Af Thoft (SF) om. hvorfor danske officerer på kurser

herhjemme og i udlandet lærer at bruge atomvåben. 24/4 1/5
1098. Af Thoft (SF) om regler for beregning af forsvars-

budgettets pristalsregulering. 25/4 2/5
1100. Af Albrechtsen (VS) om forbud mod brug af røggas·

bomber. 25/4 1/5
1110. Af Inger Harms (SF) om den påtænkte militære øvelse

med tyske tropper i Jylland vil blive udsat. 30/4 7/5
1112. Af Albrechtsen (VS) om den danske regering fratages

retten til offentligt at give udtryk for sin holdning til
spørgsmål som indholdet af FOFA-doktrinen. 30/4 8/5

1113. Af Albrechtsen (VS) om ministeren vil standse danske
krigsflys overflyvning af Færøerne. 30/4 7/5

1159. Af Connie Hedegaard (KF) om bekræftelse af. at
Sovjetunionen opfører syv nye raketbaser i østeuropa. 10/5 20/5

1162. Af H. Thanning Jacobsen (SF) om, at militæret som
led i NATO's øvelse Brigade Frost 85 har besat
Janderup skole . 10/5 20/5

1168. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om. hvorvidt der opbe-
vares giftgas i plastspande og affaldscontainere uden for
depotet i Vestermarie plantage. 15/5 28/5

1169. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om giftgassen uden for
depotet i Vestermarie indeholder sprængstoffer. 15/5 28/5

1177. Af Fischer (KF) om fundet af sovjetiske u-båds kommu-
nikationsbøjer ved Grønland. 15/5 28/5

1180. Af Anne Grete Holmsgård lYS) om konsekvenserne for
de omkringboende ved evt. eksplosion af giftgassen
uden for Vestermarie. 15/5 28/5

1182. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om det kan føre til
eksplosion, hvis en af de giftgasbeholdere, der står
uden for Vesterrnarie-depotet, vælter. 15/5 28/5

83



1184. Af Albrechtsen (VS) om at sikre, at NATO-flådeøvelserne
fjernes fra fiskernes arbejdsområder. 17/5 22/5

1234. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om der er blevet i1andført
sennepsgas siden 8. februar 1985. 31/5 11/6

1235. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om årsagen til, at MiljØ-
ministerens reaktion på indberetningerne over dump-
ninger af sennepsgas efter 23/11 84 ikke er oplyst i
svaret på udvalgsspØrgsmål nr. 243. 31/5 11/6

1238. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om, hvor mange gange
der er dumpet sennepsgas siden den 20. april 1985. 31/5 11/6

1239. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om, hvornår det er
blevet besluttet at gennemføre en sikkerhedszone på
1.000 m ved ilandføring og transport af sennepsgas. 31/5 11/6

1245. Af Fischer (KF) om Sovjetunionens villighed til at
inddrage Østersøen i en atomvåbenfri zone i Norden. 3/6 13/6

1252. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om omkostningerne for
depotet i Almindingen. 4/6 13/6

1253. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om det får betydning
for anvendelse af det midlertidige depot i Almindingen,
at det er placeret midt på øen. 4/6 14/6

1254. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om, hvilke typer
ammunition - ud over sennepsgas - der bringes i land
og sikkerhedsbestemmelser i disse tilfælde. 4/6 13/6

1255. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om, hvem der har haft
ansvarerfor transporten af sennepsgas siden 2. verdens-
krig. 4/6 13/6

1283. Af Margrete Auken (SF) om regler i forsvaret for
destruktion af gasammunition. 11/6 19/6

1285. Af Thoft (SF) om spørgsmålet om mulig opstilling af
neutronvåben i Europa. 12/6 20/6

1300. Af Anne Grete Holmsgård lYS) om forsvarets personel
har lov til egenhændigt at destruere giftaffald. 14/6 25/6

1301 . Af Anne Grete Holmsgård lYS) om der er sket person-
skade i forbindelse med behandling af sennepsgas. 14/6 25/6

1302. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om, hvilke regler der
gælder for opbevaring af ammunition. 14/6 25/6

1303. Af Anne Grete Holmsgård lYS) om, hvilke regler om
beskyttelsesudstyr - dragt, gasmaske m.v. der gælder
for håndtering af krigsgas. 14/6 25/6

1304. Af Anne Grete Holmsgård IVS) om der eksisterer for -
tilfælde - udover sagen fra Nordjylland med afbrænding
af sennepsgas. 14/6 25/6

1305. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om der eksisterer andre
lagre med sennepsgas end depotet i Vestermarie. 14/6 25/6

1315. Af Fischer (KF) om, hvorvidt Sovjetunionen har arbejdet
med stjernekrigsprogrammer i ti år og gennemført
krigslignende forsøg. 17/6 25/6

1341. Af Albrechtsen lYS) om en tilbundsgående under-
søgelse af sagen om de fire mænds skræmmeaktion
'mod kvinderne i fredslejren ved Ravnstrup. 20/6 2/7

1348. Af H. Thanning Jacobsen (SF) om, hvilke ændringer i
den sikkerhedspolitiske situation der har medført frem-
skyndelse af stationeringen af IHAWK på Fyn . 24/6 4/7

1353. Af Albrechtsen (VS) om atombevæbning af hangar-
skibet Invincible. 24/6 27/6
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1356. Af Albrechtsen (VS) om fredstidsplacering af IHAWK-
missiler i Odense by. 25/6 4/7

1357. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om sikkerhedsrisici
m.v. i forbindelse med håndtering af sennepsgasbomber. 25/6 2/7

1362. Af Albrechtsen (VS) om fremmede militærstyrkers
tilstedeværelse på Bornholm den 27. juni 1985. 27/6 4/7

1398. Af Maisted (FD) om foranstaltninger i anledning af
manglende efterlevelse af regler vedr. klassificeret
materiale i Forsvarets Efterretningstjeneste. 5/7 17/7

1399. Af Bernhard Baunsgaard (RV) om registrering i For-
svarets Efterretningstjeneste. 5/7 17/7

1400. Af Bernhard Baunsgaard (RV) om, hvilke retningslinier
Forsvarets Efterretningstjeneste arbejder efter. 5/7 17/7

1417. Af Leif Hermann (SF) om, i hvilket omfang oplysninger
fra S IK i FETs efterretningsaktiviteter indgår, herunder
i tjenestens registre. 9/7 17/7

1420. Af Leif Hermann (SF) om registrering af rejsende til
Warszawapagtlande. 9/7 17/7

1425. Af Pelle Voigt (SF) om "muldvarpe og samfunds-
undergravere" i FE. 10/7 17/7

1448. Af Knud Damgaard (S) om, hvorvidt det er rigtigt, at
Karlskronaværftet er i gang med at bygge prototypen
til de nye skibe til søværnet. 15/7 24/7

1449. Af Albrechtsen (VS) om, hvilket antal af de nye 155 mm
atomgranater (W 821. 8-inch-granater (W 79) og B 61-
bomber der forventes opstillet i Vesteuropa. 15/7 24/7

1450. Af Albrechtsen (VS) om, hvornår general Rogers vil
fremlægge forslag om antallet af de hidtil fortiede nye,
vesteuropæiske kortdistanceatomvåben (W82, W 79
og B 61·bomben). 15/7 24/7

1451. Af Albrechtsen (VS) om tilbagetrækning af de gamle
W 48 155 mm atomgranater som led i en offentliggjort
reduktion på 1.400 atomvåben. 15/7 24/7

1452. Af Albrechtsen (VS) om de gamle W 33 8·inch-atom-
granater af NATO er besluttet tilbagetrukket af samme
årsager, som gælder for W 49 155 mm granaten. 15/7 24/7

1453. Af Albrechtsen (VS) om de nye W 79 atomartilleri-
granater (8-inch-granater), der er under produktion i
USA, er udstyret med neutronbombesprænghoved
eller klargjort til sådant. 15/7 24/7

1457. Af Lasse Budtz (S) om Forsvarets Efterretningstjeneste
har politiske rådgivere ud over ministeren selv. 17/7 24/7

1458. Af Albrechtsen (VS) om undersøgelse af, om der på
Thule-basen findes anlæg , som USA vil kunne bruge i
stjernekrigsprogrammet. 17/7 24/7

1499. Af Svend Heiselberg (V) om en uvildig udvalgsunder-
søgelse i RF·2 sagen. 29/7 7/8

1501. Af Albrechtsen (VS) om præmisserne for byrettens
dom over orlogskaptajn H.G. Olsen. 29/7 7/8

1502. Af Albrechtsen (VS) om risikoen for en ny missilulykke. 29/7 6/8
1503. Af Albrechtsen (VS) om forslaget om mere offentlighed

om våbensystemernes sikkerhedsrisiko. 29/7 6/8
1504. Af Albrechtsen (VS) om, at der ikke træffes beslutning

om opstilling af nye kortdistanceatomvåben i Vesteuropa,
før Folketinget har haft lejlighed t il at fastlægge den
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danske holdning til disse atomvåben . 29/7 5/8
1512. Af Pelle Voigt (SF) om baggrund for kritik af US Navy

i et notat af kommandørkaptajn Lensbel . 1/8 13/8
1513. Af Pelle Voigt (SF) om forlig eller dom i erstatnings-

sagen mod de amerikanske våbenfabrikker McDonnell
Douglas. 1/8 14/8

1514. Af Pelle Voigt (SF) om overdragelse af kammeradvo-
katens responsum fra august 1984 om Harpoon-ulykken . 31/7 14/8

1552. Af Maisted (FD) om at stille indkvarteringsmulighed til
rådighed for flygtninge. 7/8 13/8

1561 . Af Anne Grete Holmsgård (VS) om tysk rapport om
forholdene i Vestermarie·depotet . 8/8 16/8

1562. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om manuel adskillelse
af sennepsgasbomberne og granaterne (manuel hånd-
tering fremfor fjernbetjening). 8/8 16/8

1563. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om udlevering af vest -
tysk rapport om inspektionen af depotet i Vestermarie. 8/8 16/8

1565. Af Albrechtsen (VS) om garanti for, at det udenrigs-
politiske nævn vil blive orienteret, før der i NATO
træffes endelig beslutning om de nye kortdistancevåben. 9/8 16/8

1567. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om vesttyske eksperters
assistance med rydning af Vestermarie-depotet samt
med destruktion af nyopfisket sennepsgas. 9/8 16/8

1570. Af Albrechtsen (VS) om den midlert idige opstilling af
to IHAWK-missileskadriller ved Nyborg. 12/8 19/8

1607. Af Pelle Voigt (SF) om at tilstille forsvarsudvalget den
indstilling, som ligger til grund for ministerens beslut-
ning om at indgå forlig med McDonnell Douglas . 16/8 2/9

1608. Af Pelle Voigt (SF) om indgåelse af forlig med våben-
fabrikken McDonnell Douglas i erstatningssagen om
Harpoon-vådeskuddet. 16/8 2/9

1609. Af Thoft (SF) om rigtigheden af, at forsvaret beskyder
levende grise som et led i lægekorpsets og sanitets-
troppernes træning. 19/8 29/8

1611. Af Albrechtsen (VS) om Danmark har en aftale med USA,
som svarer til den norsk-amerikanske INVICTUS-aftale. 19/8 26/8

1620. Af Anne Grete Holmsgård (VS) om forslag om adskillelse
af krigsgas og eksplosionsstoffer sendes til vurdering hos
eksperterne ved Munster·anlægget i Vesttyskland. 21/8 30/8

1621 . Af Anne Grete Holmsgård (VS) om den interne vesttyske
rapport om Vestermarie-depotet. 22/8 29/8

1626. Af Albrechtsen (VS) om beslutning om nye kortdistance-
atomvåben vil være en beslutning af større udenrigspoli·
tisk rækkevidde i grundlovens forstand . 21/8 26/8

1627. Af Albrechtsen (VS) om, hvor de to IHAWK-eskadriller,
der skal til Fyn, vil være placeret i tidsrummet fra
opholdet på Juelsberg gods er slut, og til det eventuelt
lykkes at opnå en midlertidig opstilling af raketterne i
Langeskov kommune. 21/8 29/8

1628. Af Pelle Voigt (SF) om at kræve den såkaldte ansvars-
friholdelsesklausul i kontrakten med McDonnell Douglas
fjernet før køb af yderligere 33 Harpoon-missiler. 22/8 2/9

1629. Af Pelle Voigt (SF) om det officielle ansvar for Harpcon-
missil-ulykken ved l.urnsås, hvis ministeren indgår forlig
med McDonnell Douglas. 22/8 2/9
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1630. Af Pelle Voigt (SF) om redegørelse for forsvarsudvalget
for mulighederne for at vinde en erstatningssag mod
McDonnell Douglas. 22/8 2/9

1631. Af Pelle Voigt (SF) om det foreslåede forlig med
McDonnell Douglas betyder, at den danske stat officielt
frikender Harpoon-missil-systemets tekniske fejl og
mangler for ansvaret for ulykken ved Lumsås 1982. 22/8 2/9

1643. Af Albrechtsen (VS) om, hvorvidt ministeren har oplyst
11 mands udvalget om planerne om nye kortdistance-
atomvåben. 26/8 2/9

1644. Af Albrechtsen (VS)om retningslinjerne for oplvs-
ninger af fortrolig karakter til 11 mands udvalget og
adgangen for samtlige folketingets medlemmer til
disse oplysninger. 26/8 2/9

1648. Af Fischer (KF) om den sovjetiske hær og andre hære
i Warszawapagten er udrustede til at gennemføre
angreb med kemiske våben mod Vesteuropa. 26/8 4/9

1649. Af Fischer (KF) om Danmark har mulighed for at imøde-
gå angreb af styrker, der tager kemiske våben i brug. 26/8 2/9

1664. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren finder det forsvar-
ligt, at man ved militære øvelser medfører skarp
ammunition. 29/8 2/9

1677. Af Thoft (SF) om, hvorledes de forventede Warszawa-
pagtreaktioner vil være på det stærkt stigende antal
NATO-Iandgangsøvelser i Østersøen, 2/9 9/9

1678. Af Albrechtsen (VS) om IHAWK-raketterne bliver i
Skrydstrup, indti l det er endelig afgjort, hvor de
midlertidigt skal placeres på Fyn. 2/9 9/9

1700. Af Albrechtsen (VS) om NATO og dermed Danmark
har været informeret om general Rogers' neutron-
bombearrangement, og i hvilket omfang har NATO
godkendt dette. 4/9 12/9

1701 . Af Albrechtsen (VS) om den danske reger ings stilling,
hvis beskyldninger mod general Rogers for at have
godkendt et neutronbombearrangement er korrekte. 4/9 12/9

1716. Af Thoft (SF) om dansk forbehold over for rekomman-
dationer, der måtte anbefale det amerikanske SD/-
initiativ eller dele heraf. 9/9 19/9

1717. Af Thoft (SF) om ministeren har sikret sig, at institu-
tioner under det danske forsvar ikke deltager i
SD/ -forskningen. 9/9 19/9

1739. Af Albrechtsen (VS) om ministeren kan bekræfte oplys-
ningen om, at fem amerikanske bombefly den 6. sep-
tember 1985 krænkede færøsk luftrum ved at over-
flyve Akraberg. 12/9 18/9

1740. Af Albrechtsen (VS) om dokumentation for, at der ikke
i forbindelse med amerikansk overflyvning af Færøerne
har været atomvåben på færøsk territorium. 12/9 18/9

1743. Af Albrechtsen (VS) om opklaring af , om vesttysk TVs
oplysninger om, at general Rogers har godkendt en plan
for udstationering af neutronvåben i Vesteuropa, er
rigtige . 13/9 20/9
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li alt 173 spørgsmål) fordelt på partierne på
følgende måde:

S 10
KF 12
FD 2
RV 2
V 1
SF 61
VS 85.

I samme periode har Folketingets For
svarsudvalg stillet 120 spørgsmål til Forsvars
ministeren, og ministeren har 7 gange været
kaldt til samråd og herunder besvaret 10 sam
rådsspørgsmål.



Tillæg 2:

Aftale om forsvarets ordning i perioden
1985-87 blev indgået den 29. juni 1984 mel
lem Socialdemokratiet, Det konservative Fol
keparti, Venstre, Centrum-Demokraterne og
Kristeligt Folkeparti. (Gengivet i "Arlig Re
degørelse 1984") . I forlængelse heraf har
forligspartierne den 27. august 1985 aftalt
følgende :

Tillæg til aftale om forsvarets ordning
i perioden 1985-87
1. Forligspartierne har den 27 . august 1985
aftalt, at antallet af stampersonel og værne
pligtige i hæren ult. 1987 fastsættes til hen
holdsvis 7.200 og 6.800 mandår . I stamper
sonelantallet indgår i forligsperioden 4.900
menigt stampersonel (med over 6 mdr. tje
neste) og i antallet af værnepligtige indtil
ca. 700 konstabelelever (med under 6 mdr.
tjeneste) .

Længden af den første samlede tjeneste
ved kamptropperne og ingeniørtropperne
øges med 3 måneder til henholdsvis 12 må
neder for værnepligtige menige og 24 måne
der for værnepligtige befalingsmænd, og af
hensyn til mønstringer nødvendiggør dette,
at den samlede længste tjenestetid øges fra
24 måneder til 27 måneder.

Det forudsættes, at tilpasningen af stam
personelstyrken sker ved naturlig afgang,
omskoling og overførsel til andre ledigblev
ne stillinger.

Det er desuden aftalt, at målsætningen
for udviklingen i antallet af værnepligtige
(mandår) i hæren fra 1987 fastsættes til:
6.800 i 1987,7.200 i 1988 og 8.700 i 1989.
Merudg iften andrager fra og med 1989 ca.
250 mill.kr. pr. år . Spørgsmålet om endelige
tal for værnepligtige vedrører derfor de drøf
telser, der føres i forbindelse med et kom
mende forsvarsforlig.

De opgaver, som i øvrigt er pålagt arbejds
gruppen til analyse af værnepligtiges anven-

delse i forsvaret, der er nedsat i henhold til
forsvarsforligsaftalen, forudsættes herefter
afklaret i denne arbejdsgruppe henholdsvis
gennem aftaler og forhandlinger med berørte
faglige organisationer.

Forligspartierne er enige om, at der med
ovennævnte justerede personeltal er skabt
forudsætning for endelig fastlæggelse af hæ
rens struktur og dermed grundlag for, at ar
bejdsgruppen vedrørende garnisonering i Jyl
land og på Fyn kan videreføre sit arbejde
med henblik på politisk beslutning ultimo
1985.

2. Forligspartierne er endvidere enige om
følgende:

"Ifølge forliget påregnes lejet 3 u-både,
således at antallet af u-både i 1988/89 vil væ
re 5.

Det omtalte lejemål af 3 u-både forventes
at kunne foretages således, at 2 u-både lejes
fra 1987 og den sidste fra 1988. Lejemålet
forventes at kunne opretholdes til medio
90'erne.

Efter forhandlinger med Forbundsrepub
likken Tyskland foreligger der mulighed for
et sådant lejemål. Samtidig foreligger der et
norsk tilbud om køb af 3 u-både af KOB
BEN-klassen.

Beregninger på udgifter til modifikation
og drift har vist, at køb af norske u-både er
den billigste løsning .

Af økonomiske og beskæftigelsesmæssi
ge grunde besluttes det at købe de 3 norske
u-både. Såfremt en forsvarsaftale fra 1988
konkluderer, at anvendelsen af danske u-bå
de ikke er hensigtsmæssig, er det for nær
værende hensigten at udfase ovennævnte
3 u-både medio 90'erne.

Det skal samtidig understreges, at der ik
ke kan konverteres til anden købsmulighed,
hvis der opstår vanskeligheder med det oven
nævnte norske projekt. I så fald foreligger
der en helt ny sag."



Tillæg 3:

Forsvarsministerens besvarelse af
forespørgsel om A-våben
Den 13. november 1985 var der forespørg
selsdebat i Folketinget om modernisering
af kortdistanceatomvåben i Vesteuropa. Fo
respørgslen var sti Ilet af Albrechtsen (VS)
og Thoft (SF) og lød:

"Hvad kan ministeren oplyse om NATOs
planer for nye og moderniserede kortdi
stanceatomvåben (nye atornartilleriqrana
ter, flybomber m.v.) i Vesteuropa og om
NATOs planer om andre kortdistance
atomvåben, herunder general Rogers' pla
ner om neutronvåben?"

Forsvarsminister Hans Engell gav følgende
besvarelse:

"Indledningsvis vil jeg gerne slå fast, at jeg
løbende har holdt Folketinget og det uden
rigspolitiske nævn orienteret om de spørgs
mål, som fremgår af forespørgslen, således at
denne debat næppe kan bringe noget frem,
som ikke allerede er kendt af alle interesse
rede parter. Men jeg skal naturligvis som Øn
sket endnu en gang redegøre for den såkaldte
Montebellobeslutning og de konsekvenser,
den har for forsvaret i NATO .

På mødet i NATO's nukleare planlæg
ningsgruppe i Montebello i oktober 1983
blev der på grundlag af en rapport fra den så
kaldte high level-qruppe besluttet i de kom
mende år at reducere NATO's nukleare lager
i Europa med 1.400 sprænghoveder ud over
de 1.000, der blev trukket tilbage som en
konsekvens af dobbeltbeslutningen i 1979.

I den forbindelse blev SACEUR, der jo
er den øverstkommanderende for de allie
rede styrker i Europa, anmodet om nærmere
at fastlægge, hvilke typer sprænghoveder der
skulle fjernes , hvorfra de skulle tilbagetræk
kes og tilbagetrækningstakten. Jeg har i sin
tid redegjor.t herfor i udenrigspolitisk nævn
og i Folketinget, hvor jeg har gjort opmærk
som på, at med denne reduktion ville det nu
kleare lager i Europa være nede på et mini
mum, ca . 4.600 sprænghoveder, og at dette
antal - uanset de planlagte deployeringer af
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Pershing II og krydsermissiler - ikke igen vil
le blive forøget. Der er altså tale om reelle
reduktioner, der er baseret på analyser af
det fremtidige behov på det lavest mulige ni
veau og ikke beregnet ud fra våbensystemer ,
der forventes udskiftet på grund af forældel·
se.

Når reduktionerne er gennemført endel igt
i 1988, vil vi - det vil jeg gerne sætte en
streg under - være nede på det laveste antal
kernevåben i Vesteuropa i de sidste 20 år.

Jeg har endvidere oplyst, at reduktioner
ne ville ske inden for alle typer af eksisteren
de A-våben i Vesteuropa, men at hovedvæg
ten ville ligge på de kortrækkende våbenty
per.

Endelig har jeg både her i Folketinget og
i udenrigspolitisk nævn understreget, at be
slutningen i Montebello om de nævnte re
duktioner ikke var betinget af gennemførel
sen af konkrete moderniseringer, men at for
udsætningen for, at et så væsentligt reduce
ret lager fortsat kan yde det nødvendige bi
drag til afskrækkelsen er, at både frernfø
ringssystemer og sprænghoveder fungerer ef
fektivt og er bedst muligt beskyttet.

Rapporten fra high level-gruppen fra 1983
identificerede således også forskellige mulige
forbedringer og tilpasninger af det reducere
de lager både af konvent ionel og af nuklear
karakter, som for deres vedkommende kun
ne fremme våbnenes overlevelsesevne og ef
fektivitet. Som nævnt fik NATO's militære
myndigheder tillige til opgave at lade disse
muligheder for forbedringer indgå i deres
planlægning efter konsultat ion med de di
rekte berørte lande.

På NPG-mødet i Luxembourg i april 1985
fremlagde SACEUR en statusrapport vedrø
rende de igangværende reduktioner samt mu
lige omplaceringer og forbedringer af det re 
ducerede lager. Der blev ikke på dette møde
truffet konkrete beslutninger, men det blev
taget til efterretning, at SACEUR ville tage
kontakt med de berørte lande med henblik
på videre drøftelse af spørgsmålet.



På NPG-mødet i Bruxelles i sidste måned
fik vi præsenteret en ny statusrapport. der
gennemgår de drøftelser, som SHAPE fore
lØbig har haft med de lande, der har atomvå
ben i deres forsvar. Disse drøftelser har haft
karakter af gensidige orienteringer, og det
understreges i rapporten, at der ikke under
disse møder er blevet truffet beslutning om
nationale foranstaltninger, og at noget så
dant heller ikke var tanken med disse møder.

Drøftelserne med de berørte lande vil bli
ve videretørt. og ministrene vil ved kommen
de møder blive holdt orienteret om status
for disse .

Gennemførelsen af SACEUR's anbefalin
ger vil altså kræve beslutninger i de direkte
berørte nationer, og indtil da vil SACEUR's
anbefalinger blive inkorporeret i NATO's or
dinære styrkemålsanbefalinger i 1986 og
fremover, der også er rettet til de berørte
lande.

Der vil således blive tale om en række na
tionale afgørelser vedrørende udformningen
af de pågældende landes eget forsvar, ikke
nogen fælles alliancebeslutninger.

De forbedringer, der kan komme på tale,
må betragtes som en videreudvikling af be
stående våbentyper samt forbedrede kon
ventionelle støttesystemer og foranstaltnin
ger til bedre beskyttelse, herunder imod ter
rorister. Der kan blive tale om mere solide
konstru ktioner, avancerede alarmsystemer
samt forbedret uddannelse af vagtpersonale
og tilsvarende.

Regeringen finder det væsentligt, at de vå
ben, der nu engang er placeret, sikres bedst
muligt imod uautoriseret brug. Sådanne vå
ben i hænderne på en terroristorganisation
vil kunne få helt uoverskuelige konsekvenser.

For god ordens skyld vil jeg godt igen un
derstrege, at der ingen planer findes om at
udplacere neutronvåben i de europæiske NA
TO-lande. De formodninger, der nu og da,
bl.a. af forespørgerne i denne debat, fremfø
res, har altså intet hold i virkeligheden, heller
ikke, at SACEUR skulle have godkendt et
særligt arrangement i så henseende. Jeg vil
imidlertid gerne benytte lejligheden til at
oplyse, hvorledes status er med hensyn til
neutronvåben .

Forholdet er det, at den amerikanske præ
sident, Reagan, i august 1981 iværksatte pro
duktion af sprænghoveder til Lanceraketter
og 8 tommers artillerigranater som neutron-

våben. Denne produktion blev indstillet i ok
tober 1984 i henhold til en kongresbeslut
ning, og der er ikke siden hen iværksat pro 
duktion af noget neutronvåben i USA. Beg
ge typer sprænghoveder blev fremstillet til
oplagring på amerikansk territorium, og der
er ingen planer om deres overførsel til Euro
pa. Heller ikke dele af neutronvåben opbe
vares eller planlægges opbevaret i Europa.

Lad mig endnu en gang fastslå, at den dan
ske regerings holdning til neutronvåben er
uændret og i øvrigt svarer til de synspunk
ter, der også blev givet udtryk for fra den
tidligere regerings side. Vi ville i givet fald
forholde os stærkt kritiske over for forslag
om deployering i Europa. Skulle sådanne
forslag fremkomme, hvad altså ikke er til 
fældet, ville regeringen, bl.a. ud fra hensy
net til ikke at skade nedrustningsforhand
lingerne, nære meget alvorlige betænkelig
heder.

Jeg skal sige, at regeringen ønsker antal
let af atomvåben i Europa, som denne fore
spørgsel jo vedrører, nedbragt til et absolut
minimum. Med Montebellobeslutningen er
der fra NATO's side taget et meget væsent
ligt skridt, og jeg kan oplyse, at der er mu
ligheder for, at vi kan komme endnu længe
re ned end de 4.600 våben, som udgør slut
resultatet af Montebellobeslutningen.

Hvad NATO-landene har gjort, er et ensi
digt skridt, og det er desværre ikke på nogen
måde blevet fulgt op af Sovjetunionen. IWar
szawapagten er udviklingen ikke gået i den
samme, moderate retning_Man har i de sene
re år stort set ikke blot forøget de kortræk
kende atomare systemer, men også gennem
ført en omfattende modernisering af sådanne
systemer.

Fra NATO's side har man på dette punkt
været yderst tilbageholdende, men det er vist
indlysende, at når man så kraftigt reducerer
antallet af kortrækkende våben, som det er
tilfældet ifølge Montebellobeslutningen, må
de resterende våben kunne opfylde deres af
skrækkende mission på forsvarlig måde. Der
må altså som for alt andet materiel, militært
såvel som civilt, løbende ske en opdatering
og forbedring.

Lad mig til sidst endnu en gang understre
ge, at afgørelse om såvel indholdet af de kon
krete reduktioner som arten af forbedringer
træffes nationalt og individuelt af de lande,
der har atomvåben i deres forsvar, ikke af
alliancen som sådan".



Tillæg 4:

Forsvarets materiel

Hæren
Benævnelse Aktionsradius Besæt- Max. Bevæbning Stige- Vade-

I
ning hastighed evne evne

Terræn Vej

Kampvogn 50-140 I 100-270 4 34 1x84 mm 30· 1,4m
(Centurian) eller

1x105 mm
Speciell udstyrede kampvogne (Centurian) lx12,7mm
med dozer, bjergningsvogn med spil. lx7,62mm

Kampvogn 200 I 400 4 65 1x105 mm 30· 2,25 m
Leopard (All 2x7,62 mm

Kampvogn 250·450 4 72 1x76 mm 30· 1,Om
(M41) 2x7,62 mm

Pansret mand- 320·400 13 65 1x12,7mm 30· Amfibisk
skabsvogn (M 113)

Speciell udstyrede pansrede mandskabsvogne: Med morter 81 mm, med dozer,
mea pejleradar Green Archer, mekanikervogn med kran.

Selvkørende 355 6 56 1x155 mm 3D" 1,Om
haubits (M 109) 1x12,7 mm

Pansret kranvogn 965 3 55 1x12,7mm 3D" 1,Om
(M57B)

Helikopter AnskaffeI- Antai Fabrikat Anvendelse Max.
sesår eskadrill. hastighed

(kmIt)

Hughes 1971 Hughes Observa- 230
TooICo. tians-
(amerikansk) helikopter

Søværnet
Type B~~e- Læng- Bred· Dybg. Fart Armering Besæt- Antal KLASSE og

de de m knob ning besæt- enheder
m m ninger

Fregat 1965 112 12 4,5 30 Sølsø missiler 176 2 PEDER SKRAM
Sø/luft missiter Herluf Tralle
1x27 mm
(dob)
4x40mm
4x20 mm
Dybdebomber
Torpedoer

Korvet 19n·80 84 10,3 4,5 28 Sølsø missiler 90 3 NIELSJUEL
Sølluft missiler Olfert Fiseher
1x76 mm Peter Tordensklold
4x20mm
Dybdebomber

Minelægger 1962·63 n 13 3,5 17 4x76 mm 113 4 FALSTER
4x20mm Møen, Fyen
Miner Sjælland

1950 41 7,2 2,2 12 2x40mm 34 1 LANGELAND
Miner

19n·78 45 8,2 2,3 12 2x20 mm 27 2 LINDORMEN
Miner Lossen
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Type B1~e- iLæng- Bred · Dybg . Fart Armering Besæl- Antal KLASSE og
de de m knob ning besæt- enheder
m m ninger

Torpedobåd 1964-65 30 B,O 2,5 50 1 eller 24 6 SØLØVEN
2x40mm Søridderen
4 eller Søbjørnen
2xTorpedoer Søhesten
Miner Søhunden

Søulven

1975-78 46 7,4 2,5 40 lx16mm 24 10 WILLEMOES
4xTorpedoer Bille, Bredal
og/eller sø/sø Hammer
missiler Huitfeldt
Miner Krieger, Norby

Rodsleen
Sehesled
Suenson

Undervands- 1956·63 55 4,5 4,0 16 8xTorpedoer 33 2 DELFINEN
båd Spækhuggeren

Springeren

1969 44 4,6 4,5 IB BxTorpedoer 21 2 NARHVALEN
Nordkaperen

M,nestryger 1954-56 44 8,5 2,5 13 lx40mm 31 4 SUND
Alssund
Grønsund
Guldborgsund
VIIsund

Bevogtnings· 1960-64 37 6,8 2,0 20 lx40mm 23 B DAPHNE
fartøj lx20mm Dryaden

Dybdebomber Havfruen
Miner NaIaden

Neptun
Nymfen
Ran. Rota

Inspekttons- 1962-83 72 11,5 5,0 IB lx16mm 72 4 HVIDBJØRNEN
skib Dybdebomber Vædderen

Hehkopter Ingolf
LYNX Fylla

1973·75 75 12 4,5 lB.5 lx76 mm 60 1 BESKYTIEREN
Hehkopter
LYNX

Inspektions. 1960 27 7 3,0 10 2x20mm 14 2 MAAGEN
kuller Mallemukken

1973 31,4 7,7 5,B 12 2x20 mm 14 3 AGDLEK
Agpa, Tulugaq

Orlogskuller 1969 25,5 6.0 3,0 11 2x20mm 9 9 BARSØ, Drejø
Miner Farø, Læsø

Romsø,Rømø
Samsø, Thure
VeJre

Bevogtnongs· 1975 13,3 4,5 1,2 lxmaskmgev. 5 2 BGTVED (stor)
båd Y375, Y376

1975 9,B 3,3 0,9 lxmaskongev. 4 3 BGTVED (hlle)
Y377, Y37B, Y379

TankskIb 1945 53 10,0 4.0 11 lx20mm 13 2 RIMFAXE
Skinfaxe

Transp. fartøj 26 6,5 2,0 B 6 1 SLEIPNER

Kongeskib 1931 75 10 3,7 14 55 1 DANNEBROG

Helikopter 1979·81 Kropslængde: 15,2 m (med rotor og hale 2 B LYNX
foldet: 10,6m), rotordiameter: 12.Bm S·134, S-142,
højde : 3,6 m, operanv fuldvægt: 4300 kg S-I70, S-175,
maximal 'art : 140 knob. S·IBl , S-I87,

S·191,S-I96

Dz

•
•
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Flyvevåbnet

Bevæbning

••

Kampfly
F-16 1980 3 General Jagerbomber 2200 lx20 mm

Dynamics lnterceptor bomber og
(amerikansk) rakeller

RF-35 1970 1 SAAB Rekognosce- 2200 6 kamerastationer
Draken (svensk) ringsfly 2x30 mm bomber

Jagerbomber og rakeller

F-35 1970 1 SAAB Jagerbomber 2200 2x30mm
Draken (svensk) bomber og

rakeller

F-l04G 1964 1 Lockheed AltvejrsJager 2340 1x20 mm
Starfighter (amerikansk) bomber og

rakeller

Transportfly m.m,
C 130 1975 Lockheed TransporUJy 620
Hercules (amerikansk)

G III 1981 Gulfstream FIskeri· 950
Gullstrearn American Inspektion

(amerikansk)

T-17 1975 SAAB Skolefly m v 250
(svensk)

Helikoptere

Raketter
Type AnskaffeI- Antai Anvendelse Rækkevidde

sesår eskadriII. km

Hawk 1965 mod Ily 40
1983 i lav og middel højde
1985
1986 8

Hjemmeværnets materiel

d b

Benævnelse Kaliber Største Gennembryd- Antal skud
skudafstand ningsevne pr. minut

panserstål

Ud over alm.
håndvåben:
Maskingevær M/62 7,62 mm 600-1000 m 1200

Panserværnsraket
M/72 66mm 250 m 30cm

Dysekanon M/65 og 84mm 500 m 40cm
Carl-Gustaf M/79 84 mm 700 m 40cm

Antal Bemanding Bevæbning Opgaver

HJemmeværnskutter 37 8·12 Alm. håndvåben og Farvandsovervågning ,
Maskingevær M/62 anlahskontrot,

søredningsljenesle

LuftmeJdepost 385 7 Alm. håndvåben Observation af lavt-
gående Ily, ABC·
varsling m.v.

Lavvarslingscentral 6 30 Alm. håndvåben Fly- og ABC-varsling




