Fornyet bidrag til NATO’s fremskudte
tilstedeværelse i 2020
Hvordan ser det fornyede bidrag se ud?
Det fornyede bidrag på op til ca. 200 personer er
udsendt til Estland fra primo januar 2020 og ca. 12
måneder frem.
Bidraget består af:


et panserinfanterikompagni



et ildledelseshold



et logistiskdetachement



et nationalt støtteelement



en militærpolitistation



et mindre antal stabs- og forbindelsesofficerer

Træning af sygehjælpere ved Enhanced Forward
Presence Hold 1.

Hvad er fremskudt tilstedeværelse?
Under NATO-topmødet i Warszawa i 2016 blev det

Hvortil er det danske bidrag udsendt?

besluttet at etablere en fremskudt tilstedeværelse

Danmark

(enhanched Forward Presence, eFP) i de baltiske
lande og Polen, som en del af Alliancens styrkede
afskrækkelses- og forsvarsprofil. Den fremskudte
tilstedeværelse består af en multinational bataljon i
hvert af de baltiske lande og Polen. Bataljonerne er
hver anført af en rammenation.

bidrager

til

den

britiske-ledede

bataljonskampgruppe i Estland, hvor størstedelen af
soldaterne er stationeret i byen Tapa. Derudover er
der udsendt stabsofficerer til enhanced Forward
Presence

Command,

der

er

det

britiske

hovedkvarter for tilstedeværelsen placeret i Tallinn.
Der er ligeledes udsendt stabsofficerer til stabene
ved 1. Estiske Brigade og den britisk ledede
multinationale bataljonskampgruppe, der begge er
placeret på kasernen i byen Tapa.
Hvem deltager?
Storbritanninen,

Canada,

Tyskland

og

USA

er

rammenationer for den fremskudste tilstedeværelse
i henholdsvis Estland, Letland, Lituauen og Polen.
Dansk infanterikampkøretøj forlader Esbern Snare i
Estland.

De bidragsydende lande til kampgrupperne ud over
Danmark er Island, Belgien, Kroatien, Frankrig,
Nederlandene, Norge, Albanien, Italien, Spanien,
Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tjekkiet, Polen og

Hvorfor bidrager Danmark?
Formålet er at bidrage til troværdigheden af NATOs

Romanien.

artikel 5 i Washington-traktaten og sende et klart
signal om alliancesolidaritet. Det er hensigten, at
den fremskudte tilstedeværelse skal virke som en
snubletråd, der aktiverer hele alliancen i tilfælde af
fjendtlig

indtrængen

på

NATO-territorium.

Bataljonerne er til stede på rotationsbasis og har en
defensiv karakter.
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