Danske NATO-bidrag
Resolute Support Mission
Danmark

har

siden

2015

SNMG1
NATO’s

Standing NATO Maritime Group 1 er en samling

Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan, der

bidraget

til

NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at

har afløst den tidligere ISAF kampmission, som

imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen

Danmark også bidrog til. Det danske bidrag består

består af krigsskibe fra fosrkellige NATO-lande. Det

p.t. af ca. 155 personer i hovedstaden Kabul.

danske orlogsfartøj Absalon blev en del af gruppen
d. 12 februar 2020 og kommertil at sejle med
gruppen i to måneder.
NMI
På baggrund af en anmodning fra den irakiske
regering,

besluttede

regeringsledere

på

NATO-

topmødet i Bruxelles i juli 2018 at oprette træningsog

mentoreringsmissionen

NATO

Mission

Iraq

(NMI), der supplerer og understøtter koalitionens
træningsindsats, Operation Inherent Resolve (OIR),
i Irak.
Danmark støtter op om en større rolle til NATO og

Soldat i Afghanistan ved Resolute Support Mission.

skal efter planen overtage ledelsen af NATO’s mission i Irak fra udgangen af 2020 og frem til midten af
2022. Danmark overtager opgaven efter Canada.

eFP (enhanced Forward Presence)
Fremskudt tilstedeværelse består af fire bataljonskampgrupper på hver ca. 1.000 soldater, placeret i
Estland,

Letland,

Litauen

og

Polen.

Danmark

bidrager fra primo 2020 og ca. 12 måneder frem
med op til ca. 200 soldater i Estland.

Udover at varetage ledelsen vil Danmark bidrage
med en stab samt et sikrings- og eskortebidrag.
Dertil kommer et helikopterbidrag på op til tre helikoptere fra maj 2021 og et år frem. I alt sendes

KFOR

omkring 210 danske soldater til Irak for at lede og

Mere end 13.000 danske soldater har gjort tjeneste

støtte missionen.

i Kosovo Force (KFOR) siden oprettelse i 1999.
Danmarks bidrag til KFOR består i dag af ca. 30
personer i en bevogtningsdeling i den franske lejr
ved Novo Selo samt ca. seks personer i KFOR
hovedkvarteret i Pristina.
Baltic Air Policing
Danmark har syv gange siden 2004 bidraget til at
håndhæve

suveræniteten

over

luftrummet

i

Baltikum. Bidraget består af fire F-16 og op til ca.
60 personer, senest udsendt fra september til
december i 2019. Det ventes, at Danmark bidrager

eFP (Baltikum).

med et ligende bidrag i 2021.
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