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Folketingets Forsvarsudvalg har den 30. januar 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 8 vedr. B 

56 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra René 

Gade (ALT). 

 

Spørgsmål nr. 8 vedr. B 56: 

Ministeren bedes angive i procent, hvor meget den danske fregat forventes at skulle anven-
des til piratbekæmpelse sammenlignet med, hvor meget den forventes anvendt til bekæm-
pelse af ISIL og til træning af mandskab etc. 
 

Svar: 

Det er ikke muligt at angive fordelingen af den danske fregats forventede opgaveløsning i 

procent, idet flere af opgaverne vil blive udført samtidig. Hangarskibsgruppen vil således 

kunne være indsat til støtte for både koalitionens indsats mod ISIL og CMF samtidig, lige-

som træning og operativ opgaveløsning vil blive gennemført parallelt. Værnsfælles For-

svarskommando har til brug for besvarelsen oplyst, at samarbejdet mellem besætningen på 

den danske fregat og øvrige enheder i hangarskibsgruppen løbende vil blive trænet og ud-

viklet gennem såvel konkret opgaveløsning som øvelse af en række forskellige scenarier og 

situationer. 

 

For så vidt angår hangarskibsgruppens operative opgaveløsning har Værnsfælles Forsvars-

kommando oplyst, at det amerikanske forsvar har oplyst, at hovedopgaven for hangarskibs-

gruppen – i den periode hvor den danske fregat indgår – forventes at være støtte til koaliti-

onens indsats mod ISIL i Irak og Syrien. 
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Omfanget af støtten til bekæmpelsen af pirateri i rammen af den internationale maritime 

koalitionsstyrke Combined Maritime Forces vil afhænge af de konkret behov og hangar-

skibsgruppens øvrige opgaveløsning. 

 

Da fregattens operative opgaver vil bestå af bidrag til hangarskibsgruppens samlede forsvar 

samt til koordination og kontrol af luftrummet omkring hangarskibsgruppen, vil den danske 

fregat ikke have en selvstændig opgave i forhold til bekæmpelse af pirateri. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 


