Danske bidrag til NATO’s beredskaber
NRF og NRI
er en forudsætning for Danmarks sikkerhed og

Hvad er NRF og NRI?
NATO Response Force (NRF) og NATO Readiness
Initiative

(NRI)

er

vigtige

led

i

tryghed.

NATOs

afskrækkelses- og forsvarsprofil.

Der lægges fra alliancens side betydelig vægt på, at
NATO-allierede

–

herunder

Danmark

-

leverer

NRF er en hurtig reaktionsstyrke med land-, sø-,

substantielle bidrag til NATOs beredskabsstyrker

luft- og specialoperationsstyrker, som NATO med

(NRF og NRI).

kort varsel kan indsættes i alle typer af operationer.
Hvad bidrager Danmark med?
NRI blev oprettet i 2018, som svar på ændringerne i

Et sådant substantielt bidrag til NATO’s beredskaber

det sikkerhedspolitiske landskab, herunder Ruslands

leverer Danmark. De danske tilmeldinger til NRF i

aggressive adfærd og ustabiliteten i Europas sydlige

2021 og frem samt til NRI fra 2020 udgør op til ca.

nærområder. Med NRI opstilles 30 kampbataljoner,

2.000 veltrænede og veludrustede soldater.

30 større skibe og 30 eskadriller kampfly på
maksimalt 30 dages beredskab.

Tilmeldingerne til NRF skifter årligt og varierer i
størrelse og sammensætning. Bidragene til NRI er i

NRI består i alt af ca. 80.000 soldater. I 2021

udgangspunktet varigt tilmeldt.

forventes det, at NRF og NRI tilsammen skal udgøre
over 120.000 soldater.

Danmark bidrager til NRI på følgende måde:


Fra

2020

og

frem

tilmeldes

fire

F-16

kampfly – hertil yderligere fire i årene 2020
og 2021


Fra

2021

krigsskib

og

frem

(støtteskib

tilmeldes
eller

et

fregat)

større
inkl.

helikopter.


Fra 2021 og frem tilmeldes en kampbataljon
inkl. støttekapacitet.

De

danske

bidrag

kan

ikke

indsættes

uden

samtykke fra Folketinget.
Ved siden af bidragene til NATOs beredskaber
leverer Danmark også til NATOs igangværende
operationer, herunder NATOs mission i Irak, NATOs
fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Resolute
Support Mission i Afghanistan.

Hvorfor bidrager Danmark?
NATO

er

hjørnestenen

sikkerhedspolitik.

Et

i

bredt

dansk
flertal

forsvarsi

og

folketinget

lægger vægt på, at Danmark påtager sig ansvar i
NATO og bidrager til NATOs styrker og beredskaber.
Tilmeldingen af danske styrker til NATOs styrker er
med til at opretholde en troværdig afskrækkelse og
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