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Medlem af Folketinget Niels Flemming Hansen (KF) har den 10. no-

vember 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 25, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 25: 

I juni måned 2021 offentliggjorde det amerikanske forsvarsministerium 

Pentagon, at man har observeret ikke under 143 flyvende objekter, som 

man ikke kan forklare. Pentagon oplyser, at man har observeret fysiske 

flyvende objekter, som i adskillige tilfælde bevæger sig på måder, som ikke 

kan forklares. I 80 tilfælde er objekterne observeret samtidigt på flere typer 

overvågning, som for eksempel radar. Pentagon oplyser, at fænomenerne 

kan udgøre en sikkerhedstrussel. Kan ministeren oplyse, om danske styrker 

indenfor de seneste ti år har observeret lignende fænomener enten i dansk 

luftrum eller i udlandet, herunder om ministeren kan oplyse, om der har 

været fænomener, som er dokumenteret ved teknologisk overvågning, som 

for eksempel radar eller lignende samt om ministeren deler Pentagons op-

fattelse af, at sådanne fænomener kan udgøre en sikkerhedstrussel? 

 

Svar: 

Forsvarskommandoen har til brug for besvarelsen af spørgsmålet op-

lyst, at Forsvaret i den adspurgte periode ikke har registreret indrap-

porterede hændelser, der enten visuelt eller ved radarsystemer har 

observeret flyvende objekter, hvis adfærd og oprindelse var uforklarlig. 

 

Forsvarskommandoen har videre oplyst, at borgerhenvendelser bliver 

henvist til Skandinavisk UFO information, der i 2009 fik overdraget For-

svarets dengang eksisterende dokumenter.  

 

Forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde, 

intention og oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sik-

kerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed og at det i sagens 

natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potenti-

elt ville kunne udgøre en sikkerhedstrussel. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Trine Bramsen 

 

Offentligt
FOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 25
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