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FORSVARSMINISTEREN  

21. april 2015 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 13. februar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 83 til 

forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem 

af udvalget (MFU) Christian Juhl (EL). 

 

Spørgsmål nr. 83: 

”Vil ministeren i forlængelse af svar på FOU alm. del - spørgsmål 72, uddybende redegøre 

for: 

a) det danske samarbejde med den israelske hær de sidste 10 år - hvilke emner og opgaver 

har der været tale om 

b) hvilke våben, våbensystemer eller våbendele, det danske forsvar (hær, flyvevåben og 

marine) har købt de sidste 10 år 

c) hvilke NATO-aktiviteter der er tale om i ministerens svar på del d)  

d) hvorvidt det er det danske forsvars plan at indkøbe artillerisystemer fra israelske produ-

center eller sælgere, f.eks. det israelske Elbit og hvem der i givet fald har besluttet dette 

e) hvilke emner der blev drøftet på mødet i juni 2014 på politisk direktørniveau og hvem der 

deltog i mødet fra dansk side 

f) hvorvidt indkøb af israelske våben, våbendele eller våbensystemer er i overensstemmelse 

med dansk Israel-Palæstina politik 

g) hvorvidt israelske virksomheder eller andre virksomheder producerer våben, våbendele 

eller våbensystemer på den besatte Vestbred - i givet fald hvilke systemer?” 

 

Svar: 

 

a) Forsvarsministeriet har anmodet Værnsfælles Forsvarskommando om en udtalelse til 

brug for Forsvarsministeriets besvarelse af spørgsmål a. Værnsfælles Forsvarskom-

mando har i den forbindelse oplyst:  
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”Der eksisterer ikke et fast regelmæssigt samarbejde mellem det danske forsvar og 

Israel Defence Forces, hvorfor samarbejde sker på ad hoc basis, når der vurderes at 

være et konkret formål eller udbytte for dansk forsvar. 

 

Værnsfælles Forsvarskommando har identificeret følgende aktiviteter, hvor der har 

fundet et samarbejde sted mellem det danske og israelske forsvar de seneste 10 år:  

 

I november 2005 deltog en repræsentant fra Trænregimentet i et logistikkursus på 

den israelske logistikskole i Tel Aviv.  

 

Danmark er medlem af en arbejdsgruppe i NATO, der beskæftiger sig med blandt 

andet beskyttelse af køretøjer. Israel er – sammen med Sverige og Australien – prø-

vemedlem af gruppen med henblik på permanent medlemskab. Arbejdsgruppen er et 

forum, hvor eksperter kan samarbejde og udveksle erfaringer om, hvordan man ek-

sempelvis beskytter pansrede køretøjer mod improviserede sprængladninger eller 

andre typer panserbrydende våben. I den sammenhæng kan Israel bidrage med 

værdifulde erfaringer. 

 

I forbindelse med udsendelse af FN-observatører til United Nations Truce Supervision 

Organization (UNTSO), har der været dansk deltagelse på ”International Liaison 

Course”, der arrangeres af det israelske forsvar og afholdes årligt med deltagelse fra 

hele verden. En pålagt del af observatørtjenesten er FN-inspektioner af israelske mili-

tære installationer, på områder besat af Israel samt dialog med parterne i våbenhvi-

leaftalerne. 

 

I tilslutning til den dansk-tyske maritime øvelse DANEX/NORTHERN COASTS 2011 

blev der gennemført øvelser for minedykkere. I den forbindelse deltog et hold mine-

dykkere fra Israel i øvelsesaktivitet på dansk område. 

 

I forbindelse med dansk deltagelse i kurser/uddannelse eller øvelser i udlandet, kan 

der være tilfælde, hvor Israel også er inviteret som deltager. Et eksempel herpå er 

den danske deltagelse i den tyske øvelse SANDY BEACH 2008, hvor et israelsk mine-

dykkerhold også deltog. 

 

Der henvises i øvrigt til besvarelse af FOU spørgsmål nr. 72.” 

 

b) Forsvarsministeriet har anmodet Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 

om en udtalelse til brug for Forsvarsministeriets besvarelse af spørgsmål b. For-

svarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har i den forbindelse oplyst: 



”Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har efter gennemgang af indkøb 

på vegne af Forsvaret fra israelsk baserede leverandører de seneste 10 år identifice-

ret indkøb af følgende våben, våbensystemer og våbendele: 

 

 Termiske våbensigter til tungt maskingevær 

 120 mm morter systemer  

 120 mm kampvognsammunition  

 5,56 mm ammunition  

 brandrør til bomber.  
 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse kan oplyse, at der udover våben, 

våbensystemer og våbendele er indkøbt andet materiel fra israelsk baserede leve-

randører. Som eksempler kan nævnes diverse reservedele, kampinformationssyste-

mer samt bårer mv.”   

 

c) Forsvarsministeriet har anmodet Værnsfælles Forsvarskommando om en udtalelse til 

brug for Forsvarsministeriets besvarelse af spørgsmål c. Værnsfælles Forsvarskom-

mando har i den forbindelse oplyst: 

 

”NATO’s Middelhavsdialog er et samarbejdsforum med deltagelse af Israel, Egypten, 

Jordan, Marokko, Mauretanien, Tunesien og Algeriet. De syv Middelhavsdialoglande 

mødes løbende med NATO på forskellige niveauer, herunder én gang årligt med Alli-

ancens forsvarschefer i Militærkomitéen. Sådanne møder udgør en værdifuld mulig-

hed for gensidige drøftelser mellem NATO og de syv lande i Middelhavsdialogen. 

 

Det praktiske samarbejde i Middelhavsdialogen omfatter blandt andet seminarer, 

workshops, deltagelse eller observatørstatus i NATO/PfP øvelser, flådebesøg samt 

deltagelse i kurser og andre aktiviteter på NATO School i Oberammergau og NATO 

Defence College i Rom.” 

 

d) Det israelske firma Elbit deltager sammen med to andre udenlandske leverandører i 

det igangværende udbud om anskaffelsen af nyt artillerisystem til hæren. Der er ikke 

truffet beslutning om anskaffelsen. Beslutning i anskaffelsessagen træffes af For-

svarsministeriet, idet Forsvarsforligskredsen inddrages jf. praksis i forbindelse med 

større materielanskaffelser til Forsvaret. Desuden inddrages Finansudvalget efter de 

faste procedurer for behandling af aktstykker. 

 

e) Mødet mellem det danske og det israelske forsvarsministerium i juni 2014 fandt sted 

på politisk direktørniveau. Fra dansk side deltog en afdelingschef, en kontorchef og 

en fuldmægtig fra Forsvarsministeriet. Fra israelsk side deltog en afdelingschef fra 



det israelske forsvarsministerium, den israelske ambassadør i Danmark, en assiste-

rende regionschef og en seniorrådgiver.  

 

Drøftelserne koncentrerede sig om de generelle sikkerhedspolitiske udfordringer i 

Mellemøsten, Arktis, NATO og FN. Hertil kom en indledende drøftelse af muligheder-

ne for bilaterale samarbejder mellem Danmark og Israel, eksempelvis inden for vete-

ranområdet, samt af det regionale samarbejde på det maritime område i Østersøen.  

 

Mødet gav mulighed for at tilkendegive dansk syn på en række emner, herunder sik-

kerhedspolitiske overvejelser i forhold til Arktis, den aktuelle sikkerhedspolitiske ud-

vikling i Europa, Danmarks indsats i FN/OPCW-missionen til fjernelse af Syriens ke-

miske våben, i forhold til de israelske bosættelser på Vestbredden og vigtigheden af 

overholdelsen af menneskerettighedsforpligtelser. 

 

f) Forsvarsministeriet har anmodet Udenrigsministeriet om en udtalelse til brug for For-

svarsministeriets besvarelse af spørgsmål f. Udenrigsministeriet har i den forbindelse 

oplyst: 

 

”Import af varer fra Israel er ikke i princippet påvirket af dansk Israel-Palæstina-

politik under den forudsætning, at israelske bosættelser ikke derigennem får legiti-

meret deres eksistens eller forbedrede økonomiske muligheder. Det er regeringens 

og EU’s klare holdning, at de israelske bosættelser på Vestbredden er i strid med fol-

keretten og udgør en stor forhindring for en fredsløsning mellem Palæstina og Israel. 

Regeringen fraråder på den baggrund offentlige og private engagementer, der finder 

sted i bosættelserne, eller som er rettet mod at begunstige disse.” 

 

g) Forsvarsministeriet har anmodet Udenrigsministeriet om en udtalelse til brug for For-

svarsministeriets besvarelse af spørgsmål g. Udenrigsministeriet har i den forbindelse 

oplyst: 

 

”Udenrigsministeriet er ikke bekendt med, at israelske eller andre virksomheder pro-

ducerer våben, våbendele eller våbensystemer på den besatte Vestbred.” 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Nicolai Wammen 

 


