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Folketingets Forsvarsudvalg 

Christiansborg 

 

 

 

 

 

 

 

FORSVARSMINISTEREN  

 

6. december 2017 

 

Folketingets Forsvarsudvalg har den 4. december 2017 stillet følgende spørgsmål nr. 5 vedr. 

B40 til forsvarsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Eva 

Flyvholm (EL). 

 

Spørgsmål nr. 5: 

”Flere beboere i området omkring Flyvestation Skrydstrup har forsøgt at komme i dialog 
med både Haderslev Kommune og Forsvarsministeriet omkring støjgenerne som følge af de 
nye F-35 kampfly, men forgæves. Nu efter næsten halvandet års tid, hvor beboere har væ-
ret utrygge og uvidende omkring omfanget, har Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-
styrelse sammen med Haderslev Kommune afholdt et borgermøde omkring støjgenerne 
onsdag 29. november. Hvorfor har ministeriet først valgt at afholde borgermødet halvandet 
års tid, efter beslutningsgrundlaget for køb af 27 F-35 kampfly er vedtaget?” 
 

Svar: 

Forsvarsministeriet lægger vægt på, at borgerne i og omkring Skrydstrup løbende holdes 

orienteret om F-35 kampflyprojektet. 

 

Nyt Kampfly Program har henholdsvis den 18. maj og 10. august 2017 holdt møder med to 

grundejerforeninger ved Flyvestation Skrydstrup.  

 

Den 29. november 2017 blev der afholdt et større borgermøde på Flyvestation Skrydstrup. 
 

Der er oprettet en digital postkasse i Nyt kampfly Program, hvor alle interesserede kan rette 

henvendelse med spørgsmål, herunder om støjgener mv. Endvidere vil der løbende blive lagt 

information ud på Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses hjemmeside. 

 
Det næste informationsmøde vil efter planen blive afholdt ultimo januar/primo februar 2018.  
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Offentligt



 
Jeg har i øvrigt i opfølgning af borgermødet på Flyvestation Skrydstrup den 29. november 2017 

og de tilkendegivelser og spørgsmål, der fremkom, bedt om, at der iværksættes yderligere støj-

beregninger ved alternativ placering af F-35 komplekset på Flyvestation Skrydstrup samt sam-

menlignelige støjberegninger for de nuværende F-16 fly, så også disse beregninger kan forelig-

ge som grundlag for det forslag til anlægslov, som forventes fremlagt for Folketinget. Spørgs-

målet om adgang til at klage over støj, vil også blive adresseret i forbindelse med lovforsla-

get. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 


