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Forord
Den internationale sikkerhedspolitiske udvikling er præget af den fort
satte tilpasning til den nye sikkerhedspolitiske situation, der er opstået
efter den kolde krigs afslutning. Sikkerhedsspørgsmål skal nu ses i et
bredere perspektiv end hidtil. Opretholdelsen af fred i traditionel for
stand er stadig vigtig, men nu er det også centralt at kunne håndtere
regionale krige og konflikter samt bidrage til politisk stabilitet og øko
nomisk udvikling, ikke mindst i Central- og Østeuropa.

Den militære trussel i form af et massivt angreb på Vesteuropa eksi
sterer ikke længere. Men den
vestlige verden står i dag i en si
tuation, som er bredere og mere
kompliceret. Med Warszawa
pagtens og Sovjetunionens op
løsning, samt Tysklands gen
forening forsvandt fyrre års
konfrontation mellem to super
magter og to blokke. Til gen
gæld er der opstået en voldsom
ustabilitet i Central- og Østeu
ropa og i det tidligere Sovjet
unionen. Etniske konflikter og
religiøse og nationale modsæt
ninger er brudt ud. Og i Rus
land er der store økonomiske
og sociale problemer som følge
af den vanskelige overgang fra
plan- til markedsøkonomi.

En af de værste - men langtfra den eneste konflikt - er naturligvis
krigen i det tidligere Jugoslavien.

Alle disse problemer bidrager til politisk uro og ustabilitet mod øst.
Globalt er der fare spredning af masseødelæggelsesvåben og konven

tionelle våben til uroområder samt risiko for flygtningeproblemer som
følge af krig, fattigdom, miljø-katastrofer og overbefolkning.

De internationale organisationer, FN, CSCE og NATO, er i færd med
at tilpasse deres funktioner og opgaver til den nye sikkerhedspolitiske
situation.

I NATOs nye strategi fra 1991 blev de militære styrkers rolle udvidet
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til også at omfatte opgaver i freds- og krisetid - som konfliktforebyg
gelse, krisestyring og fredsbevarelse. De nye opgaver illustrerer NATOs
øgede politiske funktioner. Det understreges af det samarbejde, som er
indledt med landene i Central- og Østeuropa og Rusland i Det Nordat
lantiske Samarbejdsråd, NACC. De internationale organisationer har
fået bedre muligheder for at bidrage til konfliktløsning, nu hvor øst/
Vest-modsætningen ikke længere blokerer for organisationernes hand
ledygtighed. Det har bl.a. givet sig udslag i en stærk vækst i antallet af
fredsbevarende FN-operationer -med bl.a. dansk deltagelse. Netop for
at udbygge Danmarks muligheder for at deltage i fremtidige internatio
nale aktioner er det blevet besluttet at opstille Den Danske Internatio
nale Brigade.

Det er denne nye sikkerhedspolitiske situation, der tegner det danske
forsvars fremtid. Udfordringen bliver at bidrage til styrkelsen af det in
ternationale samfunds muligheder for at forebygge og løse konflikter og
for at gennemføre fredsbevarende operationer og humanitære hjælpe
aktioner. Bestræbelserne håber jeg afspejles i Forsvarsministerens Årlig
Redegørelse - god fornøjelse med læsningen!
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Departementets nye struktur
Som en del af forsvaret er Forsvarsministeriet stillet over for nye pro
blemstillinger og engagementer på en sikkerhedspolitisk arena, der er
udvidet betydeligt i forhold til den traditionelle nationale interesse
sfære. Behovet for styrkelse af departementets internationale kapacitet
var gennem den seneste udvikling blevet påtrængende, og der var et
fremtrædende behov for at fremme optimal koordination af igangvæ
rende og kommende internationale opgaver. I november 1993 oprettede
Forsvarsministeriets Departement derfor et Internationalt Sekretariat
bestående af 7. og 8. kontor, og ledet af chefen for 7. kontor.

Det Internationale Sekretariatet skal fremme optimal koordination af
departementets internationale opgaver med sikkerhedspolitisk/for
svarspolitisk relevans og varetage »policye-spørgsmål. Forhold, der
vedrører ressourcedispositioner og den overordnede styring af struktur
og militære operationer, forbliver i ressortkontorerne. Til sikring af en
fortsat sammenhængende politik på personaleområdet oprettedes i
1993 et Personale- og Forhandlingssekretariat. Hermed styrkes koordina
tionen mellem personelstruktur, uddannelse samt løn og aftaler. Samti
dig forbedres departementets mulighed for ressourcestyring gennem
bl.a. en klarere opdeling i egentlige departementale opgaver og rene
driftsopgaver. Personale ogForhandlingssekretariatet består af 2. og 6. kon
tor og ledes af chefen for 2. kontor.

Forsvarsministeriet
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Forsvarets formål og opgaver
Forsvarets formål og opgaver blev for første gang lovbestemt med Lov
nr. 909 af8. december 1993 omforsvarets formål, opgaver ogorganisation, der
trådte i kraft den 1. januar 1994.

Dansk forsvars formål og opgaver tager udgangspunkt i et bredt sik
kerhedsbegreb, hvor forsvaret bidrager til at fremme fred og sikkerhed
gennem opretholdelse af en krigsforebyggende evne samt ved at del
tage i internationale konfliktforebyggende og konfliktløsende operatio
ner.

Forsvarets krigsforebyggende evne skal primært ses i relation til dansk
forsvars muligheder i en større europæisk krise, hvorimod deltagelse i
konfliktforebyggende og konfliktløsende operationer relaterer sig til de ud
videde danske sikkerhedspolitiske mål og interesser, fx overholdelse af
menneskerettigheder, udvikling af demokratiske styreformer samt bæ
redygtig social, økonomisk og økologisk udvikling.

Dansk medlemsskab af NATO og en aktiv, afbalanceret dansk delta
gelse i alliancens forsvarsindsats er en forudsætning for en effektiv
krigsforebyggende evne. Hertil kommer, at forsvaret rettidigt kan til
vejebringe de militære styrker, som i samarbejde med allierede kan sikre
dansk suverænitet og nationens fortsatte eksistens og integritet. Hoved
opgaven for dansk forsvar vil altid være løsning af krigsopgaver i for
bindelse med forsvar af territoriet og nærområdet i samarbejde med
NATO-allierede, herunder uddannelse og opstilling af styrker. Andre
opgaver må ikke hindre forsvaret i - rettidigt og effektivt - at sikre natio
nens eksistens, integritet og suverænitet.

I international sammenhæng skal dansk forsvar, på mandat af FN el
ler CSCE, kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbe
varende, fredsskabende, humanitære og lignende opgaver.

For at fremme freden og den fælles sikkerhed er det tillagt høj priori
tet, at forsvaret aktivt deltager i opgaver på mandat af FN og CSCE 
eventuelt gennem NATO.

Dansk forsvars overordnede opgaver indebærer, at det skal være
sammensat sådan:
- At Danmarks suverænitet kan hævdes og landets eksistens sikres,
- at der inden for rammen af NATOs integrerede militære samarbejde

kan ydes effektiv modstand mod angreb på dansk område og gen
nemføres et effektivt egentligt forsvar af Danmark,
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- at der kan udføres effektivefterretningsvirksomhed, overvågning og
varsling,

- at der kan opretholdes et afpasset beredskab, og
- at der kan gennemføres uddannelse og foretages en effektiv styrkeop-

bygning.
Løsningen af forsvarets opgaver kan nødvendiggøre indsats af styrker
fra alle tre værn med kort varsel, og forsvaret skal derfor kunne:
- Udruste og uddanne enheder til forskelligartede opgaver,
- støtte enhederne logistisk i en længere periode og over større af-

stande samt
- indgå i kommandostrukturer i internationale organisationer.
Opgaverne forudsætter også, at forsvaret rettidigt og effektivt evner at
uddanne, opstille, indsætte og vedligeholde styrker fra alle tre værn,
der skal have sådan en størrelse, kampkraft, udholdenhed, mobilitet og
fleksibilitet, at opgaverne løses effektivt og med mindst mulig risiko for
det indsatte personeL

Forsvaret af dansk territorium og tilstødende nærområder i NATO-regi
planlægges i vidt omfang gennemført med mobiliserede styrker, der
primært opstilles med værnepligtigt personel hjemsendt efter uddan
nelse. Til øvrige opgaver anvendes fast personel, hjemsendt personel på
rådighedskontrakt eller i øvrigt egnet personeL

Forsvaret skal derudover også:
- Deltage i gennemførelse og verifikation af våbenkontrol og nedrust

ningsaftaler,
- deltage i og støtte gennemførelsen af tillids- og sikkerhedsskabende

forans taltninger,
- støtte og samarbejde med landets øvrige totalforsvar,
- deltage i myndighedsudøvelse i områder under dansk jurisdiktion,
- yde hjælp til den civile del af samfundet,
- i muligt omfang yde bistand til afhjælpning af katastrofer i udlandet

samt
- udøve sin virksomhed under aktiv hensyntagen til det omgivende

miljø.
For at optimere indsatsen i katastrofe, krise eller krig, og sikre effektiv og
afbalanceret ressourceudnyttelse, koordineres den samlede indsats i to
talforsvarssamarbejdet mellem civile og militære myndigheder på både
lokalt og centralt niveau.

7



Årlig Redegørelse 1993

I fredstid kan forsvaret støtte civile myndigheder, hvis de pågæl
dende myndigheder ikke har tilstrækkelige eller egnede ressourcer.
Derudover løser forsvaret også en række samfundsgavnlige opgaver
som fx fiskeriinspektion og redningstjeneste.
Hjemmeværnet skal, som en del af det samlede militære forsvar, fortsat
kunne deltage i forsvarets nationale opgaver. Forsvaret af Grønland og
Færøerne forventes i krigstid gennemført i samarbejde med allierede
styrker.
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Danmark i NATO
Den hastige udvikling i den internationale situation har øget behovet
for, at NATOs forsvarsministre mødes under andre former end de hidti
dige halvårlige møder, der primært har til formål at træffe beslutninger.
Det var derfor en nyskabelse, da den tyske forsvarsminister Volker
Ruhe inviterede til et uofficielt møde i Tracemunde i oktober 1993, hvor
der blev ført en fri debat om aktuelle emner.

Under mødet drøftede man, med udgangspunkt i den ulykkelige si
tuation i ex-Jugoslavien, især forhold af betydning for NATOs fremti
dige virke. Erfaringerne fra ex-Jugoslavien viser, at sikkerhedsmæssige
problemer må tages op på et meget tidligt tidspunkt - hvis situationen
skal holdes under kontrol.

NATO har levet op til alle de anmodninger, der er modtaget fra FN, og
det er vigtigt at holde fast i de opnåede resultater ved at være rede til at
øge den humanitære støtte til den nødlidende befolkning i ex-Jugosla
vien.

Som helt centrale emner for fremtidens NATO drøftede forsvarsmini
strene forholdet mellem den transatlantiske forbindelse og den frem
voksende europæiske sikkerheds- og forsvarsdimension samt mulig
heden for at styrke samarbejdet mellem NATO og de øst- og centraleu
ropæiske lande.

Hovedindtrykket fra Travemunde er, at NATO-samarbejdet frem
over skal tilgodese det amerikanske ønske om, at Europa tager et større
ansvar for sin egen sikkerhed, det europæiske ønske om en videreud
vikling af den sikkerhedspolitiske dimension i Europa samt den klare
fælles forståelse af, at Nordamerikas og Europas sikkerhed er udelelig.
NATOs strukturer må tilpasses således, at både traditionelle forsvars
opgaver og andre - herunder selvstændige europæiske - aktioner vil
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være mulige i situationer, hvor NATO, som alliance, beslutter sig for
ikke at involvere sig i en eventuel krise i Europas periferi.

Et amerikansk udspil og introduktion af begrebet »separable, but not
separate« blev modtaget positivt og kan blive grundlaget for et yderli
gere trin i NATOs udvikling og tilpasning til de nye politiske realiteter.

Ønsket om en tættere forbindelse med de central- og østeuropæiske
lande blev konkretiseret ved det amerikanske udspil- »Partnership for
Peace«, der blev introduceret på mødet. Udspillet er starten på en proces,
der gradvist vil kunne give lande, som i fuldt omfang ønsker at deltage i
»Partnership for Peace«, et løfte om gensidige konsultationer - uden at
der bliver tale om udstrækning af NATOs sikkerhedsgarantier.

Det tilstræbes, at andre lande kan knyttes til NATOs militære struktur
samt at øge NATOs mulighed for at kunne deltage i fredsbevarende el
ler kriseforebyggende operationer. Det skal fremhæves, at de enkelte
lande selv kan bestemme i hvilket omfang og tempo, de ønsker deres
engagement med NATO udviklet.

Mødet i Travemiinde var en succes. Der er næppe tvivl om, at uformelle
drøftelser i en snæver kreds er stærkt medvirkende til at udbygge for
ståelsen mellem NATOs medlemslande, og den nye mødeform forven
tes at fortsætte i 1994.

NATO i ex-Jugoslavien
Siden NATO-landene i 1992 enedes om at kunne bidrage til FN- og
CSCE-operationer, har der fundet en omfattende beredskabsplanlæg
ning sted i alliancen for at kunne iværksætte en fredsplan i det tidligere
Jugoslavien.

Fredsprocessen har dog ikke udviklet sig i en retning, der har gjort det
muligt at gennemføre en egentlig fredsplan. I stedet vedtog FNs Sikker
hedsråd i maj 1993 resolution nr. 824, hvori byerne Sarajevo, Tuzla,
Zepa, Goradze, Bihac og Srebrenica, der overvejende har muslimsk be
folkning, blev erklæret for »sikre områder«, Og i maj blev resolution 836
om en udvidelse af UNPROFORs mandat under FN-pagtens kapitel VII
vedtaget. Mandatet gav UNPROFOR adgang til- inden for de sikre om
råder - at kunne forebygge angreb, overvåge våbenhvilen, fremme til
bagetrækningen af militære og paramilitære enheder ud over den bos
niske regeringshær og besætte visse centrale områder. Samtidig åbnede
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mandatet for, at bl.a . regionale organisationer i tæt koordination med
FNs generalsekretær og UNPROFOR kan træffe alle nødvendige for
holdsregler i udførelsen af sit mandat.

NATO-rådet tilkendegav allerede i juni 1993, at NATO er rede til at
yde flystøtte, hvis UNPROFOR angribes under udførelsen af sit man
dat. Til løsningen af denne opgave samt håndhævelse af flyveforbudet
over Bosnien-Hercegovina har NATO deployeret omkring 100 kampfly
fra 5 nationer til Italien og indsat sine AWACS-overvågningsfly i om
rådet.

NATOs fredsbevarende aktiviteter
NATO-forsvarsministrene godkendte på deres forårsmøde i 1993 ret
ningslinierne for forsvarsplanlægningen i de kommende år. Der er tale
om en naturlig opfølgning på Detstrategiske Koncept, som blev vedtaget
på Rom-topmødet i november 1991.

I retningslinierne peger forsvarsministrene på de praktiske tiltag for
de fremtidige multinationale strukturer - på ønsket om standardisering,
samt på den markante nedtoning af nukleare forhold.

På mødet blev det også belyst, hvordan NATO-bidrag til fredsbeva
rende operationer vil indvirke på den traditionelle planlægning. Her er
hensigten at gøre det muligt for FN og CSCE at kunne udnytte de res
sourcer, som NATO råder over, og der var enighed om at inddrage sam
arbejdspartnerne i Det Nordatlantiske Samarbejdsråd (NACC) fra de cen
tral- og østeuropæiske lande i samarbejdet om fredsbevarende operatio
ner. NATO-rådet godkendte i den forbindelse en rapport om konceptu
elle overvejelser og retningslinier for samarbejdet inden for NACC ved
rørende fredsbevarende operationer.

Medlemslandene tilsluttede sig også en række praktiske aktiviteter
for samarbejde om fredsbevarende operationer, bl.a. i form af uddan
nelse og træning af styrker samt - på længere sigt - fælles øvelser. Sam
arbejdet på dette område er dermed lagt i faste rammer, og det forventes
fremover at blive et af de væsentligste samarbejdsemner i NACC. Ud
dannelse og træning af fredsbevarende styrker var derfor på program
met, da Danmark i november 1993 var vært for et NACC-seminar. Her
drøftedes de nordiske landes fælles erfaringer på dette område. Fra
dansk side har man påtaget sig rollen som ledende nation og informa
tionscenter i NACC vedrørende uddannelse og træning af fredsbeva
rende styrker.
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Infrastrukturprogrammet
NATOs fællesfinansierede infrastrukturprogram stammer fra Allian
cens oprettelse. Gennem medlemslandenes finansielle bidrag til pro
grammet er der gennem årene opført en række - hovedsageligt faste 
anlæg til det fælles forsvar, f.eks. flyvestationer, flådefaciliteter, krigs
hovedkvarterer, brændstofforsyningsanlæg, kommunikations-, og
varslingsfaciliteter.

Allerede forud for den igangværende omstrukturering af NATOs
styrker, iværksattes en gennemgang af infrastrukturprogrammet for at
fastlægge de fremtidige militære behov set i lyset af den ændrede sik
kerhedspolitiske situation. Sideløbende hermed udvikles et nyt infra
strukturprogram, der skal tilgodese de nye overordnede fastlagte politi
ske mål, herunder tilvejebringe de nødvendige faciliteter til krisesty
ringsformål og til sikring af Alliancens nye styrkestruktur.

Med bortfaldet af den direkte militære trussel opstod kravet om ind
frielse af den såkaldte fredsdividende, der bl.a. kom til udtryk i reduce
rede bevillinger til forsvaret i en række lande. Det resulterede tillige i en
reduktion i medlemslandenes indbetalinger til programmet. Bl.a. som
følge heraf besluttedes det på forsvarsministermødet i maj 1992 at op
rette et særligt ressourceråd, »Senior Ressource Board«, der, i lyset af det
forventede betydelige fald i midler til de fællesfinansierede militære
programmer, herunder infrastrukturprogrammet, skal sikre en stram
mere styring og tilgodese ønsket om at styrke den nationale indflydelse
på programmets udvikling. Det må forventes, at NATOs nye strategi og
styrkestruktur vil øge behovet for integrerede og mere ressourcekræ
vende projekter med øget pres på ressourcerne til følge. Ressourcerå
dets mandat er tiltrådt på forsvarsministermødet i maj 1993, og rådet
holdt sit første møde i oktober 1993.
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Det internationale forsvar
International og regional fredsbevarende virksomhed er vokset hastigt i
betydning og omfang efter afslutningen af Den kolde Krig, hvor det ofte
var umuligt for FNs Sikkerhedsråd at reagere på de mange konflikter på
grund af mange vetoer - 279 ialt. Enighed mellem de faste medlemmer
af Sikkerhedsrådet, eller i det mindste undladelse af at nedlægge veto,
er en forudsætning for at gennemføre en FN-operation. Men nu er mu
ligheden for at skabe denne enighed til stede, og siden 1988er der iværk
sat flere FN-operationer end i de foregående 40 år.

I takt med FNs øgede engagement er svaghederne ved FN-systemet
blevet mere synlige. FN er opbygget med henblik på at agere i konflikter
mellem nationalstater. Men i dag er det borgerkrige, humanitære kata
strofer og undertrykkelse af menneskerettigheder, der trænger sig på.
Det rejser spørgsmålet om, hvordan FN kan reagere i sådanne konflikter
uden at sætte organisationens upartiskhed over styr.

Samtidig har FN med de ændrede handlemuligheder fået mulighed
for at gribe ind i et meget stort antal konflikter. Det giver problemer med
at skaffe de nødvendige ressourcer samt at styre indsatsen, og det rejser
spørgsmålet om fastlæggelse af kriterier for, hvilke konflikter FN bør
involvere sig i. Hertil kommer spørgsmålet, om FN skal »delegere« sin
myndighed til regionale organisationer - som f.eks. CSCE og NATO.Fra
dansk side støttes en delegering til regionale organisationer, forudsat
det bliver under FNs overordnede ledelse. Og det tillægges betydelig
vægt, at det er FN og FNs sikkerhedsråd, der autoriserer og igangsætter
aktiviteterne.

FN er i færd med at etablere en beredskabsstyrke for kunne reagere hurti
gere i krisesituationer. Tanken er, at landene skal øremærke styrker, som
de med kort varsel kan stille til rådighed for FN i de første kritiske faser
af en ny operation. Nu går der ofte adskillige måneder efter en beslut
ning i Sikkerhedsrådet, før FN kan iværksætte en fredsunderstøttende
eller fredsbevarende operation. Det nye beredskab vil mindske FNs re
aktionstid, og give organisationen en større fleksibilitet.

Danmarks FN-engagement
Danmarks indsats på det fredsbevarende område er bemærkelsesvær
dig. Som en af de meget få nationer betaler Danmark hvert år sit finansi-
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elle bidrag til FN til tiden, og Danmarks troppebidrag ligger - i forhold
til indbyggerantal- helt i top.

Sigtet med opstillingen af Den DanskeInternationale Brigade er da også
at fastholde Danmarks omfattende engagement i FNs fredsbevarende
operationer, og det er besluttet at tilmelde et stabskompagni (operativt
fra 1. januar 1995) fra brigaden til FNs kommende beredskabsstyrke.
y derligere er det hensigten at stille stabsofficerer til beredskabsstyrken
- primært fra brigadens stab, der umiddelbart kan indgå i en internatio
nal stab med henblik på iværksættelse af nye missioner. Og Danmark
har tilbudt FN at stille stabsofficerer til organisationens sekretariat i
New York for at styrke FNs kapacitet til at lede den omfattende indsats.

Danmarks omfattende engagement i det tidligere Jugoslavien (UNPRO
FOR - United Nations Proteetion Force in former Yugoslavia) voksede i
1993 fra ca. 1060 til ca. 1300 mand og foregik sådan:

Modsætninger mødes, når FN-soldater patruljerer i ex-lugoslaoien.
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Ved årets begyndelse havde Danmark i Kroatien en bataljon på ca. 860
soldater i Sektor Nord - stabspersonel til styrke- og sektorhovedkvar
teret på i alt 25 mand og en militær observatørstyrke på 7 mand. I Bos
nien-Hercegovina havde Danmark et hovedkvarterskompagni på 142
mand, 8 stabsofficerer og stabshjælpere samt 20 observatører.

Udviklingen i Kroatien og Bosnien-Hercegovina i efteråret 1992 med
førte en risiko for, at konflikten bredte sig til den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien. Makedoniens præsident bad FN derfor indsætte
en fredsbevarende styrke i landet, og det blev besluttet, at de nordiske
lande i fællesskab skulle etablere styrken.

Styrken (UNPROFOR Macedonian Command), der i begyndelsen var
på ca. 700 soldater, ankom til Makedonien i februar 1993, og var ledet af
den danske brigadegeneral Finn Særmark-Thomsen. Danmark stillede
med i alt 8 mand til styrkens stab.

I løbet af foråret 1993 udviklede konflikten i ex-Jugoslavien sig. Det
blev derfor den 1. april 1993besluttet af Folketinget (Folketingsbeslutning
B 79) at forbedre sikkerheden for de danske UNPROFOR-soldater i
Kroatien og Bosnien-Hercegovina med yderligere personel og materiel:
TilKroatien tilførtes 97 mand og materiel, bl.a. to pansrede middeltunge
mortersektioner og en pansret panserværnsraketdeling. Til styrken i
Bosnien-Hercegovina tilførtes 31 mand og materiel, bl.a. pansret trans
portkapacitet.

Danmark deltog, efter beslutning herom i Folketinget (Folketingsbe
slutning B99), i den internationale maritime embargo mod ex-Jugoslavien
i Adriaterhavet fra juni til september med to korvetter - først NIELS
JUEL og siden med PETER TORDEN-SKIOLD.

For at beskytte den muslimske befolkning i Tuzla-området i Bosnien
Hercegovina begyndte Danmark og de øvrige nordiske lande - efter
FN-beslutning og for Danmarks vedkommende behandling i Folketin
get (Folketingsbesluting B107)- i august etableringen af en fælles nordisk
styrke, NORD BAT 2, i Tuzla, Tuzla er et af de 6 områder, som FN har
erklæret for sikre zoner, »Safe Areas«. Danmarks bidrag til den 1280
mand store styrke er på ca. 125 soldater bestående af en kampvognse
skadron, et luftstøttekoordinationshold og nogle stabsofficerer. I begyn
delse blev styrken - efter direktiv fra FN - deployeret via Pancevo i Ser
bien, men som følge af en række administrative forhindringer lykkedes
det ikke for dele af styrken, bl.a. den danske kampvognseskadron, at få
tilladelse til at deployere videre til Tuzla før i januar 1994.
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Dansk Leopard-kampvogn
i flysIlelter vedTIlzia

i ex-jugosiaoien.

Ud over det store engagement i ex-Jugoslavien deltog Danmark i 1993 i
følgende FN fredsbevarende operationer:
- UNFICYP (United Nations Forces in Cyprus). Danmarks bidrag til

denne styrke på Cypern, der blev oprettet i 1964,bestod indtil novem
ber 1993af 2 officerer og 1 befalingsmand. Fra udgangen af november
1993 og frem til juli 1994 vil der kun være en stabsofficer tilbage. Den
tidligere udstationerede bataljon blev trukket hjem med udgangen af
1992 på grund af de mange andre FN-opgaver, som kræver dansk
bidrag.
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) i Mellem
østen er oprettet efter våbenhvileaftalen i 1949 mellem Israel og de
arabiske nabostater. Her gør 12 danske FN-observatører tjeneste.
UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and
Pakistan) er oprettet i 1948 til overvågning af den pakistansk-indiske
våbenstilstandslinie. I 1993deltog Danmark med 7 observatører i Ob
servatørmissionen i [ammu og Kashmir.
UNIKOM (United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission) overvåger
den demilitariserede zone på begge sider af grænsen mellem Kuwait
og Irak. Her bidrager Danmark med ca. 6 observatører og en logistisk
enhed på ca. 45 personer.
UNGCI (United Nations Guard Contingent in Iraq) blev etableret ef-
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ter Golfkrigen for at støtte de humanitære behov i Golf-området. Som
led i dette blev der etableret et særligt FN-vagtkorps i den nordlige
del af Irak. Formelt er opgaven at beskytte FNs personale, materiel og
operationer. Sigtet går dog videre, da indsættelsen af korpset har bag
grund i et ønske om at sikre en tilbagevenden af de ca. 1,8mio. menne
sker - først og fremmest kurdere, der blev fordrevet fra deres hjem i
Irak efter Golf-krigen. Det danske engagement er på ca. 50 personer,
som er rekrutteret af forsvaret, men er civilt ansatte på individuelle,
tidsbestemte kontrakter. Den danske oberstløjtnant Poul Dahl er chef
for det samlede vagtkorps.

- UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia) er oprettet i
august 1993 og havde oprindelig til opgave at kontrollere, at våben
hvilen af 27. juli 1993 mellem Georgien og delstaten Abkhasien blev
overholdt. Da de abkhasiske styrker erobrede Sukhumi i september
1993 blev mandatet dog overhalet af begivenhederne, allerede inden
missionen var fuldt etableret. Missionen fik i november 1993 et be
grænset midlertidigt mandat, der består i at opretholde kontakt til
konfliktens parter og overvåge situationen samt rapportere til FNs
hovedkvarter i New York. Den danske brigadegeneral John Hvide
gaard er chef for missionen, der ultimo 1993 bestod af 5 danske offi
cerer og to schweiziske observatører.

- UNMOT (United Nations Mission of Observers to Tadjikistan) er en
»Fact finding mission«, der observerer og rapporterer om situationen
i området, samarbejder med lokale myndigheder og forbereder en
eventuel mere omfattende FN-indsats i området. Missionen, der blev
oprettet i januar 1993og er placeret i Tajikistans hovedstad Dushanbe,
har bl.a. en dansk FN-observatør.

EUs overvågningsstyrke i ex-Jugoslavien (ECMM)
Den Europæiske Unions Overvågningsstyrke på 370 mand har i takt
med konfliktens udvikling ændret karakter med både opgaver og geo
grafisk dækning.

Fra i begyndelsen at overvåge våbenhvileaftaler omfatter ECMMs
opgaver idag bl.a . rapportering fra operationsområdet, tillidsskabelse
og mægling på lokalt niveau og bistand i forbindelse med humanitære
transporter og ved udveksling af krigsfanger.

ECMMs vigtigste opgave er etablering af tillidsskabende foranstalt
ninger mellem konfliktens parter på lokalt og regionalt niveau. Missio-
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nen har opbygget en betydelig erfaring og ekspertise på dette område.
Dette aspekt kan blive afgørende ved en eventuel iværksættelse af en
fredsplan for området, hvor en vigtig opgave for ECMM kan blive at
mægle og bistå i løsningen af de utallige konflikter, der må forudses at
opstå mellem befolkningsgrupper på det lokale administrative niveau,
og dermed søge at bibringe konfliktens parter en forståelse for demo
krati og fredelig konfliktløsning.

Ved årsskiftet 1992/93 overtog Danmark formandskabet i EF og der
med ledelsen af ECMM. Det betød, at Danmark - ud over de allerede
udsendte 22 observatører - udsendte yderligere 40 personer for at vare
tage formandskabsfunktioner ved missionens hovedkvarter i Zagreb.
Og i maj blev yderligere 28 mand udsendt til støtte for den danske le
delse af missionen. Af de i alt udsendte 90 personer udgjorde forsvarets
personel 82.

Det ekstra udsendte personale blev ved formandsskabets afslutning
trukket hjem medio 1993.

CSCE missioner
CSCE-missioner på basis af Helsinki Dokumentet har siden 1992 været et
instrument til konfliktforebyggelse og krisestyring og er i dag et væsent
ligt regionalt supplement til FN i opretholdelsen af fred og sikkerhed.

CSCE udsender typisk mindre missioner i en meget tidlig fase af en
potentiel konflikt. Det er muligt, fordi menneskerettigheder og minori
tets- og demokratiproblemer er gjort til legitime CSCE-anliggender,
hvilket ikke i samme grad gælder for FN.

CSCE har i 1993 gennemført missioner i Makedonien, Estland, Let
land, Moldova og Georgien, og der er planlagt missioner til Tadjikistan
og Nagorno-Karabakh. En mission til ex-Jugoslavien (Kosovo, Sandjak
og Vojvodina) har været suspenderet siden sommeren 1993 på grund af
situationen i området.

Danmark afgav i 1993 militære observatører til CSCE-missionerne i
ex-Jugoslavien, Estland og Letland, og en dansk observatør var i be
redskab til missionen til Nagorno-Karabakh,

De udsendte missioner har haft en nyttig præventiv virkning i pro
blemfyldte områder. Det forventes, at CSCE i stigende omfang vil tage
dette konfliktforebyggende instrument i brug, og der arbejdes bl.a. på at
etablere en pulje af observatører, som med kort varsel kan indgå i kom
mende missioner.
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Den Danske Internationale Brigade
Danmark besluttede i 1993 gennem vedtagelsen af folketingsbeslutning
nr. B 1 af 25. november 1993 at oprette Den Danske Internationale Bri
gade (DIB) som konsekvens af forsvarsforliget 1993-94.

Folketingsbeslutningen skal ses i sammenhæng med Folketingets
vedtagelse af Lovforslag L5 og L6 om forsvarets formål, opgaver og or
ganisation mv. samt ændringer til Lov om forsvarets personel, Lov om
hjemmeværnet mv. den 2. december 1993.

DIB skal med kort varsel, med hele eller dele af sin styrke, kunne del
tage i fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende
operationer under FN eller CSCE. Fra og med udgangen af 1995 skal
DIB endvidere kunne stilles til rådighed for NATOs hurtige reaktions
styrker, ligesom den skal kunne deltage i det nationale forsvar.

Udgangspunktet for opstillingen af DIB er »Rappori om opstilling mv.
af en international enhed- udarbejdet af en styringsgruppe under For
svarsministeriet og afleveret til Forsvarsministeren i juli 1993.

Rapportens 1. del indeholder en vurdering af forsvarets fremtidige rolle
i fredsbevarende aktiviteter i FN-, CSCE- og NATO-regi samt en vur
dering af Den Danske Internationale Brigades mulige indpasning i NA
TOs styrkestruktur.

FN og CSCE antages at ville fastholde en politisk legitimerende rolle
på det fredsbevarende område, mens NATO - og muligvis også på læn
gere sigt Det Nordatlantiske Samarbejdsråd, NACC - formentlig vil på
tage sig de udførende opgaver. EU forventes derimod - i det mindste i
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en årrække - fortsat kun at have begrænsede muligheder for at gennem
føre større operationer. Meget taler således for, at FN fortsat vil spille en
betydelig rolle i forbindelse med fredsbevarende operationer på det eu
ropæiske kontinent. Globalt forventes behovet for fredsbevarende ope
rationer at blive forøget i de kommende år, og hovedparten af de freds
bevarende operationer antages at ville foregå i FN-regi. Spørgsmålet om
Den Danske Internationale Brigades - eller dele af dens - indsættelse i
forskellige geografiske områder vil i høj grad afhænge af længden af
udsendelsesperioden og antallet af samtidige indsættelser samt ikke
mindst af logistiske og transportmæssige forhold. Principielt bør dan
ske styrker kunne indsættes overalt, men ressourcemæssige og prakti
ske forhold taler for visse begrænsninger.

I fredsbevarende og fredsskabende opgaver bør brigaden kunne ind
sættes i det europæiske område, i Mellemøsten og i Nordafrika, ligesom
dele af den eller enkeltpersoner principielt kan indsættes overalt i ver
den i FN-operationer. I rammen af NATOs Hurtige Reaktionsstyrker
bør den samlede brigade primært indsættes på det europæiske konti
nent nord for Alperne.

Selv efter oprettelsen af brigaden vil behovene på det fredsbevarende
område overstige de danske ressourcer. Den danske indsats må derfor
fortsat prioriteres i forhold til Danmarks udenrigspolitiske, sikkerheds
politiske, forsvarspolitiske og bistandsmæssige interesser. Styrings
gruppen finder, at dansk deltagelse indenfor de internationale organisa
tioner tilgodeses både ved indsættelse af dele af Den Danske Internatio
nale Brigade og ved at yde anden støtte inden for bistandsfaglige, hu
manitære samt demokrati- og menneskerettighedsfremmende områder
- eller ved en kombination af disse muligheder.

I 2. del af rapporten beskrives opstillingen af brigaden, dens sammen
sætning og uddannelse mv. Det foreslås, at enheden som udgangspunkt
sammensættes på samme måde som en dansk panserinfanteribrigade.
Af hensyn til beskyttelse og fleksibilitet bør den dog udbygges på en
række områder - f.eks. det sanitetsmæssige, logistiske og ingeniørmæs
sige. Brigaden anbefales sammensat af pansrede og mobile enhedstyper
- bl.a . af to panserinfanteribataljoner, en panserbataljon, en selvkørende
artilleriafdeling samt en række kamp- og kampstøtteenheder på under
afdelingsniveau, herunder en føringshed - dvs. et hovedkvarter. Her
med sikres det, at brigaden fleksibelt og selvstændigt - samlet eller op-
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delt i situationsbestemte sammensatte underenheder - er i stand til at
løse et bredt spektrum af opgavetyper. Hvis udviklingen går i retning af
mere infanterikrævende opgaver under fredsbevarende operationer,
bør brigaden kunne tilføres yderligere enheder, og den bør kunne for
stærkes med en lang række specialenheder og materiel fra den øvrige
del af krigsstyrken, herunder fra enheder, der endnu ikke endeligt er
besluttet opstillet - alt afhængig af de pålagte opgaver. Disse enheder
kan være bl.a. helikoptere, et raketkaster - samt et målopklaringsbatteri,
droner, patruljer fra Jægerkorpset samt yderligere ingeniør-, logistik-,
sanitets- og telegrafenheder.

Udrustningens kvalitative niveau bør følge den teknologiske udvik
ling, og brigaden bør råde over tidsvarende mørkekampudstyr, kamp
vogne, pansrede og terrængående køretøjer, bro- og bjærgningsvogne,
stedbestemmelsesudstyr, tilstrækkeligt sanitetsmateriel samt supple
rende udstyr til beskyttelse af den enkelte soldat. Der bør også anskaffes
særligt udstyr til humanitære og fredsbevarende opgaver. Dette kan
bl.a. være lejrudstyr, containermateriel, udstyr til personlig beskyttelse,
pansrede transportkøretøjer, minesøgningsmateriel og overvågnings
udstyr.

Beredskabskravet til indsættelser i rammen af NATOs Hurtige Reaktions
styrkervil være bestemmende for brigadens beredskab, selvom indsæt
telse af specialenheder i humanitære operationer kan nødvendiggøre
kortere varsel. Det medfører, at en mindre forkommando skal kunne
udsendes med 7 dages varsel, og at hovedstyrken skal kunne udsendes
med 15 dages varsel.

Brigaden skal kunne medføre forsyninger svarende til ca. 10 dages
behov for at leve op de særlige krav til den logistiske udholdenhed ved
operationer indenfor NATOs Hurtige Reaktionsstyrker. Kravet for ind
satte FN-enheder omfatter en national forsyningskapacitet på ca. 60 da
ges forbrug.

Den Danske Internationale Brigade bør - som tidligere nævnt - med
kort varsel kunne stille en føringsenhed (hovedkvarterskompagni) til
rådighed for den påtænkte FN-beredskabsstyrke. Denne enhed skal
kunne indsættes i den indledende fase af en FN-operation, og den skal
kunne forblive i området i op til 4-6 måneder inden afløsning.Den ca.
4.500 mand store brigade - som skal være færdigopstillet ved udgangen
af 1995 - skal rekrutteres og uddannes landsdækkende. Rekrutterings-
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fladen skal søges gjort så bred som mulig, og der skal etableres en ord
ning, som gør det muligt for kvinder, der ikke har en forudgående mili
tær uddannelse, at melde sig til uddannelse og tjeneste ved brigaden.

Brigaden baseres på en kerne af fast tjenestegørende personel samt 
for ca. 80 % vedkommende - på hjemsendt personel med rådighedskon
trakter.
Friskrungen af brigaden baseres på 3-års kontrakter, og der planlægges
uddannet ca. 1.200 soldater pr. år. I opstillingsperioden, hvor der skal
uddannes ca. 1.800 soldater årligt, gennemføres uddannelsen på både
forårs- og efterårsholdene. Uddannelsen gennemføres herefter primært
på efterårsholdene, hvor rekrutteringsgrundlaget vurderes mest fordel
agtigt. Personellet skal gennemføre 5 ugers efteruddannelse i direkte
forlængelse af afslutningen af den første samlede værnepligtsuddan
nelse. Uddannelsen består bl.a. af specialuddannelse samt uddannelse i
fredsbevarende og humanitære opgaver. Hertil kommer deltagelse i na
tionalt tilrettelagte øvelser og kurser samt deltagelse i NATOs Reak
tionsstyrkers øvelsesaktiviteter. Første udsendelse til FN-tjeneste vil
normalt finde sted i direkte fortsættelse af den indledende S-ugers efter
uddannelse. Den enkelte soldat tilstræbes normalt udsendt to gange i
kontraktperioden og i perioder af ca. 1/2 års varighed.

Udgifterne til etablering og drift af Den Danske Internationale Brigade i
1993 og 1994 forudsættes afholdt inden for den budgetramme, der i
overensstemmelse med forsvarsforliget for 1993-1994stilles til rådighed
for forsvarsministeren. Merudgifter for 1995 og årene fremover inddra
ges i forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig.

3. del af rapporten indeholder en vurdering af de lovmæssige aspekter i
forbindelse med oprettelsen af brigaden samt forslag til kontrakt- ogan
sættelsesforhold. Rapporten foreslår, at der indføres en ny type rådig
hedskontrakt, som tager højde for de særlige forhold i forbindelse med
tjenesten ved brigaden. Det foreslås, at der for brigaden udarbejdes en
samlet lovpakke, der skal sikre rådighedspersonellet i deres civile be
skæftigelse samt frigørelse fra og tilbagevenden til arbejdsmarkedet el
ler uddannelse mv. Det bør også tilsikres, at personalet er omfattet af de
samme forsikrings- og erstatningsordninger, som i dag er gældende for
personel, der udsendes til fredsbevarende opgaver for FN. Endelig an
befales det, at der forud for tilsagn om styrkebidrag til en FN-initieret
operation skal foreligge en statusoverenskomst, hvori personellets rets-
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stilling er fastlagt, og som forpligter FN-styrken direkte i forhold til Ge
nevekonventionerne og tillægsprotokollerne for herigennem at binde
en eventuel modpart gennem gensidighedsprincippet. Styringsgrup
pen foreslår i den forbindelse, at FN - via Udenrigsministeriet - opfor
dres til at søge udarbejdet en tredje tillægsprotokol til regulering af FN
styrkers status under væbnede konflikter, subsidiært at FN-styrker
sammensættes af bidrag fra stater, der har ratificeret konventionerne i
samme omfang.

»båinepto:» til ntinenjdning på danskLeopard-kannniogn i ex-lugoslauieu.

Det meste af det materiel, der skal indgå i Den Danske Internationale
Brigade, overtages fra enheder, der nedlægges som følge af forsvarsfor
liget for 1993-1994,og ved omfordeling af materiel i hærens krigsstyrke.
Der er først og fremmest tale om kampvogne, pansrede mandskabs
vogne og selvkørende artilleripjecer.

Brigaden vil også få tilført det materiel, som allerede er anskaffet til
brug for de danske styrker, der er indsat i de forskellige FN-missioner.
Det repræsenterer en værdi af ca. 100 mio. og omfatter bl.a. lejrudstyr,
sattellitkommunikationsudstyr og containermateriel.
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I forsvarsforliget for 1993-1994 er der afsat 50 mio. kr. til indledende
anskaffelse af materiel til brigaden, og der er påbegyndt anskaffelse af
mørkekamps- og natobservationsudstyr, minesøgnings- og mineryd
ningsmateriel, sanitetsmateriel, kommunikationsudstyr og feltbefæst
ningsudstyr. Og det er hensigten - inden for rammerne af den alminde
lige materieldrift - at anskaffe hjulkøretøjer til brigaden i indeværende
forligsperiode.

Brigaden vil - på lidt længere sigt - også få del i det materiel, der
påregnes anskaffet for at holde hærens krigsstyrke teknologisk tidssva
rende. Det gælder f.eks. håndvåben, mørkekampsudstyr, enkeltmands
udrustning, målopklaringsmidler til artilleriet, raketkastere og droner.

De mere langsigtede materielbehov, der ikke er dækket af den nu
værende planlægning, omfatter yderligere mørkekampsmateriel, yder
ligere minerydningsmateriel, stedbestemmelsesudstyr, pansrede spej
derkøretøjer, hjulkøretøjer, EDB-støttede føringssystemer og erstat
ningsanskaffeiser for nedslidt lejrudstyr mv.
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Samarbejdet med
øst- og Centraleuropa
Det multi- og bilaterale samarbejde mellem NATO-landene og de Cen
tral- og østeuropæiske lande indenfor Det Nordatlantiske Samarbejdsråd
(NACC) er fortsat og videreudviklet i 1993.

Danmark vil koncentrere indsatsen til landene omkring Østersøen:
Polen, Estland, Letland, Litauen og Rusland - og for sidstnævnte særligt
i Kaliningrad- og St. Petersborg-regionerne. Det er tanken, at der skal
indgås bilaterale aftaler med de 5 lande. Samarbejdsområderne er FN
uddannelse, forsvarets rolle i et demokratisk samfund, samarbejde mel
lem civile og militære instanser, den danske hjemmeværnsmodel og to
talforsvarskonceptet. Danmark er også indstillet på i et vist omfang at
levere udstyr -dog ikke våben - til lande med særligt behov, og det blev
besluttet at finansiere begrænsede udstyrsleverancer til de baltiske
lande via Finansloven.

Under Forsvarsministerens besøg i Polen i oktober 1993 blev den første
bilaterale aftale om samarbejde på det militære område indgået mellem
Danmark og Polen. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for det
fremtidige samarbejde, og den skal følges op af årlige planer over kon
krete samarbejdsaktiviteter. Den første årlige plan vil fortrinsvis inde
holde samarbejdsaktiviteter på uddannelsesområdet samt aktiviteter
inden for presse- og informationsområdet. Det er planlagt, at der i løbet
af 1994 skal indgås tilsvarende aftaler med de øvrige Østersø-lande.

Ud over Polen blev der i 1993 gennemført et antal samarbejdspro
jekter med de prioriterede samarbejdslande.

Forsvaret har haft 20 litauiske befalingsmænd på instruktørkursus i
Danmark, og det er aftalt, at 30 yngre litauiske officerer kan gennemgå et
delingsførerkursus i Danmark i 1994, ligesom det planlægges at lade en
litauisk officer gennemgå stabskursus på Forsvarsakademiet. Endelig
har hjemmeværnet gennemført et kursus for 20 litauere på den danske
hjemmeværnsskole.

Letland er tilbudt uddannelse af et antal yngre officerer efter samme
principper som for Litauen, og Danmark har leveret medicinsk udstyr
mv. til Letland til en værdi af ca. 1/4 mio. kr.

Estland har haft en embedsmand, Enn Tup, på 3 måneders uddan
nelse i Danmark. Han er senere udnævnt til estisk forsvarsminister. Ud-
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dannelsen omfattede bl.a . forsvarets rolle i et demokratisk samfund,
samarbejde mellem civile og militære myndigheder samt totalforsvars
konceptet.

Som opfølgning på Forsvarsministerens besøg i Rusland i marts er der
gennemført gensidige flådebesøg mellem Danmark og Rusland.

I juni 1993var der den første internationale flådeøvelse nogensinde med
deltagelse af skibe eller observatører fra samtlige lande omkring Øster
søen samt fra USA, Norge og Storbritannien. Det skete som en særlig del
af flådeøvelsen US BALTOPSi Østersøen, Danmark deltog med flådens
nyeste inspektionsskib HVIDBJØRNEN. Øvelsesprogrammet bestod af
sømandsmæssige øvelser, simpel formationssejlads, søredningsopera
tioner, overførsel af forsyninger til søs samt udveksling af besætnings
medlemmer.
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Udmøntningen af forsvarsforligene

Hæren
Størsteparten af garnisoneringsplanen fra 1989 er nu gennemført. Hæ
rens Operative Kommando (HOK) flyttede i august 1993 fra Århus til Fly
vestation Karup. Finansudvalget bevilligede ca. 22.2 mio. kr. til indret
ningen af faciliteter til HOKs stab på flyvestationen. HOKs bygninger i
Århus er afhændet til bl.a. Indenrigsministeriet, og Langelandsgades
Kaserne, der ejes af Århus Kommune, bliver frigjort.

Flytningen af Sergentskolen fra Sønderborg til Odense - sidste del af
planen for ændring af hærens garnisonering - afventer afgørelse om an
kebehandlingen af miljøgodkendelsen af den planlagte skydebane i Ko
rup v. Odense.

Som nævnt i forsvarsforliget for 1993-94 nedlægges 4. kampgruppe i
Jylland, 6. Telegrafbataljon i Fredericia og et antal infanteri- og 106 mm dy
sekanonenheder i krigsstrukturen som led i reduktionen af hærens
krigsstruktur fra 72.000 til 60.000 mand.

Søværnet
Udflytningen fra Holmen og tilpasningen af søværnets støttestruktur,
der blev besluttet ved forsvarsforliget af 1989,fortsatte i 1993.Den 1.maj
1993 blev Flådestation København nedlagt, og Marinestation Holmen op
rettet. Udflytningen af forsyningsfunktionerne fra Flådestation Køben
havn til Korsør og Frederikshavn forudses afsluttet ultimo 1994.

For bl.a. at frigøre de øvrige øer på Holmen godkendte forligsparti
erne i november 1993, at søværnets skoler flyttes til Nyholm, hvilket
forventes tilendebragt med udgangen af 1995.

Som aftalt i forsvarsforliget for 1993-94 nedsatte regeringen i marts
1993 et udvalg, der skal fremsætte forslag til en samlet plan for salget og
udviklingen af den del af Holmen, som forsvaret ophører med at an
vende.

Udvalgets første rapport korn i juni 1993. På baggrund heraf blev 4
arkitektfirmaer bedt om at komme med forslag til fremtidige anvendel
sesmodeller for Holmen. De fire forslag blev forelagt udvalget i novem
ber 1993.

I sin anden rapport, der forelå den 1. januar 1994,gav udvalget forslag
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til en fremtidig byplan og bebyggelse på Holmen baseret på de 4 forslag.
Udvalgets tredie rapport forventes at foreligge i august 1994.

Såfremt udvalgets plan for en bebyggelse af Holmen godkendes af
regeringen, kan afhændelse af de salgbare dele af Holmen indledes. For
svarsministeriet har allerede med udgangen af 1993 overdraget 2 par
celler med tilhørende bygninger til Kulturministeriet til brug for nogle
af ministeriets uddannelsesinstitutioner.

I medfør af forsvarsforliget for 1993-1994blev der primo 1993 nedsat en
arbejdsgruppe, der skulle fremsætte forslag til en eventuel nedlæggelse
af Langelandsfort og Avderødlejren samt til eventuelle reduktioner og til
pasninger i søværnets kystudkigsorganisation.

Arbejdsgruppen afgav sin rapport i slutningen af 1993 og anbefalede,
at Langelandsfort nedlægges, mens Avderødlejren bevares, dog sådan
at forsvaret kun rømmer en afgrænset del af lejren, der søges udlejet til
andre formål. Arbejdsgruppen anbefalede også, at kystudkigstjene
stens nuværende 23 helt eller delvist døgnbemandede kystudkigssta
tioner ændrer status, så 12 stationer opretholdes med døgnbemanding,
mens 9 stationer opretholdes som ubemandede. Endelig anbefales det,
at 2 stationer nedlægges.

Flyvevåbnet
Flyvevåbnet skal ifølge forsvarsforliget for 1993-1994fremover have en
kampflystruktur på 60 organisatoriske F-16 fly, og det danske luftmili
tære bidrag til NATOs reaktionsstyrker vil, fra og med udgangen af
1995, bestå af 12 F-16 fly.

Arbejdet med at tilpasse flyvevåbnets struktur, som nævnt i tillægsaf
talen af 14. maj 1992, fortsatte i 1993.

I overensstemmelse med tillægsaftalen af 14. marts 1992blev Draken
flyene udfaset i 1993 og eskadrille 729 blev nedlagt. F-16 flyene overtog
herefter de nationale fotorekognosceringsopgaver, som hidtil var løst af
DRAKEN-flyene.

I februar 1993 blev Flyveskolen flyttet fra Flyvestation Avnø til Fly
vestation Karup, og en del af faciliteterne på Avnø er blevet overdraget
til Rigspolitiet. Den tilbageblevne del af flyvestationen har Forsvarsmi
nisteriet igennem forhandlinger med bl.a. Vordingborg Kommune søgt
at tilføre nye aktiviteter og arbejdspladser til erstatning for dem, der
blev nedlagt i forbindelse med Flyveskolens flytning.
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Disse bestræbelser har bl.a. ført til, at administrations- og indkvar
teringsområdet på flyvestationen blev overdraget til Justitsministeriet i
efteråret 1993 til brug for politiet som kursuscenter. En eventuel over
dragelse af et areal til Vordingborg kommune samt afhændelse af et
større landsbrugsareal afventer resultatet af en fredningssag, hvor Dan
marks Naturfredningsforening overfor Fredningsnævnet i Storstrøms
Amt har foreslået flyvestationens landområder fredet.

Dansk F-16 kampfly øverlllfttallkll illg. Foto: Kølle Press/Nordfoto .

Den 1. juli 1993 blev Flyvevåbnets Operationsstøtteskole oprettet på Fly
vestation Karup. På skolen samles flyvevåbnets uddannelser indenfor
stationsforsvar, nærluftforsvar, bevogtning, brand og redning, repara
tion af kampskader på faciliteter og materiel samt ABC-tjeneste og sani
tetstjeneste. I forbindelse med etableringen af Operationsstøtteskolen
blev Flyvevåbnets Hundeskole nedlagt.

Flyvestation Karup har med aftalen af 14. maj 1992 om flyvevåbnets
struktur ændret status til deployeringsflyvestation. Det skete efter den
endelige udfasning af DRAKEN-flyene og nedlæggelsen af Hoved-
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værksted Karup. Det overflødige produktionsapparat -maskiner og an
det flyrelateret udstyr - kunne hensigtsmæssigt anvendes til et civilt
engagement inden for luftfartsindustri. Derfor blev derfor besluttet 
ved Tillægsaftalen af 14. maj 1992- at søge en civil flyrelateret virksom
hed oprettet på Flyvestation Karup. Det lykkedes, og »Danisn Aerotech
A/5« blev etableret i september 1992 med FLS Industries som hoved
aktionær (51 %) og Per Udsen Co., General Dynamics -nu Lockheed
samt staten repræsenteret ved Forsvarsministeriet som mindretalsak
tionærer. Statens del af aktiekapitalen (15%) er dækket ved overførsel af
maskiner og udstyr fra Hovedværksted Karup til en værdi af 7,5 mio. kr.
Der er indgået en lejeaftale med Danish Aerotech om anvendelse af faci
liteter i Karup, der indebærer, at lediggjorte arealer og faciliteter på i alt
130.000 kvm. kan stilles til rådighed for firmaet.

Danish Aerotech, der ved udgangen af 1993har ca. 105 medarbejdere,
heraf ca. 80 tidligere ansatte i forsvaret, udfører allerede en række op
gaver for forsvaret, bl.a. tilbageværende ikke-DRAKEN relaterede op
gaver fra Hovedværksted Karup, vedligeholdelsesopgaver på T-17 sko
leflyet og vedligeholdelse af visse komponenter til HAWK-systemet.
Danish Areotech er også i gang med en trinvis overtagelse af vedlige
holdelsen og kalibreringen af forsvarets måleudstyr og har i.den for
bindelse overtaget Hovedværksted Aalborgs kalibreringsværksted og
Hovedværksted Værløses mobile kalibreringsværksted.

Andre virksomheder med bl.a. relation til flyvning har også mulighed
for at etablere sig i Karup. Forsvarsministeriet og Karup Kommune er
gennem forhandlinger nået til enighed om betingelserne for udlejning
og fremleje af visse områder på Flyvestation Karup til erhvervsformål
m.v.

Hjemmeværnet
Planen for hjemmeværnets strukturtilpasning er stadig under udførelse
og skal afsluttes i indeværende forligsperiode. Partierne bag forsvars
forliget for 1991-1992tiltrådte i november 1992,at hjemmeværnet skulle
omstruktureres og tilpasses. Det skete på baggrund af anbefalinger fra
Styringsgruppens undersøgelse af Hjemmeværnet fra september 1991.

Strukturtilpasningen indebærer bl.a., at der i hjemmeværnsregio
nerne etableres et hjemmeoærnscenter, der den 1. marts 1993 fik det for-
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melle grundlag for deres virke, og herefter fremstår som den centrale
lokalitet for hjemmeværnsregionernes forvaltning, uddannelse m.v.

For konsulenttjenestens vedkommende tilsluttede forligspartierne sig i
maj 1992 en todelt iværksættelse af Styringsgruppens anbefalinger, idet
iværksættelsen af anbefalinger af mere principiel karakter eller vidtræk
kende betydning skulle afvente udnævnelsen af en ny Kommitteret for
Hjemmeværnet, hvilket skete den 1. januar 1993.

Forsvarsministeriet har efterfølgende i 1993 tiltrådt Hjemmeværnsle
delsens forslag til oprettelse og organisatorisk placering af en informa
tionsafdeling i Hjemmeværnskommandoen samt Hjemmeværnsledel
sens direktiv for informationsvirksomheden i hjemmeværnet - den så
kaldte informationsstrategi. Efter forudgående høring af forligsparti
erne har Forsvarsministeriet godkendt, at der blev etableret et særligt
udgiverselskab for Hjemmeværnsbladet i form af en separat bestyrelse.
Dermed sikres den redaktionelle frihed i forhold til hjemmeværnets le
delse og en økonomisk rationel drift af bladet.

Hjemmeværnet har også - efter forsvarsforliget for 1989-1991 - ultimo
1991 iværksat en ny personel- oguddannelsesstruktur i hjemmeværnet pa
rallelt med den, der er gældende for Forsvarskommandoens område.
Strukturen tilrettelægges sådan, at rekruttering af hjemmeværnets faste
militære lederpersonel i videst muligt omfang sker fra det frivillige
hjemmeværnspersonel, mens uddannelserne gennemføres ved værne
nes officersskoler. I 1992 og 1993 er der optaget i alt 13 kadetter fra hjem
meværnet på officersskolerne, hvoraf 11 er tidligere frivilligt hjemme
værnspersonel.

NATO-finansierede arbejder
Kommunikations-, kontrol- og informationssystemet, ACBA CCIS, som
er en del af et fælles system for NATOs nordregion, blev færdiggjort i
juni 1993 og overleveret til brugerne.

Derudover har NATOs bygge- og anlægsvirksomhed i Danmark be
stået i færdiggørelse af længerevarende, større arbejder - herunder in
stallering af kommunikationssystemer i 88 shelters på fire jyske flyve
stationer samt gennemførelse af vedligeholdelsesarbejder, fortrinsvis
på flyvestationer og i forbindelse med pipeline-systemet til transport af
brændstof i Jylland.
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Afhændelser og investeringer
Det er aftalt i de seneste forsvarsforlig, at indtægter fra salg af forsvarets
arealer og ejendomme, der sker som led i rationaliseringer og tilpas
ninger, kan anvendes til investeringer i forbindelse hermed. Investerin
gerne vedrørende 1989-forliget med tillægsaftaler er i størrelsesordenen
ca. 670 mio. kr. Heraf er der med udgangen af 1993brugt ca. 425 mio. kr.
De resterende projekter, herunder projekter foranlediget af 1992-forli
get, udføres i 1994 - 97.

Ved udgangen af 1993 blev der solgt parceller og bygninger på Hol
men til Kulturministeriet for 70 mio. kr., og Indenrigsministeriet over
tog med udgangen af 1993 Flyvestation Sigerslev, Flyvestation Kongelun
den, en del af Langelandsfort (Holmegård) samt en del af Sandholmlejren
for tilsammen 52. mio. kr. De pågældende ejendomme har hidtil været
udlejet eller udlånt til Direktoratet for Udlændinge og har været an
vendt som asylcentre.

De resterende afhændelser omfatter en række ejendomme og grunde,
hvoraf de væsentligste er den resterende del af Holmen og Ny Tøjhus
grunden.
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Personel
Ved udgangen af 1993var der inden for Forsvarskommandoens område
forbrugt 27.133 årsværk udover 9.295 værnepligtige årsværk. I forhold
til 1992 er det en nedgang på ca. 422 årsværk. 1993 har været præget af
tilpasningerne af flyvevåbnets og søværnets strukturer samt hærens ak
tiviteter af dansk deltagelse i FNs fredsbevarende operationer.

For at sikre, at forsvaret fortsat kan leve op til den internationale situa
tion, der stiller krav om et øget dansk engagement i løsningen af op
gaver som f.eks konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende,
humanitære og andre lignende opgaver for internationale situationer
vedtog Folketinget i december 1993 en ændring af Lov omforsvarets per
sonel. (Lovbekendtgørelse nr. 104 af 7. februar 1994 af Lov om forsvarets
personel).

Af bemærkningerne til loven fremgår bl.a., at tjeneste ved enheder,
der opstilles, uddannes og udsendes til opgaver udenfor landets græn
ser, indgår som omgangstjeneste for forsvarets faste militære personel i
lighed med tjeneste ved myndigheder og enheder inden for landets
grænser. Tilsvarende gælder relevante civile personelgrupper og øvrige
enkeltpersoner, der udsendes til tjeneste i udlandet.

I forbindelse med eventuel deltagelse i fredsskabende operationer på
mandat fra FN eller CSCE vil værnepligtige indkaldt til første samlede
tjeneste dog få mulighed for at melde fra. Tjeneste ved og udsendelse af
styrker til fredsbevarende operationer vil også blive søgt tilrettelagt så
ledes, at værnepligtige ikke anvendes under indkaldelsen til den første
samlede tjeneste.

Som en overgangsordning vil allerede fast ansat militært personel og
relevant civilt personel få mulighed for inden den 1. februar 1994 (senere
ændret for udsendt personel till. april 1994) at tilkendegive en gang for
alle, hvis de ikke ønsker at forrette tjeneste uden for landets grænser i
fredsskabende operationer på mandat fra FN eller CSCE. En eventuel
framelding vil ikke få konsekvenser for eksisterende ansættelsesfor
hold, men den vil begrænse vedkommendes anvendelighed.

Ved fremtidige ansættelser i forsvaret vil det blive præciseret, at tjene
sten også kan omfatte deltagelse i fredsskabende operationer, dvs. ope
rationer, hvor magtanvendelse udover selvforsvar er autoriseret.

Lovændringen indebærer også, at personer, der ved kontrakt med
forsvaret stiller sig til rådighed for FN-tjeneste i udlandet, sikres adgang
til fravær fra deres civile beskæftigelse og beskyttelse mod afskedigelse.
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For lønmodtagere er det gennemført ved at udvide den eksisterende lov
om værnepligtsorlov til rådighed for sådan tjeneste.

For uddannelsessøgende er der også etableret en lovhjemlet adgang
til orlov, som svarer tilordningen for lønmodtagere.

Orlovsordningen omfatter uddannelser og undervisning, der er op
rettet ved eller i henhold til lov inden for Undervisningsministeriets om
råde. Forsvarsministeren kan imidlertid efter forhandling med ved
kommende minister bestemme, at orlovsordningen også skal omfatte
andre offentligt anerkendte uddannelser.

Loven om statens uddannelsesstøtte er samtidig ændret således, at
den uddannelsessøgendes ret til støtte i de studieaktive perioder ikke
berøres af de særlige indtægter, der er knyttet til kontrakten om FN
tjeneste mv. for forsvaret.

Endelig er den særlige erstatningsordning for bla. FN-styrkernes per
soneloverført fra finansloven til personelloven. Ordningen er samtidig
udvidet til at omfatte de opgaver, som Den Danske Internationale Bri
gade vil kunne indsættes til løsning af i udlandet.

Ligestilling
Nu kan kvinder også blive piloter i kampfly. Forsvarsministeren ophæ
vede i 1993 den dispensation fra ligebehandlingsloven, som udeluk
kede kvinder fra denne funktion, der siden ophævelsen af Forsvarsmi
nisteriets generelle dispensation fra ligebehandlingsloven i 1988 havde
været det eneste område, der var forbeholdt mænd. Udelukkelsen af
kvinder som kamppiloter skyldtes flyvemedicinske betænkeligheder
med kvinders evne til at modstå de voldsomme fysiske belastninger,
som F-Ie-piloter udsættes for. Dispensationen blev ophævet, efter at en
række lande, som Danmark kan sammenligne sig med - f.eks. Norge,
Holland og Canada - antog kvindelige kamppiloter, uden at det gav
påviselige problemer. Nu er der dermed ingen formelle barrierer for
kvinders deltagelse i alle dele af landets forsvar bortset fra, at kun mænd
er omfattet af værnepligten.

I forbindelse med Folketingets beslutning om oprettelse af Den Dan
ske Internationale Brigade besluttedes som nævnt, at kvinder uden for
udgående militær uddannelse kan ansættes og uddannes på værne
pligtslignende vilkår. Det besluttedes også, at en arbejdsgruppe inden
udgangen af 1995 skal undersøge mulighederne for at gøre en sådan
ordning generel for hele forsvaret.
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Forsvarets personelstyrke 1989-93
(årligt gennemsnit)
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I tabellen er ikkemedtaget personel, derer tjenstgørende vedhjemmeværnet og
kontraktansat personel til FN-tjeneste.
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Der blev i 1993 oprettet en job- oguddannelseskonsulentordning for at for
bedre de værnepligtiges muligheder for at komme i betragtning til et job
eller en uddannelsesplads efter aftjent værnepligt. Ordningen, som blev
aftalt i forsvarsforliget for 1993-1994, blev til i tæt samarbejde med de
værnepligtiges forretningsudvalg.

Der er ansat 16 job- og uddannelseskonsulenter til at rådgive og
hjælpe de værnepligtige med job- og uddannelsesspørgsmål efter
»hjælp til selvhjælpe-princippet. Ordningen fungerer som en forsøgs
ordning frem til udgangen af 1994.

Tjenestetiden for hovedparten af de værnepligtige blev i 1993 sat ned
med ca. 1 måned, da varslingstiden for et eventuelt angreb på Danmark
vurderes at være væsentligt forøget. Den første samlede tjenestetid for
værnepligtige varierer fra værn til værn og har i dag en længde på 4 til 12
måneder for menige og 17-24 måneder for befalingsmænd.

Tilpasningen af forsvarets personelstyrke er fortsat i overensstemmelse
med forsvarsforliget for 1993-1994, og udvalgte og koordinerende an
sættelsesstop er videreført og tilpasset situationen. Der er etableret perso
nale- og servicekontorer for at understøtte tilpasningen og afbøde virk
ninger for det berørte personel mest muligt. Finansministeriet har fra
den centrale omstillingsfond bevilget støtte til forsøgsprojekter vedrø
rende personaleomstilling i forsvaret. Det drejer sig bl.a . om et pilotpro
jekt vedrørende rådgivning af afskedstruet personel på Flyvestation
Avnø og et projekt vedrørende personaleomstilling, samt job- og bo
ligskift i forbindelse med Flådestation Københavns nedlæggelse og flå
dens udflytning. Projekternes formål er bl.a. at udvikle rådgivningseks
pertise til brug for eventuelle fremtidige personaletilpasninger i forsva
ret.

I forsvarsforliget for 1993-94blev forsvarsbudgettet tilført 5,5 mio. kr.
årligt til oprettelse af en job- og uddannelsesordning til støtte for be
skæftigelse og uddannelse af personel, der skal hjemsendes eller afske
diges. Den iværksatte ordning henvender sig til såvel værnepligtige
som andet personel, der skal afgå fra forsvaret inden for den erhvervs
aktive alder.
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Materiel
Forsvarsforliget for 1993-1994 indeholdt en reduktion vedrørende ma
terielanskaffelser på 100 mio. kr. i 1993 og 200 mio. kr. i 1994 svarende til
en reduktion på ca. 10 % i beløbet afsat til materielanskaffelser.

Udviklingen indenfor materielområdet går i retning af begrænset og
mere standardiseret udstyr: Hærens kampvognsmateriel er nu koncen
treret om LEOPARD-typen. I søværnet drejer udviklingen sig om den
moderne Standard Flex 300, og flyvevåbnet opererer med udgangen af
1993 kun med en type kampfly - F-16.

Pansret mandsknostegn forsynet medtillægspanser til brug i ex-lugoslaoien,

Adskillige større våbensystemer er nu så gamle, at gennemgribende ho
vedeftersyn og moderniseringer er påkrævet for at bibeholde kampev
nen. Eksempelvis indkøbtes de første LEOPARD-kampvogne i 1976, og
et større projekt er nu igang for at forbedre deres træfsikkerhed og der
med forlænge deres operative levetid. Seneste modifikation forventes
afsluttet i 1994. For F-16 kampflyene, der korn til Danmark i 1980, gen
nemføres ligeledes en modernisering, som skal forlænge deres levetid.
Også søværnets ubåde har gennemgået levetidsforlængelse. Endelig
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kan nævnes, at en del hjemmeværnskuttere er ved at blive erstattet med
nye fartøjer.

De nye internationale opgaver stiller store krav til materiellet og har
givet værdifulde erfaringer til fremtidige anskaffelser. Hærens materiel
- eksempelvis - blev tidligere kun anvendt under uddannelse og øvel
ser af kortere varighed, og der var gode betingelser for opbevaring og
vedligeholdelse. I ex-Jugoslavien medbringer man - i modsætning til
tidligere FN-operationer - tungere materiel, som bl.a. pansrede mand
skabsvogne og kampvogne, der bliver brugt døgnet rundt under meget
belastende vilkår og i områder, hvor mulighederne for vedligeholdelse
er begrænsede. Foreløbige erfaringer tyder på en forholdsvis hurtig
nedslidning af det indsatte materiel, hvorfor der må forudses øgede ud
gifter til erstatningsanskaffelser og genopbygning i de kommende år.

Nyanskaffelser
Folketingets Finansudvalg godkendte i 1993 materielprojekter til en
værdi af ca. 1.968 mio . kr. Disse omfatter:
- Anskaffelse af brovogne og bjærgningsvogne for ca. 200 mio. kr. Der er

tale om køb af brugt tysk og hollandsk materiel. Anskaffelsen erstat
ter ældre udstyr og er et led i hærens standardisering til LEOPARD
materiel.
Afsluttende anskaffelse af udstyr til et områdesignalsystem til østre
Landkommando for ca. 29 mio. kr. østre Landkommando råder såle
des i fremtiden over moderne digitalt udstyr af samme type, som tid
ligere er indført ved Jyske Division.
Supplerende anskaffelse af luftværnsmissiler af typen SEASPARROW
for ca. 53 mio. kr. til søværnets korvetter.
Anskaffelse af seks kuttere til marinehjemmeværnet for ca. 73 mio. kr
til erstatning for et tilsvarende antal ældre fartøjer.
Et større moderniseringsprogram for flyvevåbnets F-16 fly i perioden
1996-2000 for ca. 1.250 mio. kr.
Bygning af endnu et Standard Flex 300 skib til søværnet hos Danyard
Ålborg A/S for ca. 323 mio. kr. Herved bringes det totale antal Stan
dard Flex 300skibe op på 14. I bevillingen indgår ca. 7 mio. kr. til to sæt
moduler til brug for løsning af civilt orienterede opgaver vedrørende
forureningsbekæmpelse samt til oceanografi- og miljøkontrol.
Indledende anskaffelse af materiel til Den Danske Internationale Brigade
for ca.40 mio. kr., idet 10mio. kr. af det oprindeligt afsatte beløb på ca.
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50 mio. kr. blev anvendt i forbindelse med udsendelse den 1. april
1993 af forstærkningerne til den danske FN-styrke i ex-Jugoslavien.
Anskaffelsen omfatter mørkekamps- og natobservationsudstyr, mi
nesøgnings- og minerydningsmateriel, sanitetsmateriel, kommuni
kationsmateriel og feltbefæstningsudstyr.
I forsvarsforliget for 1993-94 er endvidere aftalt disponering af:

- Ca. 145mio. kr. til anskaffelse af erstatning for hærens og hjemmevær
nets ca. 20 år gamle lette panserværnsvåben.

- Ca. 206 mio. kr. til supplerende udrustning til to af søværnets Standard
Flex 300 fartøjer. Herved får de samme grundudrustning som de øv
rige enheder.

- Ca. 224 mio. kr. til anskaffelse af to minerydningsmoduler til Standard
Flex 300.

- Ca. 150 mio. kr. til anskaffelse af 3 brugte F-16 fly.
- Ca. 150 mio. kr. til indledende anskaffelse af tidssvarende luftforsvars-

missiler til F-16 flyene, samt
- ca. 15 mio. kr. til indledende anskaffelse af et nyt oppakningssystem til

hjemmeværnet.

Er der tale om større anskaffelser af militært materiel i udlandet, indgås
der aftaler om dansk medproduktion eller industrielt samarbejde i
størst muligt omfang.

Løbende udskiftning af mere almindeligt materiel eller af brugsgen
stande som f.eks. nedslidte hjulkøretøjer og ammunition sker over de
militære driftsbudgetter.

Standard Flex 300 programmet
Søværnet har fortsat gennemførelsen af STANDARD FLEX 300-projek
tet, og ved udgangen af 1993 var 1. series syv enheder alle i operativ
brug. En af disse enheder har i 1993 været anvendt i forbindelse med
indfasningen af det første minerydningsmodul. Af 2. series 6 enheder er
de første to taget i brug med reduceret udrustning. Heraf har et fartøj
været anvendt til afprøvning af et søopmålingsmodul. I 1992 blev der
givet bevilling til færdigudrustning af fire enheder af 2. serie samtidig
med anskaffelsen af diverse moduler. Disse anskaffelser er iværksat.
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Standard Flex300 IIIlder forurellillgsbekæmpelsesøvelse.

Standard Flex-enhederne kan i fremtiden assistere Farvandsvæsenet og
Miljøstyrelsen i indhentning af oplysninger om farvande og vandkvalitet
og indgå i det samlede nationale indsatsberedskab, når anskaffelsen af et
oceanografi- og miljøkontrolmodul samt et [orureningebekæmpeieesmodul er
afsluttet.

Søværnets motorvedligeholdelse i udbud
Vedligeholdelsen af søværnets motorer, der hidtil har foregået på Hol
men, har i 1993været i udbud efter beslutning af partierne bag forsvars
forliget. Søværnets Materielkommando fik selv mulighed for at byde på
opgaverne. Resultatet blev, at tre civile virksomheder fremover vedlige
holder ca. 270 af søværnets konventionelle skibs- og fartøjsmotorer, me
dens søværnet selv vedligeholder de højtydende dieselmotorer og gas
turbiner på et værksted, der indrettes i Korsør.

Landbaserede sømålsmissiler
Det blev besluttet i forsvarsforliget for 1989-1991,at der i tilknytning til
Søværnets Mobile Base skal opstilles to landbaserede sømålsmissilbat-
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terier. De nødvendige sømålsmissiler - af HARPOON-typen - tages fra
søværnets eksisterende beholdninger. Hvert batteri vil indeholde en ild
ledelsesenhed og to affyringsenheder og tilknyttes den Mobile Bases
sensor- og varslingssystemer.

Projektet er for størstedelens vedkommende kontraheret, og det før
ste batteri påregnes klar til ibrugtagning med udgangen af 1994.

Inspektionsskibe
Forsvaret har taget det sidste af de fire nye inspektionsskibe af THETIS
klassen i brug. Heraf er et skib, THETIS, i 1991 blevet ombygget til at
kunne foretage seismiske opmålinger i grønlandske farvande i forbin
delse med det såkaldte KANUMAS-program. Det gennemføres over en
årrække efter en samarbejdsaftale mellem forsvaret og NUNAOIL A/S
for at skaffe øget viden om oliegeologien i farvandene ved Grønland.

: .

Afprøv7li7lg af tninerfdningsmodul medfjernstyret lIli7leryd7li7lgsfartøj.
l baggrunden Standard Flex 300.

En eksportklub, Naval Team Denmark, bestående af danske virksom
heder, der leverer eller har leveret udstyr til søværnet, henvendte sig i
1993 til Forsvarsministeriet med anmodning om, at et inspektionsskib af
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THETIS-klassen repræsenterede Danmark og dansk skibsbygningsin
dustri ved forsvarsmaterieludstillingen LIMA 93 i Malaysia, idet eks
portklubben arbejdede på at komme til at levere inspektionsskibe til det
malaysiske søværn.

Sejlads ved Grønland medinspektionsskib af THETIS-klassen.

Denne anmodning blev imødekommet på betingelse af, at Naval Team
Denmark afholdt hovedparten af meromkostningerne i forbindelse
med besøget. Inspektionsskibet VÆDDEREN blev pålagt at løse opga
ven, og det blev besluttet, at skibet under togtet også skulle aflægge flå
debesøg i andre lande i Sydøstasien, hvor besøg kunne have betydning
for danske interesser.

Modernisering af F-16 flyene
Danmark blev i 1993 deltager i produktions- og installationsfasen af
F-16 opdateringsprogrammet Mid Life Update (MLU). MLU omfatter
alle flyvevåbnets F-16fly og har til formål at opretholde F-16 flyets ope
rative effekt samt sikre et tilfredsstillende økonomisk vedligeholdelses
grundlag i flyets resterende brugsperiode til efter år 2010.

Gennem en opdatering af radar-, computer-, navigations- og identifi-
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kationssystemerne mv. forbedres flyets egenskaber og muligheder for
en effektiv løsning af områdeforsvaret - herunder indsatsmulighederne
i mørke og under mindre gunstige vejrforhold. Programmet planlægges
gennemført på Hovedværksted Aalborg i perioden 1996-2000.

F-16-flyene fremtidssikres i øvrigt ved at udruste dem med et læn
gererækkende luftforsvarsmissil af typen »Beyond Visual Range«. Det vil
forbedre muligheden for udnyttelsen af F-16-flyenes luftforsvarsevne
væsentligt - herunder en større udnyttelse af de forbedringer MLU-pro
grammet medfører.

For at sikre, at man kan operere med det aftalte antal F-16 fly frem til
år 2010 er det nødvendigt at anskaffe erstatningsfly. Det indgår derfor i
forsvarsforliget for 1993-94, at der anskaffes yderligere tre F-16 fly med
mulighed for endnu et antaL

HAWK luftforsvarssystem
11993 er anskaffelsen af optiskmålfølgeudstyr til HAWK luftforsvarssy
stemets radarer afsluttet. Det har forbedret eskadrillernes overlevelses
evne mærkbart.

Anskaffelsen af et »Launcher Mobility Kii« til HAWK-missilerne blev
påbegyndt i 1993.Missilerne kan herefter transporteres på afskydnings
rampen -»launcheren«. Ombygningen påbegyndtes i 1993 og gennem
føres af Danish Aerotech A/S i Karup.

Den fremtidige ombygning af HAWK-systemet består af tre forbed
ringer: Det skal være muligt for hver raketenhed at engagere på mere
end et mål ad gangen, systemet skal digitaliseres, og en ny radar skal
give bedre dækning og mindske sårbarheden overfor elektroniske an
greb.

Nye hjemmeværnskuttere
Marinehjemmeværnets oprindelige kuttere er bygget fra 1922 til 1958. I
forsvarsaftalen fra marts 1989 er det derfor besluttet at påbegynde en
udskiftning af de ældste fartøjer, og Finansudvalget gav i marts 1991
godkendelse til anskaffelse af en første serie på seks nye fartøjer. Skibene
bygges på Ærø ved Søby Motorfabrik og Staalskibsværft A/S, og de
første fire er allerede taget i drift. I forsvarsforliget for 1993-94 er det
besluttet at anskaffe yderligere seks fartøjer - også fra Søby Værft.

Efter planen bygges der to skibe om året, så marinehjemmeværnet
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medio 1997 råder over i alt 12 af de moderne fartøjer, der - udover løs
ning af de primære forsvarsmæssige opgaver - kan bistå ved løsning af
opgaver som miljøovervågning og forureningsbekæmpelse.

DanskFN-lejrmateriel i brug i ex-lugoslaoien.

Materiel hos FN-styrken i ex-Jugoslavien
I FN-regi har det ikke tidligere været nødvendigt at medbringe dansk
materiel i større omfang. Det er ændret med udsendelsen af danske styr
ker til Kroatien og Bosnien-Herzegovina, hvor der ved udgangen af
1993 var medbragt materiel til en nyværdi af ca. 1 mia. kr.

Den danske deltagelse i FN-styrken i ex-Jugoslavien har, på gru nd af
de særlige geografiske, klimatiske og sikkerhedsmæssige forhold, nød
vendiggjort anskaffelse af en del materiel- for ca. 100 mio. kr. - som
normalt ikke kendetegner danske enheders traditionelle materielbehov.
Materiellet omfatter blandt andet:
- Lejrudstyr til ca. 900mand, herunder generatorer, toilet-, bade-, køle-,

fryse- og lastcontainere samt køkkenmateriel mv.
- Satellitkommunikationsudstyr og radiomateriel.
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Fragmentationsoesten
eren fast bestandde! af FN-so/date/ls
udrustning i ex-lugoslaoien.
Foto: Køl/e Press/Nordfoto.

- Enkeltmandsudrustning, herunder fragmentationsveste, ekstrabe
skyttelse i form af keramikplader hertil, samt forstærkede fragmenta
tionsveste.

- Ekstra pansring - herunder vognkommandørbeskyttelse - af 60
pansrede mandskabsvogne.

- Mørkekamps- og overvågningsudstyr, herunder lysforstærknings-
kikkerter og termisk observationsudstyr.

- Containertransportere, tankvogne, ingeniørmateriel og køretøjer.
Alt enhedsmateriel er i princippet overdraget til FN i forbindelse med
styrkens udsendelse og påregnes returneret, når missionen er tilende
bragt. Udgiften til vedligeholdelse af materiellet og værdiforringelsen i
perioden påhviler FN.
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Nordisk materielsamarbejde
I fremtiden forventes der et udvidet materielsamarbejde mellem de nor
diske lande. En fællesnordisk ministeriel arbejdsgruppe, der blev ned
sat efter nordisk forsvarsministermøde i november 1992, er ved at be
handle en række forhold af betydning for et evt. samarbejde: Forsvars
materielbudgetter, mulighed for fremstilling og eksport af forsvarsma
teriel, forskning og udvikling samt forsvarsindustriel kapacitet mv.
Gruppen er også ved at undersøge mulighederne for at samordne plan
lagte materielanskaffeIser, modifikationer og vedligeholdelse. Den fore
løbige konklusion er, at materielsamarbejdet formentlig vil medføre for
dele for de deltagende lande, samt at der ikke synes at være uoverstige
lige hindringer for etablering af samarbejdet.

Der er samtidig nedsat nogle undergrupper, der bl.a. skal identificere
specifikke samarbejdsprojekter samt klarlægge rammerne for et samar
bejde i henhold til gældende nationale lovgivninger.

Vesteuropæisk materielsamarbejde
Det vesteuropæiske materielsamarbejde fortsætter, men i nye rammer.
Siden 1976 har de europæiske NATO-lande, med undtagelse af Island,
deltaget i et samarbejde på forsvarsmaterielområdet under betegnelsen
Independent European Programme Group, IEPG. På forsvarsministrenes
ordinære møde i Bonn i december 1992blev det besluttet, at dette samar
bejde for fremtiden skulle foregå inden for rammerne af Vestunionen,
men på de vilkår, at de tretten hidtidige IEPG-Iande bevarer fulde og
lige rettigheder og forpligtelser i den nye struktur. Det betyder bl.a., at
Danmark også som observatør i Vestunionen kan deltage aktivt i det
europæiske materielsamarbejde på lige fod med de øvrige tolv lande.
Som følge af ministrenes beslutning er der iværksat en række organisa
toriske ændringer for dette samarbejde. IEPG har skiftet navn, og kaldes
nu Western European Armaments Group, WEAG, og det permanente sek
retariat, der fra Lissabon hidtil har betjent organisationen, nedlægges i
1994, og dets funktioner overføres til Bruxelles, hvor der oprettes et nyt
forsvarsmaterielsekretariat ved Vestunionens hovedsæde.

Det konkrete og praktiske arbejde i WEAG finder som hidtil sted i tre
paneler, underlagt et fælles forum af nationernes forsvarsmaterieldirek
tører. Samarbejde om udvikling, produktion og anskaffelse af forsvars
materiel finder sted i panel I, der har norsk formand.
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Med det formål at skabe og fastholde det teknologiske grundlag for
en konkurrencedygtig europæisk produktion er WEAGs panel II gjort
ansvarlig for forskning og teknologi. Panelet, der har fransk formand
skab, har som sit største og vigtigste arbejdsområde det såkaldte EU
CLID-program (EUCLID: European Cooperation for the Long term In De
fence). Under programmet er der iværksat eller forberedt en række kon
krete forsknings- og teknologiprojekter. Et antal af disse har deltagelse
fra danske virksomheder.

Det tredie og sidste panel beskæftiger sig under tysk forsæde med
anskaffelsesprocedurer og økonomiske spørgsmål. Panelets flagskib er
skabelsen af et frit og åbent europæisk marked for forsvarsmateriel.

Udover disse paneler af permanent karakter har WEAG besluttet at
nedsætte en særlig arbejdsgruppe, som skal beskæftige sig med mulig
heder og vilkår for et udvidet samarbejde gennem oprettelse af et euro
pæisk agentur for forsvarsmateriel. Arbejdsgruppen forelagde i efter
året sin første rapport for de tretten forsvarsministre, der pålagde grup
pen at fortsætte sit udredningsarbejde, idet de understregede, at en for
udsætning for, at de senere kunne stille sig positivt til oprettelsen af et
europæisk materielagentur måtte være, at der kunne påvises en klar ef
fektivitetsgevinst.

Formandskabet for den samlede WEAG-organisation går på omgang
mellem medlemslandene, som hver efter tur bestrider hvervet for en
to-års periode. Danmark overtog 1. januar 1993dette hverv for perioden
1993-94.For at varetage de praktiske opgaver i forbindelse hermed blev
et særligt WEAG-sekretariat oprettet under Forsvarsministeriets depar
tement.
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Våbenkontrolområdet
14. november 1993 udløb 1. reduktionsperiode i implementeringen af
CFE-traktaten, hvor CFE-Iandene skulle reducere med 25% af den sam
lede reduktionsforpligtelse inden for de 5 materielkategorier kamp
vogne, pansrede kampkøretøjer, artilleri, kampfly og angrebshelikop
tere. Landene skal have opfyldt deres samlede reduktionsforpligtelse
ved 3. reduktionsperiodes udløb medio november 1995.

Alle stater, der har tiltrådt traktaten, har overholdt deres reduktionsfor
pligteiser - dog har Armenien og Azerbajdzhan ikke gennemført deres
forpligtelser på grund af krigstilstanden i området. En del af landene
har endog reduceret mere end krævet. Der er siden traktaten trådte i
kraft destrueret eller konverteret i alt ca. 17.000 stk materiel og udført i
alt mere end 1.000 inspektioner. Danmark har i 1993 overholdt sin re
duktionsforpligtelse ved at destruere 37 af de 146 kampvogne, der i alt
skal destrueres. Danmark har endvidere, som led i den gensidige verifi
kation af reduktionerne, i fire tilfælde ledet inspektionshold og 30 gange
haft deltagere på andre NATO-landes inspektionshold. Danmark har
gennemført tre ordinære CFE-inspektioner i Rusland, Hviderusland og
Azerbajdzhan rettet mod enheder og faciliteter, hvor der i følge delta
gerlandenes informationsudvekslinger var materiel omfattet af CFE
traktaten. Danmark har deltaget i andre NATO-landes ordinære CFE
inspektioner syv gange.

Rusland og Tjekkiet har gennemført tilsvarende inspektioner i Dan
mark.

Til NATO-øvelsen »Action Express« i Danmark i september 1993 var
der, i overensstemmelse med Wien Dokumentet, inviteret to observatører
fra hvert CSCE-Iand til at overvære øvelsen. Ud over de i alt 28 observa
tører fra CSCE-Iandene, var der et antal observatører fra lande i Mellem
østen, der, som et element i den mellemøstlige fredsproces, fik lejlighed
til at gøre sig bekendt med de mekanismer, der knytter sig til de tillids
skabende foranstaltninger. CSCE-observatørerne og Mellemøst-obser
vatørerne var delt i to uafhængige grupper. Som led i Wien Dokumen
tets bestemmelser om militære kontakter afholdt Danmark et besøg på
Flyvestation Ålborg for repræsentanter fra de øvrige CSCE-Iande.
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Rusland foretog også et såkaldt evalueringsbesøg i Danmark for at kon
trollere de oplysninger, som årligt udveksles mellem CSCE-landene om
deres militære apparat.

Danmark deltog i en demonstration af nyt materiel og syv besøg på
flyvestationer i udlandet.

I CSCE Forum for Security Cooperation (FSC) blev der på udenrigsmini
stermødet i 1993 vedtaget tekster om fire af de i alt 14 emner, der udgør
handlingsprogrammet fra CSCE top-mødet i Helsinki i 1992 indehol
dende:
- En liste over stabiliserende foranstaltninger, der af et CSCE-organ

skal kunne anvendes i en lokal krisesituation efter de involverede
parters samtykke,

- en forpligtelse til at styrke gældende regimer - rettet mod spredning
af masseødelæggelsesvåben samt en fællesdeklaration om princip
per for overførsel af konventionelle våben,

- bestemmelser om udveksling mellem alle CSCE-landene af oplysnin
ger om deres forsvarsplanlægning, og

- en udbygning af rammebestemmelserne om militært samarbejde og
kontakter.

Der arbejdes nu videre med de øvrige emner, der søges afsluttet inden
CSCE-topmødet i Budapest ultimo 1994.

Danmark var i september vært for det fjerde HighLevel Task Force, HLTF
seminar. HLTF er den NATO-gruppe, der koordinerer medlemsstater
nes holdning til de forskellige våbenkontrolspørgsmål forud for deres
behandling i CSCE Forum for Security Cooperation, FSC. På seminaret
blev det klart, at man nok bør anlægge en bredere forståelse af begrebet
våbenkontrol end hidtil. På længere sigt må der findes en metode, der
gør det muligt at løse mindre regioners sikkerhedsmæssige problemer
uden at fastlægge regler for hele det europæiske område, og uden at der
sker en sikkerhedsmæssig afkobling af den pågældende region.

»Open Skies«-traktatengiver staterne adgang til at foretage observations
flyvningerover hinandens territorier med ubevæbnede fly udstyret med
kameraer, infrarøde sensorer og radar.Traktaten, der blev undertegnet i
1992 og omfatter NATO-landene, de 5 centraleuropæiske stater samt
Rusland, Hviderusland, Ukraine, Georgien og Kirgisistan, må i første
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række betragtes som en tillidsskabende foranstaltning og som et vigtigt
supplement til CFE-inspektionerne, som også muliggør overflyvning af
Rusland øst for Ural, Tilsvarende gælder for overflyvninger af Grøn
land.

Danmark ratificerede »Open Skies traktaten« i 1992,og den forventes
at træde i kraft ultimo 1994. Inden da skal Danmark have etableret et
modtageberedskab og tage stilling til, hvordan man vil gennemføre de
årlige observationsflyvninger.

FN-konventionen omkemiske våben blev efter 20 års bestræbelser på at til
vejebringe en international aftale åbnet for undertegnelse. Flere end 150
lande - herunder Danmark- har undertegnet konventionen, der tidligst
træder i kraft i 1995, og som sigter på at fjerne kemiske våben totalt - i
modsætning til Geneveprotokollen fra 1925, som alene forbyder anven
delsen af sådanne våben. Inden for 10 år efter konventionens ikrafttræ
den skal der oprettes en organisation, der - bl.a. gennem udsendelse af
inspektionshold - skal kontrollere våbendestruktion og produktions
faciliteter.
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Forsvarsministeriets miljøstrategi
Forsvarsministeriet har i løbet af 1992 og 1993 intensiveret indsatsen på
miljøområdet og påtager sig sin del af ansvaret for at beskytte miljøet
under hensyntagen til balancen mellem forsvarets primære opgaver og
varetagelsen af miljøets tarv.

1. januar 1993 nedsattes Forsvarsministeriets Miljø- og Naturbeskutiet
seskommission for at at sikre en overordnet iværksættelse og koordine
ring af forsvarets miljøindsats. Kommissionen har bl.a. til opgave at
søge den samlede indsats på miljø- og naturbeskyttelsesområdet frem
met indenfor Forsvarsministeriets område i samarbejde med under
lagte styrelser og eksterne myndigheder.
Miljøstrategien er udarbejdet af Kommissionen i 1993. Strategien indfø
rer miljøledelse i forsvaret, og er tilpasset allerede iværksatte arbejder på
miljøområdet. Formålet med miljøstrategien er primært:
- at fastlægge de overordnede rammer for miljøindsatsen inden for

Forsvarsministeriets samlede område og i den forbindelse skabe
overblik over og få kontrol med miljøtilstanden, samt

- at synliggøre forsvarets indsats på miljøområdet og gennem indførel
sen af et internt miljøbudget/regnskab synliggøre de store udgifter,
der er pålagt forsvaret på miljøområdet.

Miljøstrategien udsendtes i september 1993 og indeholder en miljøpoli
tik og -målsætning, en redegørelse for miljøstatus og -mål, introduktion
af begrebet miljøledelse samt en overordnet handlingsplan. Miljøle
delse er det centrale i handlingsplanen - og det instrument der skal
medvirke til, at de opstillede målsætninger nås. Det er hensigten, at un
derliggende styrelser og institutioner senest ultimo 1997 indfører mil
jøledelse.

Det skønnes, at der i den kommende IO-års periode, ud over miljøaf
gifter og gebyrer, samlet skal anvendes ca. 2 mia. kr. på miljø- og arbejds
miljøområdet - svarende til gennemsnitligt 200 mio. kr. pr. år i perioden.
En stor del af udgiften skyldes lovbundne krav, bl.a. kravet om miljø
godkendelse af en lang række af forsvarets virksomheder herunder fly
vestationer og skydebaner m.v. Men også forsvarets indsats for oprens
ning og oprydning medfører store udgifter.
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Fæstnings- og Natursekretariatet
I 1989blev der med Lovomanvendelse afChristianiaområdet mulighed for,
at Forsvarsministeren kan fastlægge vilkårene for - og meddele bebo
erne på Christiania - brugsret til bygninger og arealer. Målet for den
fremtidige anvendelse af Christiania er, at området i overensstemmelse
med lokalplanen:
- Gøres mere rekreativt til gavn for Københavns befolkning,
- at beboerne skal betale Forsvarsministeriets direkte driftsudgifter

vedrørende Christiania,
- at arealet og statens bevaringsværdige bygninger skal vedligeholdes,

samt
- at erhvervsvirksomheder skal drives med de fornødne spiritusbevil

linger, næringsbreve mv. og ikke virke konkurrenceforvridende i for
hold til det øvrige samfund.

I medfør af loven oprettede Forsvarsministeriet et Christianiasekretariat
det senere Forsvarsministeriets Fæstnings- ogNatursekretariat - til vareta
gelse af den daglige administration af loven og lokalplanen. Og der blev
- også i henhold til loven - nedsat en særlig styringsgruppe, som skal
rådgive forsvarsministeren og sekretariatet om principielle spørgsmål i
forbindelse med lovens administration.

Christianiasekretariatet ændrede i 1992 navn til Forsvarsministeriets
Fæstnings- og Natursekretariat, da det også skulle varetage forvaltnin
gen af og planlægningen for såkaldte særstatusområder - der indtil vi
dere er Garderhøjfort, Flakfort, Middelgrundsfort, Kongelundsfort samt
Christiansø og Hirsholmene. Det er områder under Forsvarsministeriet,
hvor arealer og bygninger ikke længere anvendes til forsvarsmæssige
formål, og hvor overdragelse eller salg ikke er umiddelbart muligt eller
ønskeligt. Sekretariatet skal bl.a. overveje, hvordan disse - ofte rekrea
tive - områder bedst stilles til rådighed for offentligheden, f.eks. gen
nem samarbejde med lokale myndigheder, interesseorganisationer og
foreninger, og hvordan områderne, så vidt muligt, gøres økonomisk
selvbærende.
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Færøerne og Grønlands forsvar
De to nordatlantiske kommandoer - Grønlands Kommando og Færøernes
Kommando - foretager overvågning, suverænitetshævdelse, planlæg
ning af forsvarsopgaver, fiskeriinspektion, søredningstjeneste, søopm å
ling og stationstjeneste i områderne.

I Grønland hører forsvarets personel og materiel under Grønlands Kom
mando med hovedkvarter i Grønnedal i Arsuk Fjord. Kommandoen er
underlagt Forsvarskommandoen, og kommandoens chef er direkte un
derlagt Forsvarschefen.

Grønlands Kommando råder over 1-2 inspektionsskibe, der hoved
sageligt opererer i Danmarksstrædet og på Grønlands vestkyst. Skibene
er udstyret med en LYNX-helikopter for effektiv overvågning og søred
ningstjeneste. Kommandoen har også tre inspektionskuttere, der opere
rer på vestkysten i Davis Strædet og Baffins Bugt.

Grønlands Kommando har operativ kontrol over Luftgruppe Vest,
der er stationeret på Søndre Strømfjord med et GULFSTREAM G-III fly,
der anvendes til fiskeriinspektion, suverænitetshævdelse, kystovervåg
ning og patientevakuering.

Endelig udøves operativ kontrol over slædepatruljen SIRIDS og Sta
tion Nord. Sirius anvendes til overvågning og suverænitetshævdelse på
Grønlands nord- og østkyst. På Station Nord opretholdes en mindre
styrke til at holde landingsbanen åben hele året. Stationen yder støtte til
Slædepatruljen SIRIDS og vedligeholder det videnskabelige udstyr på
stationen.

Herudover varetager forsvaret tilsyn med Mestersvig Flyveplads.

Færøernes Kommando er placeret i Torshavn, og kommandoforholdene er
som for Grønlands Kommando. Færøernes Kommando råder normalt
over et inspektionsskib, der er udrustet med en LYNX-helikopter, og
kommandoen har operativ kontrol over et GDLFSTREAM G-III fly, der
er stationeret og har udgangspunkt på Flyvestation Værløse i Nordsjæl
land.

Forsvaret bemander og driver en radarstation på Færøerne, hvis ho
vedopgaver er at give varsling i det Nordatlantiske område - specielt i
området mellem Færøerne og Island og mellem Færøerne og Shetlandø
erne. Radarstationen indgår i det britiske varslingssystem og er opera
tivt underlagt chefen for den engelske luftforsvarsregion.
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Stationens etablering er betalt af NATO, og den er - i overensstem
melse med dansk politik om ikke-stationering af fremmede tropper på
dansk territorium - bemandet med dansk personel.
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Forsvarets økonomi
Forsvarsforliget for 1993-1994gav nettobesparelser på forsvarsbudget
tet for 1993på 630 mio. kr. og for 1994på 1.090mio. kr. Forligets nøgletal
fremgår af tabel l. Det blev aftalt, at budgettet som hidtil reguleres for
aftalte stigninger i personeludgifter, pensionsreguleringer og andre nye
eller ændrede afgifter samt for valutakursudsving og prisudvikling for
materiel, brændstof m.v., som det er nødvendigt at importere.

Tabel 1: Nøgletal for forsvarsforliget 1993-1994 (besparelser er anført som negative tal, tilførsler som
positive tal. Alle talerangivet i mio. kr.)

- 100 - 150

- 100 - 200
81 - 164

- 676 -1.237

+ 38 + 50
+ 2 + 91
+ 0,4 + 0,4

+ 0,2 + 0,2
+ 5,5 + 5,5

+ 46,1 + 147,1

- 630 -1.090

Art

Videreførelse af den i tillægsaftalen af 3. april 1991 aftalte
besparelse på drifts-, anlægs- og tilskudsbudgettet på
270 mio. kr. i 1992.
Driftsbesparelser ved tilpasning af flyvevåbnets struktur,
reduktion af værnepligtstiden. reduktion af hærens
krigsstyrke, ændring af bemandingen af visse funktioner i
hæren, tilpasning af søværnets flåderadioorganisation,
nedlæggelse af Avedørelejren. reduktioner af driftsudgifterne
ved Avderødlejren, tilpasning af mønstringsaktiviteten mv.
Reduktioner i det danske bidrag til NATOs
infrastrukturprogram.
Reduktioner i materielanskaffelsesbudgettet.
Rationaliseringer mv.

Besparelser i alt

Opstilling af en international enhed.
Opstilling af øvrige danske bidrag til NATOs reaktionsstyrker.
øget tilskud til Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste til
særlige oplysningskampagner mv.
øget tilskud til soldaterhjem.
Etablering af en job og uddannelseskonsulentordning.

Tilførsler i alt.

Nettobesparelser i alt .

1993

- 270

- 125

1994

- 270

- 453
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Forsvarsbudgettets hovedposter for 1992-1994 fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Hooedposterne, netto i mio. kr. (årets priser)

1992 1993 1994

Fællesudgifter 143,9 110,5 117,1
Militært forsvar 14.480,5 15.140,1 14.983,8
heraf:
Forsvarskommandoen og

Hjemmeværnet 13.939,8 14.634,8 14.545,9
Særlige udgifter

vedr. NATO 424,7 390,4 376,0
Service og hjælpetj . 116,0 114,9 122,7

Civil virksomhed 169,1 209,1 217,9
heraf:
Farvandsvæsen m.v. 161,1 190,1 198,5
Øvrig civil virksomhed 8,0 19,0 19,4

MOMS 1.022,9 1.115,8 1.100,0

Forsvarsminist. i alt 15.816,4 16.575,5 16.479,6

For 1992 og 1993 er anvendt statsregnskabstal og for 1994finanslovstal.
Udgifter til moms for 1994 er skønnet ud fra udgifter til refusionsbe
rettiget købsmoms i 1993.

Løn- og investeringsudgifterne på forsvarsbudgettet fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Len-og illvesterillgslldgifter

1992 1993 1994

Forsvarsministeriet i alt 15.816,4 16.575,5 16.479,6
heraf:
Lønudgifter 8.070,2 8.616,2 8.514,9
Andel i procent 51,0 52,0 51,7

Investeringsudgifter
excl. moms 2.608,2 2.594,5 2.283,0
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Tabel 4 viser de samlede internationale udgifter. Det skal bemærkes, at
udgifterne til FN er opgjort brutto, medens udgifterne til NATO-formål
er finanslovens nettotal.

Tabel 4: Internationale udgifter

1992 1993 1994

FN 420,4 618,0 646,0
NATO 637,3 586,2 570,0
Andet 20,1 30,0 20,0

I alt 1.077,8 1.260,6 1.236,0

Virksomhedsoversigt for
Forsvarskommandoens driftsbudget
I forbindelse med Finanslov for 1994 har det været et krav, at der op
stilles virksomhedsoversigter under finanslovens anmærkninger. I
virksomhedsoversigten er budgettet opgjort på aktiviteter. På den bag
grund er der udarbejdet virksomhedsoversigter for bl.a. Forsvarskom
mandoens driftsbudget om følgende forhold:

A. Hovedformål (beløb)
B. Aktiviteter
C. Produktivitet/enhedsomkostninger

TabelS viser i samlet form punkt A: Hovedformål på Forsvarskomman
doens driftsbudget, hvor registreringen er baseret på Forsvarskomman
doens formålskontoplan.

Det skal bemærkes, at på en række områder omfatter en myndigheds
aktivitet flere formål. I sådanne tilfælde er der foretaget en skønsmæssig
fordeling af det registrerede ressourceforbrug på de relevante formål.
Desuden er det endnu ikke muligt at fordele investeringerne.
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Tabel 5: Forsuarskonunandoens uirksotnhedsooersigt del A i Ilddrag opdateret i lienhold til forslag til
fillaHslov for1995 (årets priser)

1992 1993 1994

A. Hovedformål (mio.kr.)

80 Overordnet ledelse 383 445 400

81 Operativ virksomhed 5.579 5.879 5.557

82 Logistisk virksomhed 2.048 2.771 2.510

83 Skole- og udviklingsvirksomhed 962 1.014 920

84 Service- og støttevirksomhed 1.784 1.827 1.775

85 FN operationer mv. I) 433 299 158

93 Produktion til aktivering

95 Produktion til lager 26

I alt til samtlige omkostningsformål 11.215 12.235 11.320

- Hovedformål 93 og 95 -26

Effektuerede omkostningsformål 11.189 12.235 11.320

Beholdningsudvikling

Udgiftninger, der ikke kan relateres til
omkostnings formål 2.224 2.070 2.059

Budgetspecifika tion 13.413 14.305 13.379

Tabel 6 viser et uddrag af Forsvarskommandoens virksomhedensover
sigt del B, som beskriver de forskellige aktiviteter.

Ud over det viste, er der følgende aktiviteter:
81. Operativ virksomhed

a) Operativ støttestruktur
g) Fiskeriinspektion og stationstjeneste
h) Redningstjeneste
j) Mobiliseringsstyrken
k) International sikkerhed og nedrustning

82. Logistisk virksomhed
a) Logistisk støttestruktur
b) Vedligeholdelsesvirksomhed

84. Service- og støttestruktur
a) Etablissementsforvaltning
b) Cafeteriavirksomhed
c) Sikkerhed og sundhed

I) For 1993og 1994er det eksklusive bevilling på konto 12.21.78.
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Tabel 6: Forsvarskommandoens oirksomhedsooersigt del B i uddrag af finanslov for 1994

1992 1993 1994

81 Fredsstyrken
b) Fredsstyrken

- militært personel (årsværk i 10(0) 27,5 27,7 26,1
- civilt personel (årsværk i 1(00) 9,6 9,6 8,9
- Indkaldte værnepligtige og konstablelever
(årsværk i 1000) 9,8 9,7 9,7
-Hæren

Landkommando 1 1 1
Division (fredsstyrke) 1 1 1
Brigader (fredsstyrke) 5 5 5

-Søværnet
Skibe, udrustet i kat. A/B 30 31 32
Skibe, sæsonudrustet 1 2 2

- Flyvevåbenet
Kampfly/ eskadriller 73/5 65/5 60/4
Transportfly/ eskadriller 3/1 3/1 3/1
HAWK raketeskadriller 8 8 8

O Suverænitetshævdelse
Deployeringsdøgn for
- patruljefartøjer 800 1.095 1.095
- Orlogskuttere 1.295 1.095 1.095
- Jagerfly 1.095 1.095 1.095

83 Skole- og udviklings- virksomhed
a) Skolestøttestruktur

- værnsspecifikke skoler 20 20 20
- værnsfælles skoler m.v. 5 5 5

b) Elevdage i 1000
- forsvarets skoler m.v. 657 650 645
- civile skoler, indland 22 22 22
- militære skoler, udland 16 16 16
- civile skoler, udland 1 1 1

85 FN operationer m.v.
a) Støttestruktur/FN operationer m.v.
b) Operationer i FN- regi

- Udsendte observatører 26 64 64
- udsendt styrker(pers.) 2.199 2.185 2.435

c) Operationer i EU- regi
- Udsendte personer 88 119 88

d) Operationer i CSCE- regi
- Udsendte personer 2 12 12

e) Operationer i NATO- regi
- Udsendte personer O O O

O Operationer i andet internationalt regi
(Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp m.rn.)
- Personer stillet til rådighed 101 110 110 2)

') Afgivelse af militært personel til Dansk Flygtningehjælp justeres løbende.
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Tabel 7 viser Forsvarskommandoens virksomhedsoversigt del C, med
de beregnede produktivitet/enhedsomkostninger.

Tabel 7: Forsvarskommandoens virksomhedsoversigt del C, finanslov for1994 (årets prisniveau)

16 (05)
40 (13)
27 (07)
23 (11)
18 (12)
34 (03)
25 (05)
22 (02)
34 (01)
25 (06)

29 (03)
08 (10)
07 (07)
27 (04)
07 (02)
11 (05)
03 (09)
36 (05)
11 (03)

58 (04)
65 (01)
79 (01)
20 (08)

1992

Gennemsnitlige omkostninger pr. enhed i fredsstyrken i mio . kr.
Antal enheder angivet i parantes.

Stabskompagni (brigade)
Stabskompagni (kamptrop.)
Panserinfanterikompagni
Motoriseret infanterikompagni
Kampvognseskadron
Opklaringseskadron
Stabsbatteri
Haubitsbatteri
Ingeniørkompagni (brigade)
Kompagni i trænbataljon

Korvet
Missilbåd
Patruljebåd
Minelægger
Kabelminelægger
Ubåd
Orlogskutter
Inspektionsskib med helikopter
Inspektionskutter

Jagereskadrille (F-16)
Redningseskadrille
Transporteskadrille
HAWK-eskadrille

1993

17 (05)
41 (13)
27 (07)
23 (11)
18 (13)
35 (03)
25 (05)
22 (02)
35 (Ol)
25 (06)

33 (03)
08 (10)
07 (09)
27 (04)
09 (02)
09 (05)
04 (09)
37 (05)
11 (03)

60 (04)
70 (01)
80 (01)
20 (08)

1994

17 (05)
41 (11)
28 (06)
23 (12)
18 (ll)
35 (03)
25 (05)
23 (06)
35 (03)
24 (05)

33 (03)
08 (10)
07 (12)
27 (04)
09 (02)
09 (05)
04 (09)
37 (05)
11 (03)

60 (04)
70 (01)
80 (01)
20 (08)

NATO-landenes forsvarsudgifter
Tabel 8 og 9 viser en sammenligning af forsvarsudgifterne for NATO
medlemslandene. Forsvarsudgifterne er her opgjort efter en fælles
NATO-definition, som for Danmarks vedkommende adskiller sig fra
det af Folketinget vedtagne forsvarsbudget ved at indeholde visse ud
gifter uden for paragraf 12. Forsvarsministeriet, f.eks. dele af Danmarks
Meteorologiske Institut og Kort- og MatrikelstyreIsens budgetter, de
faktisk udbetalte pensioner og moms. Samtidig medtages visse drifts
udgifter under civilafsnittet ikke. Herudover kan der foretages andre
korrektioner, hvis det skønnes nødvendigt af hensyn til sammenlignin
gen.
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Tabel B: Sammenligning af NATO-landenes forsvarsudgifter i procent af BNP (løbende priser)

1989 1990 1991 1992 1993

Danmark 2,1 2,0 2,1 2,0 2,0
Belgien 3) 2,5 2,4 2,3 1,9 1,8
Canada 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9
England 4,1 4,1 4,3 4,0 3,8
Frankrig 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4
Grækenland 5,7 5,8 5,4 5,5 5,4
Holland 2,8 2,6 2,5 2,5 2,3
Italien 2,3 2,1 2,1 2,0
Luxemburg 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
Norge 3,3 3,2 3,1 3,3 3,2
Portugal 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9
Spanien 2,1 1,8 1,7 1,6 1,5
Tyrkiet 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1
Tyskland 4) 2,8 2,8 2,2 2,0 2,0
USA 5,8 5,6 5,0 5,2 4,8

Tabel 9: Sammenligning af NATO-landenes forsvarsudgifter i US$ pr. indbygger omregnet til sunl/ne
prisniveau ogvekselkurs (1985)

1989 1990 1991 1992 1993

Danmark 255 255 258 251 251
Belgien 244 240 236 193 184
Canada 305 306 281 279 273
England 375 373 373 343 326
Frankrig 385 384 383 372 365
Grækenland 208 208 194 202 200
Holland 278 269 260 258 238
Italien 180 170 166 168
Luxemburg 126 130 141 146 142
Norge 455 457 439 461 455
Portugal 81 83 83 82 80
Spanien 105 98 94 86 81
Tyrkiet 55 62 63 64 64
Tyskland 315 324 224 209 209
USA 1080 1048 899 951 890

3) Fra 1992 er forsvarsudgifterne exe!. Gendarmeriet.

') Tal fra 1990 og tidligere kan ikke sammenlignes med senere år på grund af Tysklands genforening.
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Tillæg 1

Lovforslag 1992/93

Stillet Behandling
1992

1. Forslag til våbenlov for Grønland. (L 36) af
Justitsministeren (Engell) 7/10 1. beh. 28/1092

Betænkn. 5/11 92
2. beh. 19/11 92
3. beh. 24/11 92
Vedtaget.

2. Forslag til lov om ændring af lov om erstatning
til skadelidte værnepligtige m.fl.
(Konsekvensændringer som følge af
gennemførelsen af lov om forsikring mod
følger af arbejdsskade m.v.). (L 72) af
Socialministeren (Else Winther Andersen) 28/10 1.beh. 3/1192

Betænkn. 12/11 92
2. beh . 17/11 92
3. beh . 20/11 92
Vedtaget.

3. Forslag til beredskabsloven (L 132) af
Indenrigsministeren (Thor Pedersen). 2/12 1. beh . 9/1292

Betænkn. 11/1292
2. beh. 16/1292
Tillægsbet. 16/1292
3. beh. 18/1292
Vedtaget.

4. Forslag til lov om beskyttelsesrum (L 133) af
Indenrigsministeren (Thor Pedersen). 2/12 1. beh . 9/1292

Betænkn. 11/1292
2. beh . 16/1292
3. beh. 18/1292
Vedtaget.

5. Forslag til lov om ændring af værnepligtsloven
og lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt
arbejde. (Ændring af den centrale
administration m.v.) (L 134) af
Indenrigsministeren (Thor Pedersen). 2/12 1. beh . 9/1292

Betænkn. 15/1292
ÆJorsl. 15/1292
afIM.
2. beh. 16/12
3. beh. 18/12
Vedtaget.
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Lovforslag 1993/94

Stillet Behandling
1992

1. Forslag til lov om forsvarets formål, opgaver og
organisation m.v. (L 5) af forsvarsministeren
(Hans Hækkerup) 6/10 1. beh. 12/1093

Betænkn. 23/11 93
2. beh. 25/11 93
Tillægs-
betænk. 25/11 93
3. beh . 2/1293
Vedtaget.

2. Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets
personel, lov om statens uddannelsesstøtte og
lov om værnepligtsorlov m.v. (Udsendelse af
personel til FN-tjeneste m.v., herunder orlov for
lønmodtagere og uddannelsessøgende m.v. (L
6) af forsvarsministeren (Hans Hækkerup) 6/10 1. beh . 12/10 93

Betænkn. 23/11 93
2. beh. 25/11 93
Tillægs-
betænkn. 25/11 93
3. beh. 2/1293
Vedtaget.

3. Forslag til lov om ændring af lov om tillæg til
borgerlig straffelov angående forræderi og
anden landsskadelig virksomhed og lov om
straf for krigsforbrydelser. (Afskaffelse af
dødsstraf). (L 30) af justitsministeren (Erling
Olsen) 14/10 1. beh. 10/11 93

Betænkn. 30/11 93
2. beh. 10/12 93
3. beh. 15/1293
Vedtaget.
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Tillæg 2

Folketingsbeslutninger 1992/93

Stillet
1992

Behandling

1. Forslag til folketingsbeslutning om at øge
sikkerheden hos det danske personel ved FN's
fredsbevarende styrke i det forhenværende
Jugoslavien (UNPROFOR) samt udvide det danske
bidrag til UNPROFOR's hovedkvarterskompagni i
Bosnien-Hercegovina (B79)

2. Forslag til folketingsbeslutning om dansk
deltagelse i den internationale maritime embargo
mod det tidligere Jugoslavien (B99)

3. Forslag til folketingsbeslutning om stop for
tvangsudkommandering af soldater til områder
uden for det egentlige NATO-område (B 106)

4. Forslag til folketingsbeslutning om et udvidet
dansk engagement ved FN's fredsbevarende styrke
i det forhenværende Jugoslavien (UNPROFOR) (B
107)

23/3 1. beh. 25/3-93
Betænkning 30/3-93

1/4 2. beh . 1/4-93
Vedtaget.

1/6 1. beh . 2/ 6-93
Betænkning 7/6-93
2. beh . 8/6-93
Vedtaget.

16/8 1. beh . 16/8-93
Betænkning 17/8-93
2. beh. 17/8-93
Forkastet

16/8 1. beh. 16/8-93
Betænkning 17/8-93
2. beh . 17/8-93
Vedtaget.

Folketingsbeslutninger 1993/94

1. Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en
dansk in ternational brigade (B 1) 6/10 1. beh . 12/10 93

Betænkning 23/11 93
25/11 2. beh. 25/11 93

Vedtaget.
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Tillæg 3

Forespørgsler 1992-1993

Stillet Besvaret

1. Forespørgsel til justitsministeren og
forsvarsministeren om en normalisering og
afkriminalisering af forholdene på Christiania.
(EIS). Af Tom Behnke (FP) m.fl.

Anm .
1/12-92
Fremme af
foresp . 4/12-92
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Tillæg 4

Spørgsmål til forsvarsministeren 1992-1993

Spørgsmål nr. Still. Redeg.
1992/93

1. Af Jens Thoft (SF) om, hvilken interesse har Danmark i at bidrage
til oprustning af et land som Singapore, og hvilken sikkerhed har
Danmark for, at krigsmateriel, leveret til Singapore ikke som tid-
ligere og imod de udstedte »end userdokumenter« - videreekspor-
teres. 6/10 16/10

97. Af Pia Kjærsgaard (FP) om, hvad ministeren agter at foretage sig
for at forhindre, at den ulovlige menneskesmugling til bornholm-
ske eller andre danske havne fortsætter. 29/10 4/11

150. Af Tom Behnke (FP) om ministeren kan oplyse, hvad det har med-
ført af omkostninger at ombygge flådestationen i Frederikshavn i
forbindelse med udflytningen fra Holmen i København. 16/11 24/11

167. Af Tommy Dinesen (SF)om ministeren agter at oprette radarover-
v ågrung ved Storebæltsbyggeriet for at forhindre kollisioner,
grundstødninger og lign ., som foreslået af den arbejdsgruppe, der
har været nedsat til at vurdere den slags faremomenter? 20/11

226. Af Helen Jørgensen (S)om ministeren vil give den fornødne til-
ladelse til, at spørgeren som medansvarlig beslutningstager om at
udsende danske soldater til fredsbevarende FN-tjeneste i Kroatien
snarest kan aflægge besøg hos de danske styrker i Kroatien. 7/12 14/12

241. Af Kim Behnke (FP) om ministeren vil ophæve lejekontrakten mel-
lem Forsvarsministeriet og Komiteen for Det Islamiske Kulturcen-
ter i København om et areal på ca. 15000 m2 af »Faste Batteri- på
Amager. 10/12 18/12

243. Af Helen Jørgensen (S) om ministeren vil oplyse for så vidt angår
materielsituationen for de danske styrker, der er udstationeret i det
tidligere Jugoslavien, hvilke minesøgere minesøgnings-enheder er
udstyret med, materiale og tykkelse af de pansrede mandskabs-
vognes sider og vognbundens tykkelse, samt om enhederne er ud- bort-
styret med skudsikre veste. Spm er bortfaldet. 11/12 faldet

244. Af Helen Jørgensen (S)om, hvad ministeren kan oplyse om post-
gang og telefonforbindelser til styrkerne i Kiseljak. 11/12 17/12

306. Af Klaus Hækkerup (S)om ministeren kan med henvisning til, at
der i henhold til forsvarsforliget af 13. november 1992 mellem 6 af
Folketingets partier i 1993 og 1994 skal spares henholdsvis 125 og
453 mio. kr. ved »driftsbesparelser ved tilpasning af flyvevåbnets
struktur, reduktion af værnepligtstiden, reduktion af hærens krigs -
styrke, ændring af bemandingen af visse funktioner i hæren, til-
pasning af søværnets flådeorganisation. nedlæggelse af Avedørelej-
ren, reduktioner af driftsudgifterne ved Avderødlejren, tilpasning
af mønstringsaktiviteter m.v,«, specificere besparelserne i 1993 og
1994 på de enkelte områder? 11/1 20/1
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307. Af Klaus Hækkerup (S) om ministeren kan med henvisning til, at
der i henhold til forsvarsforliget af 13. november 1992 mellem 6 af
Folketingets partier skal nedsættes en arbejdsgruppe vedrørende
yderligere rationaliseringer og tilpasninger i søværnet, oplyse, om
denne arbejdsgruppe er nedsat, og hvem der er medlemmer af
den? 11/1 20/1

471. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren vil modsætte sig, at der skabes
muligheder for at hjemvendte FN-soldater fra borgerkrigen i det
tidligere Jugoslavien, der ikke mener at kunne benytte den militære
psykologtjeneste, kan få krisehjælp af civile psykologer? 23/2 1/ 3

659. Af Anna-Marie Hansen (S) om ministeren vil undersøge, hvordan
de grove straffeforanstaltninger blandt de værnepligtige ved Gar-
dehusar-kasernen i Næstved kunne finde sted, uden at Gardehu-
sarregimentet skred ind på egen foranstaltning, samt give Forsvars-
udvalget en redegørelse for den aktuelle sag, og vil ministeren lige-
ledes undersøge om lignende eller andre straffeforanstaltninger i
øvrigt finder sted indenfor det danske forsvar? 31/3 4/4

671. Af Pia Kjærsgaard (FP) om der er planer om, at der inden for få år
kun skal være en flådestation i Danmark, og at den ligger i Korsør? 1/4 13/4

698. Af Hanne Thanning Jacobsen (SF)om hvilke initiativer ministeren
agter at tage for at skabe faste procedurer for danske soldaters be-
arbejdning af eftervirkningerne ved deltagelse i FN-fredsbevarende
aktioner? 7/4 20/4

859. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil oplyse, hvad det-
beregnet i maj 1993 - vil koste i nyinvesteringer og drift at bevare
Sergentskolen i Sønderborg contra en flytning til Odense? 17/5 26/5

860. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil oplyse, hvor
mange penge der til dato er brugt i forbindelse med beslutningen
om at flytte Sergentskolen fra Sønderborg til Odense - herunder
også time- ogdagpenge, ekstra kørsel, øgede udgifter til kørekort,
støjundersøgelser m.v.? 17/5 26/5

889. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil specificere samt-
lige udgifter, der har været forbundet med beslutningen om at
flytte Sergentskolen fra Sønderborg til Odense? 28/5 3/6

890. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil give en specifika-
tion af de 50 mio. kr., den samlede driftsbesparelse vil blive ved
gennemførelsen af garsisoneringsplanen fra forsvarsforliget af
marts 1989? 28/5 10/6

891. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil oplyse, hvor store
bygningsmæssige ændringer, der skal til- og prisen på dem - hvis
Sergentskolen skal forblive i Sønderborg? 28/5 10/6

892. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil oplyse, hvordan
skydeuddannelsen er tænkt gennemført, hvis Sergentskolen flyttes
til Odense? 28/5 10/6

912. Af Tom Behnke (FP) om ministeren vil oplyse, hvilke nettoudgifter
Forsvarsministeriet har haft på Christiania de sidste 20 år, og hvor-
ledes dette beløb søges tilbagebetalt? 2/6 10/6

913. Af Tom Behnke (FP) om ministeren kan oplyse, hvor meget på til-
lægsbevillingsloven for 1992' opførte reviderede udgifter på 9,165
mio. kr., der hidrører direkte fra Christiania, jf. ministerens son-
dringer i svaret på spørgsmål 301, Retsudvalget-alm. del. 2/6 10/6
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914. Af Tom Behnke (FP) om ministeren vil oplyse, hvorledes udgifterne
til såkaldt lovliggørelsesarbejde, konto 12.39.19.20.11. akkumule-
rede kr. 11,5mio. i 1992, tilbagebetales? 2/6 10/6

915. Af Tom Behnke (FP) om ministeren vil oplyse, hvad der er det fak-
tiske forbrug af vand, el, osv. fra hele Christianiaområdet i 1992, og
hvilke forventninger der er til forbruget i 1993? Beløbet ønskes op-
lyst inkl . moms og andre offentlige afgifter. 2/6 10/6

985. Af Annette Just (FP) om ministeren med henvisning til en artikel
fra [ydske Vestkysten den 16. juni 1993 (Tvivl om FNs embargokon-
trol) kan uddybe, hvordan og hvor de nævnte rapporter bliver op-
bevaret og brugt af UNPROFOR? 18/6 25/6

1058. Af Ole Espersen (5) om hvilke oplysninger ministeren kan give i
anledning af, at to jagere fra flyvevåbnet den 21. juni 1993 simu-
lerede landing eller foretog andre former for øvelser over eller om-
kring lufthavnen på Bornholm midt i et feriehusomr åde. herunder
om hvorvidt »øvelserne- var beordrede fra flyvestationen, hvilken
retning maskinerne havde, og i hvilken højde de fløj? 29/6 6/7

1114. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil oplyse, om der er
gjort bestræbelser på at finde frivillige elektronikmekanikere fra de
øvrige FN-lande, der deltager i den fredsskabende styrke i det tid-
ligere Jugoslavien? 6/7 12/7

1115. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil bekræfte, at Hæ-
rens Materiel Kommando (HMAK) beordrede en overkonstabel fra
Høvelte Kaserne til, i sin egenskab af elektronikmekaniker, at tage
til Kiselljak i Bosnien, og at HMAK ændrede ordren til, at vedkom-
mende konstabel i stedet skulle tage til Kroatien? 6/7 12/7

1116. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil bekræfte, at den
eneste mulige måde, hvorpå konstabler kan undgå at blive beordret
til f.eks. Kroatien, er at sige deres stilling op? 6/7 12/7

1117. Af Jan Køpke Christensen (FP) om hvilke garantier regeringen kan
give militærpersonel, der beordres til f.eks. Kroatien, om at de ikke
kommer i fare ved f.eks. at skulle rejse gennem krigsområder eller
ved at blive beskudt af snigskytter? 6/7 12/7

1118. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil oplyse, om re-
geringen har taget initiativer, der kan forebygge, at konstabler be-
ordres til at deltage i den fredsskabende styrke i det tidligere Jugo-
slavien? 6/7 12/7

1119. Af Jan Køpke Christensen (FP) om ministeren vil oplyse, om det
forventes, at det fremover vil være nødvendigt at beordre konstab-
ler til at deltage i den fredsskabende styrke i det tidligere [ugosla-
vien? 6/7 12/7

1120. Af Jan Køpke Christensen (FP) om hvilke initiativer i form af f.eks.
lønforhøjelser, pensions- og livsforsikringer og ferie- og afspadse-
ringsordninger der tages for at tilskynde militærpersonel til frivil-
ligt at rejse til f.eks. Kroatien? 6/7 12/7

1141. Af Pia Kjærsgaard (FP) om ministeren vil give en realistisk vur-
dering af de forventede omkostninger ved oprettelsen af det af For-
svarsministeriets styringsgruppe foreslåede brandkorps samt op-
lyse om udgifterne vil blive afholdt inden for Forsvarsministeriets
eksisterende budgetramme eller over særskilte bevillinger? 8/7 20/7
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1198. Af Pelle Voigt (SF) om ministeren vil sørge for, at Hjemmeværnet
gør disciplinært ansvar gældende over for den befalingshavende i
Køge Hjemmeværn, som tirsdag den 20. juli i TV-Lorry nævnte uro
på Christiania som eksempel på en situation, hvor der kunne blive

21/7 29/7brug for Hjemmeværnet?
1313. Af Tom Behnke (FP) om at ministeren bedes forklare den økonomi-

ske logik i, at ministeriet vedrørende Bådsmandsstræde kaserne
budgetterer indtægterne ud fra, hvad ministeriet forventer at få af

12/8 19/8indtægter, og ikke ud fra, hvad de faktiske udgifter er?
1314. Af Tom Behnke (FP) om, at ministeren bedes oplyse, hvad »socialt

tilskud« for Bådsmandsstrædes kaserne omfatter, og hvorfor ud-
giften ikke afholdes af de sociale myndigheder? 12/8 19/8

1315. Af Tom Behnke (FP) om, under henvisning til at ministeren hæv-
der, at betalingerne fra Christiania har været stigende gennem en
årrække, bedes oplyst, om det ikke er mere relevant at bruge skatte-
ydernes nettoudgifter ved Christiania som målestok, og om det
ikke er således, at der har været tale om en konstant stigning i den
sum, skatteyderne må undvære til Christiania? 12/8 19/8

1316. Af Tom Behnke (FP) om, at ministeren bedes oplyse, hvornår, og
med hvilke planer »lovliggørelsesarbejde«-kontoens akkumulerede
11,5 mio. kr. skal anvendes? 12/8 19/8

1317. Af Tom Behnke (FP) om ministeren ikke finder, at der i forbindelse
med en vurdering af, hvilke omkostninger skatteyderne har ved
Christiania, bør indregnes en leje for det betydelige areal, og vil
ministeren oplyse, hvad den årlige leje efter kvalificeret skøn vil
være for Bådsmandsstræde kaserne-arealet, såfremt der anvendes
samme »prislis te«, som når ministeriet i øvrigt udlejer arealer? 12/8 19/8

1336. Af Tommy Dinesen (SF) om, hvorledes har man tænkt sig, at be-
taling for afmærkning af sejladsen i danske farvande skal kunne
foregå på en fornuftig måde, og hvorledes har man tænkt sig, at det
skal kunne lade sig gøre at sende regningen til en bestemt bruger,
som det er set over for Omø Færgefart? 17/8 26/8

1367. Af Annette Just (FP) om ministeren vil oplyse, hvor stort det dan-
ske forsvars tilgodehavende hos FN for leverancer af materiel til
FN-styrkeri det tidligere Jugoslavien er, og oplyse hvad ministeren
indtil nu har gjort for at inddrive tilgodehavendet hos verdensorga-
nisationen, og vil ministeren gå ind for, at Danmark om nødvendigt
opnår betaling ved at foretage modregning af Danmarks tilgodeha-
vende ved indbetaling af danske bidrag til FN? 25/8 1/9
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Tillæg 5
Spørgsmål til andre ministre om emner vedrørende forsvaret.
1. oktober 1992 - 30.september 1993.
Fortryk af Folketingets Forhandlinger.

S 29 9/10 Glønborg (KRF) Vil regeringen arbejde for, at NATO-partneren Tyrkiet ikke sender våben
eller militærrådgivere til nabolandet Aserbajdzhan, som for tiden er i
voldsom kamp med Armenien?

S 92 29/10 Pia Kjærsgaard (FP) Vurderer regeringen, a t den under den kommende tids for handlinger
om Danmarks forhold til Maastrichttraktaten kan opnå sikkerhed for, at
Danmark holder sig uden for den såkaldte forsvarspolitiske dimension,
der indebærer dansk deltagelse i Vestunionen samt fælles forsvarspoli
tik eller fælles forsvar, hvordan kan en sådan garanti mere specifikt ud
formes, hvordan sikres det, at aftalen herom er uden tidsbegrænsning
og juridisk forpligtende for alle 12 EF-lande, og hvordan fastslås det, at
unionsmålsætningen. som den fremgår af de fælles bestemmelser i Maa
strichttraktaten, ikke får virkning for Danmark på dette punkt?

S 259 15/12 Helen Jørgensen (S) Vil udenrigsministeren give den fornødne tilladelse til at spørgeren som
medansvarlig for beslutningen om at udsende danske soldater til freds
bevarende FN-tjeneste i Kroatien snarest og helst i uge 52 kan aflægge
besøg hos de danske styrker i Kroatien?

S 302 7/1 Steenhold t (V) Kan udenrigsministeren oplyse, om SNG-styrkerne har fået lov til at
anvende Novaja Zemlja-øgruppen som prøvesprængningsområde også
i 1993, og hvis dette er tilfældet, hvad de nordiske lande agter at gøre for
at hindre, at prøvesprængningerne udføres?

S 322 13/1 Birte Weiss (S) Hvad vil ministeren gøre for, at udefra kommende ideer til anvendelse
af Holmen bliver bedømt og debatteret med samme seriøsitet som mini
sterens egne om samlet udflytning af en række kunstneriske uddannel
ser?

--J
o
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S 455 24/2 John Vinther (KF) Kan ministeren bekræfte, at den oprindelige indbydelse til 200 krigs
fanger, heriblandt familie, var aftalt mellem forligspartierne? 24/2 5667-5671



Spm. nr. Stillet Af Vedrørende Sv.dato Spalte

S 456 24/2 John Vinther (KF) Agter ministeren at invitere bl.a. krigsfanger til Danmark, uden at dette
drøftes med forligspartierne bag den oprindelige lov? 24/2 5671-5676

S 472 23/2 Pelle Voigt (SF) Vil ministeren sørge for, at civile værnepligtige (militærnægtere) får en
job og uddannelsesordning, der svarer til den, militære værnepligtige
ifølge forsvarsforliget skal modtage fra 16 jobkonsulenter fra den 1. juni
1992, så der ikke sker en urimelig diskrimination af denne gruppe vær-
nepligtige? 4/3 6196-6197

S 504 26/2 Jan Køpke Vil ministeren bekræfte, at der stadig er store problemer omkring mil-
Christensen (FP) jøgodkendelsen af en skydebane på Fyn i forbindelse med en planlagt

flytning af Sønderborg Sergentskole fra Sønderborg til Odense? 26/2 7513-7514

S 719 16/4 Jan Køpke Agter statsministeren at tage initiativ til at stoppe flytningen af Sergent-
Christensen (FP) skolen fra Sønderborg til Odense og på den måde forskåne skatteyderne

for de store million udgifter i forbindelse med blandt andet time- og
dagpenge til underviserne? 26/4 9225-9226

5583 12/2 Gade (SF) Agter ministeren at afvise forslaget til regionplantillæg fra Fyns Amts-
råd om placering af en militær skydebane i Højbjerg sydvest for Korup i
Odense Kommune? 31/3 7519-7520

5716 16/4 Holger Gravesen (S) Har udenrigsministeren fordømt eller agter udenrigsministeren at for-
dømme de seneste israelske overgreb i Gaza, hvor militæret f .eks, i Khan
Yunis nu bruger antitankmissiler i palæstinensiske boligkvarterer som
kollektiv afstraffelse? 27/4 9255-9256 )::."

5717 16/4 Holger Gravesen (S) Har udenrigsministeren presset eller agter udenrigsministeren at lægge ::::l.
cO"pres på USA's regering for at få denne til i FN at kræve FN's relevante

~resolutioner efterfulgt? 27/4 9256-9256

5718 16/4 Holger Gravesen (S) Har Danmark eller EF overvejet sanktioner mod Israel på grund af lan- g.
dets overtrædelser af FN's resolutioner, internationale konventioner og cg
menneskerettigheder? 27/4 9256-9257 en

5704 14/4 Merethe Due Vil udenrigsministeren oplyse, om vor NATO-partner Tyrkiet støtter en
Jensen (KRF) Aserbajdzhan i kampen mod Armenien og og Nagorno-Karabakh, og i CD-bekræftende fald om denne støtte finder sted i form af våben, militær- CO

-...,J rådgivere, soldater eller alle tre former for støtte? 29/4 9280-9281 CO...... W



--J Spm. nr. Stillet Af Vedrørende Sv.dato Spalte l?tI\)

S 793 29/4 Merethe Due Hvad agter den danske regering at gøre for at sikre Armeniens og Na-
<C.
JJJensen (KRF) gorno-Karabakhs overlevelse som henholdsvis selvstændig stat og ar- CD

mensk kulturområde? 11/5 9281-9282 ~
S 866 24/5 Pia Kjærsgaard (FP) Vil udenrigsministeren oplyse, hvilke sanktioner den danske stat har <g

indført over for det tidligere Jugoslavien fordelt på aktivitet og omr å- ~
der/stater inden for det tidligere Jugoslavien? 7/6 10986-10987 en

S 867 24/5 Pia Kjærsgaard (FP) Vil udenrigsministeren oplyse formålet med de indførte sanktioner mod
CD
-a.

områder/ stater inden for det tidligere Jugoslavien? 7/6 10987 <o
<o

S 868 24/5 Pia Kjærsgaard (FP) Vil udenrigsministeren angive sin holdning til, hvor vidt de indførte CV

sanktioner mod det tidligere Jugoslavien er effektive og opfylder mål-
sætningen for sanktionerne? 7/6 10988

S 953 8/6 Pelle Voigt (SF) Hvilke bestræbelser udfolder Danmark og EF-formandskabet for at
støtte, at konflikten omkring Nordkoreas udtræden af NPT-regimet lø-
ses gennem forhandlinger, bl.a. de direkte forhandlinger mellem Syd- og
Nordko rea og netop påbegyndte direkte forhandlinger mellem Nord-
korea og USA? 21/6 12476-12477

S 982 17/6 Annette Just (FP) Kan udenrigsministeren bekræfte, at det ikke just er udstyr til civil fa-
sanjagt. der er tale om, når militære eksperter fra Hærens Kampskole i
Oksbøl forklarer, at det er gyro til panserværn og natkikkerter. der for-
størrer op til 50.000 gange? 28/6 12386-12387

S999 23/6 Pia Kjærsgaard (FP) HvilkeÆarantier vil udenrigsministeren give for, at danske soldater ikke
- mod eres vilje udkommanderes til at deltage i FN-aktioner i det tid-
ligere Jugoslavien? 23/6 11609-11612

S 1191 20/7 Pia Kjærsgaard (FP) Statsministeren bedes oplyse, på hvilke områder, herunder i forbindelse
med forligsaftaler. der er nedsat politiske følgegrupper såvel formelt
som uformelt? 28/7 12410-12411




