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Medlem af Folketinget Marie Krarup (DF) har den 25. februar 2021 stil-
let følgende spørgsmål nr. 154, som hermed besvares. 
 
Spørgsmål nr. 154: 
Ministeren bedes ligeledes oversende en fuldstændig og opdateret (i 
forhold til svar på FOU alm. del - spørgsmål 93 fra folketingsåret 2017-
2018) oversigt over, hvor mange gange afvisningsberedskabet har væ-
ret i brug i eller i nærheden af dansk territorium overfor Rusland og 
andre nationer (det bedes anført hvilke), samt hvor mange gange dan-
ske fly er blevet afvist af andre nationer. 
 
Svar: 
Forsvarsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra 
Forsvarskommandoen, der har oplyst følgende: 
 
”Opgørelsen nedenfor viser antal gange, afvisningsberedskabet er let-
tet fra Skrydstrup på afvisningsmissioner i perioden 1. januar 2013 – 1. 
marts 2021. Der er ikke medtaget aktiveringer af beredskabet på bag-
grund af test af luftforsvaret, idet disse betragtes som træning og der-
med ikke afvisningsoperationer. Ligeledes er forhøjede startvarsler hel-
ler ikke medtaget i de tilfælde, hvor flyene ikke lettede. 
 
Foruden identifikation og afvisningsopgaver anvendes afvisningsbered-
skabet i forbindelse med mistet radiokontakt til civile fly og assistance 
til nødstedte fly. 
 
For at optimere reaktionstid og reducere nødvendig flyvehastighed ak-
tiveres afvisningsberedskabet ofte før uidentificerede luftfartøjer er i 
nærheden af territorialgrænsen. Vender det uidentificerede fly om, når 
afvisningsberedskabet derfor ikke altid at identificere de uidentificerede 
fly. 
 
År Antal Overfor 

russisk 
Overfor 
formodet 
russisk 

Overfor 
polsk 

Overfor 
svensk 

Overfor 
hollandsk 

Overfor 
tysk 

Overfor 
civile 

Overfor 
ukendt 
nationalitet 

2013 38 29 4 1 1 0 0 2 1 

2014 59 51 7 0 0 0 0 1 0 

2015 40 36 2 0 0 0 0 2 0 

2016 21 17 2 0 0 0 0 2 0 
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2017 37 28 6 0 0 0 0 3 0 

2018 38 28 7 0 0 0 0 2 1 

2019 47 34 12 0 0 0 0 1 0 

2020 42 28 11 0 0 1 1 1 0 

2021 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

 
En af aktiveringerne i 2019 var mod en formodet russisk ubåd. Den er 
medtaget i tabellen. 
 
Forsvaret har ikke kendskab til, at danske fly er blevet afvist af andre 
nationer. Ved afvisning forstås, at danske fly er blevet nægtet adgang 
til en anden nations territorium gennem anvendelse af deres afvis-
ningsberedskab. 
 
Når danske fly opererer i internationalt luftrum, f.eks. over Østersøen, 
mødes de ofte af andre nationers fly. Der foreligger imidlertid ikke rap-
portering om denne aktivitet, hverken i Østersøen eller i andre dele af 
verden, hvor danske fly opererer.” 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Trine Bramsen 
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