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Medlem af Folketinget Sophie Løhde (V) har den 30. november 2021 

stillet følgende spørgsmål nr. 307, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 307: 

Vil ministeren redegøre for, om Center for Cybersikkerhed monitorerer 

Statsministeriets netværk samt intern og ekstern trafik? I bekræftende 

fald bedes ministeren redegøre for, hvor længe dette materiale gem-

mes, samt om det er undersøgt, om der i denne monitorering foreligger 

en kopi af de slettede SMS’er fra minksagen? 

 

Svar: 

Jeg synes, det er positivt, at vi med ovenstående spørgsmål får belyst, 

hvad Center for Cybersikkerhed reelt ville have af muligheder for at bi-

drage til genskabelsen af SMS’erne i minksagen.   

 

Forsvarets Efterretningstjeneste har til brug for besvarelsen af spørgs-

målet bl.a. oplyst følgende:  

 

”Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed (CFCS) 

monitorerer Statsministeriets netværk, herunder den interne og eks-

terne trafik, gennem en opstillet sensor.  

 

CFCS kan i henhold til slettefristerne i CFCS-loven opbevare data, der 

knytter sig til en sikkerhedshændelse, i op til 5 år. Data, der ikke knyt-

ter sig til en sikkerhedshændelse, men som stammer fra myndigheder, 

der i særlig grad beskæftiger sig med udenrigs-, sikkerheds- og for-

svarspolitiske forhold, samt virksomheder og organisationer, hvis akti-

viteter har særlig betydning for disse forhold, kan opbevares i op til 3 

år. Øvrige data, der ikke knytter sig til en sikkerhedshændelse, må 

højst opbevares i 13 måneder. 

 

Data hidrørende fra monitoreringen af Statsministeriets netværk gem-

mes op til slettefristerne i CFCS-loven, dog for visse typer data i kor-

tere tid grundet kapacitetshensyn vedrørende lagring. Den eksakte in-

formation om, hvilke data fra tilsluttede myndigheder og virksomheder 

der gemmes hvor længe, vil oftest være klassificeret.”  

 

FE har endvidere vurderet følgende: 
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”CFCS’ monitorering omfatter ikke sms’er, der sendes gennem mobil-

operatørernes mobilnetværk. Beskeder, der sendes via internettet – 

f.eks. via iMessage – ved anvendelse af et wifi-netværk, som CFCS mo-

nitorerer, vil potentielt blive kunne opfanget af CFCS’ sensor.  

 

Det er CFCS’ forventning, at der blandt andet pga. kryptering af evt. 

relevant trafik ikke kan findes materiale i form af iMessages af relevans 

for granskningskommissionen.” 
 

Jeg kan henholde mig til ovenstående citater.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Trine Bramsen 
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