MULTINATIONALT DIVISIONSHOVEDKVARTER I BALTIKUM
Hvorfor et multinationalt divisionshovedkvarter i Baltikum?
Såvel de baltiske lande som NATO har identificeret
et behov for at opette et divisionshovedkvarter, der
skal varetage kommandoen over dele af NATO’s
tilstedeværelse i de baltiske lande.
Divisionshovedkvarteret, der bygger på den tidligere Danske Division i Haderslev, blev oprettet i
marts 2019. Sidenhen har rammenationerne –
Danmark, Letland og Estland – sammen med NATO
arbejdet på at hovedkvarteret integreres i NATO’s
styrkestruktur. Dét forventes at ske i løbet af første halvår af 2020, hvorefter divisionshovedkvarteret kan begynde at løse opgaver for NATO.
Hvad er hovedkvarterets opgaver?
Divisionshovedkvarteret vil være en del af NATO’s
styrkestruktur og øge NATO’s afskrækkelses- og
forsvarsprofil, støtte de baltiske landes forsvarsplanlægning og styrke de i forvejen stærke danskbaltiske forsvarspolitiske relationer. Hovedkvarteret
skal bidrage til at styrke NATO’s beredskab ved at
forbedre kommando- og kontrolforholdene i de
baltiske lande.
Hovedkvarteret skal også bl.a. sikre at der opretholdes et fælles operationsbillede, foretage planlægning og føre tropper på brigade- og divisionsniveau. Hovedkvarteret bliver derudover ansvarlig for
at træne og uddanne andre relevante NATO-styrker
i det baltiske område.

Hvor er hovedkvarteret placeret?
Hovedkvarteret er placeret delvist i byen Adazi, der
ligger ca. 25 km fra Letlands hovedstad, Riga, og
delvist i Slagelse, Danmark. Dele af hovedkvarteret
vil dog være placeret i Karup indtil faciliteterne i
Slagelse er parate.
Hvem deltager?
Danmark er sammen med Estland og Letland rammenationer for divisionshovedkvarteret.
Divisionshovedkvarteret er multinationalt og NATOallierede og partnere inviteres til at deltage, f.eks.
ved at bidrage med personel. De øvrige bidragydende lande er for nuværende Canada, Frankrig,
Tyskland, Italien, Litauen, Polen, Slovenien, Spanien og Storbritannien.
Hvor mange danske soldater skal til Baltikum?
Når hovedkvarteret, inkl. den multinationale føringsstøttebataljon, er fuldt opbygget og indsatsklart vil det bestå af ca. 270 soldater, hvoraf det
danske bidrag udgør ca. 140 soldater, heraf ca. 50
soldater i Letland og ca. 90 soldater i Danmark. De
resterende ca. 130 soldater kommer fra Estland,
Letland og andre bidragydende lande og vil ligeledes være placeret både i Danmark og i Letland.
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