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FORORD

EU har gennem de senere år og især siden 2016 
videreudviklet samarbejdet om forsvar og sikkerhed. 
Tilsvarende er de internationale rammebetingelser for 
dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik blevet ændret 
betydeligt i samme periode. Grundet sit forsvarsfor-
behold deltager Danmark ikke i dele af udviklingen i EU. 

På denne baggrund besluttede den tidligere regering at 
iværksætte en ekstern udredning om udviklingen i EU 
på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område og dens 
betydning for Danmark. Regeringen anmodede således 
i november 2018 Dansk Institut for Internationale 
Studier (DIIS) om at påtage sig opgaven. Finansieringen 
af udredningen blev tiltrådt af Finansudvalget i 
Folketinget den 7. februar 2019, hvorefter udrednings-
arbejdet formelt blev påbegyndt.1 

Det fremgår af anmodningen, at følgende elementer 
skal indgå i udredningen:

”a) En redegørelse for forsvarsforbeholdets rammer og 
udvikling i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske 
samarbejde, herunder i lyset af den globale udvikling. 
Gennemgangen bør indeholde en kort redegørelse 
for, hvad den forsvarspolitiske dimension af EU 
indeholdt i 1992, da forsvarsforbeholdet blev 
introduceret, men i øvrigt fokusere på udviklingen 
efter den seneste DIIS-rapport og med særlig vægt 
på perioden efter vedtagelse af EU’s globale strategi 
i 2016, hvor en række markante tiltag er blevet 
iværksat på området.

b) En analyse af den sikkerheds- og forsvarspolitiske 
betydning af forsvarsforbeholdet, der også naturligt 
kan inddrage udviklingen i NATO og hvorledes  
NATO partnere uden for EU (navnlig USA, men på 
sigt også UK) stiller sig til Danmarks forbehold  
samt samarbejdet mellem EU og NATO, herunder 
om udviklingen i EU også kan have en effekt på 
NATO-landenes kapabiliteter.

c) En analyse af de erhvervs- og forskningspolitiske 
effekter.

d) En analyse af i hvilket omfang forsvarsområdet for 
nuværende og den kommende tid må ventes at 
spille sammen med andre politikområder.

e) Overvejelser om den europapolitiske betydning, her-
under forsvarsforbeholdets betydning for Danmarks 
samlede placering i EU og for den bredere opfattelse 
af Danmark i EU.”2

Denne udredning afspejler DIIS’ fortolkning af kommis-
soriet og fokuserer på udviklingen af EU’s sikkerheds- og 
forsvarspolitiske samarbejde efter den seneste DIIS-
udredning fra 2008 om de danske EU-forbehold,3 og i 
særdeleshed perioden efter lanceringen af EU’s globale 
strategi i sommeren 2016. Nærværende udredning 
bygger videre på udredningen fra 2008, der indeholder 
en omfattende beskrivelse og analyse af udviklingen af 
EU’s forsvarsdimension og virkningerne af forsvars-
forbeholdet frem til 2008.

Udredningen er udarbejdet af en forskergruppe bestå-
ende af forskningskoordinator og seniorforsker Cecilie 
Felicia Stokholm Banke (DIIS), lektor Graham Butler 
(Aarhus Universitet), seniorforsker Hans Mouritzen (DIIS), 
forsker Christine Nissen (DIIS), seniorforsker Mikkel 
Runge Olesen (DIIS), lektor Rasmus Brun Pedersen 
(Aarhus Universitet), lektor Jon Rahbek-Clemmensen 
(Forsvarsakademiet) og videnskabelig assistent Jakob 
Linnet Schmidt (DIIS). Seniorforsker Louise Riis 
Andersen (DIIS) er endvidere blevet tilknyttet gruppen i 
den afsluttende fase. Forskergruppen er under arbejdet 
bistået af studentermedhjælpere Emilie Sort Mikkelsen 
og Esther Janum Jørgensen.

For at sikre den faglige kvalitet og uafhængighed samt 
for at involvere det udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
forskningsmiljø i Danmark er processen blevet fulgt 
dels af en intern følgegruppe og dels en ekstern  
reviewgruppe. I den interne følgegruppe fra DIIS indgik 

FORORD
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seniorforsker Louise Riis Andersen, seniorforsker Manni 
Crone, seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen og 
senioranalytiker Lars Vissing. I den eksterne review-
gruppe indgik vicecenterleder og seniorforsker Kristian 
Søby Kristensen (Københavns Universitet), professor 
Thorsten Borring Olesen (Aarhus Universitet), dekan 
Jens Ringsmose (Syddansk Universitet), executive 
director Fabrizio Tassinari (Det Europæiske Universitets-
institut) og professor MSO Anders Wivel (Københavns 
Universitet). Endvidere er der blevet afholdt en række 
seminarer med deltagelse af nationale og interna-
tionale eksperter, embedsmænd og repræsentanter fra 
forsvarsindustrien.

Udredningen er udarbejdet over en periode på knapt et 
år, hvor fastlæggelse af forskningsdesign, sammen-
sætning af forskergruppe, indsamling af empiri, bl.a. ved 
en lang række interviews i Danmark og i udlandet, 
skrivning og publicering har fundet sted. Skrivearbejdet 
blev afsluttet den 11. november 2019.

Vi vil gerne sige en stor tak til de personer, der har stillet 
sig til rådighed for interview i forbindelse med udar-
bejdelsen af udredningen, samt til ministerier og 
myndigheder for deres logistiske bistand til at sætte 
interview op i udlandet. Tak også til Udenrigsmini-
steriets medarbejdere for at facilitere forskergruppens 
gennemgang af ministeriets arkivmateriale.

I overensstemmelse med Lov om Dansk Institut for 
Internationale Studier fremlægges udredningen på 
direktørens ansvar.

København, den 11. november 2019

Kristian Fischer, direktør

FORORD
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SAMMENFATNING  

SAMMENFATNING

På anmodning af 15. november 2018 fra udenrigs-
ministeren har DIIS udarbejdet en udredning om den 
seneste udvikling i EU og Europa på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område og betydningen af det danske 
forsvarsforbehold. Udredningens analyser er baseret på 
interviews med eksperter, embedsmænd og politikere, 
akter i Udenrigsministeriets arkiv, officielle dokumenter 
samt eksisterende forskning. 

PÅ DENNE BAGGRUND ER UDREDNINGEN NÅET 
FREM TIL FØLGENDE HOVEDKONKLUSIONER:

■  Forsvarsforbeholdet har i de seneste ti år fået sta-
digt større konsekvenser i takt med, at det forsvars- 
politiske samarbejde blandt de øvrige EU-lande er 
blevet styrket.

■  ‘Prisen’ for forbeholdet – i form af tabt indflydelse på 
forhold af betydning for brede danske sikkerheds- 
interesser og forsvarsindustrielle interesser – vil 
vokse i de kommende år, hvis de igangværende  
internationale udviklingstendenser fortsætter.

■  Danmark kan ikke deltage i dele af det nye samar- 
bejde, herunder PESCO og kapacitetsudvikling inden 
for cybersikkerhed, hybride trusler og militær mobi-
litet.

■  Antallet af gråzoner, hvor der er tvivl om forsvars- 
forbeholdets gyldighed, er steget, hvilket har med-
ført en indirekte udvidelse af forbeholdets række- 
vidde.

SAMTIDIG VISER UDREDNINGEN: 

■  Forbeholdet har ikke haft betydning for Danmarks 
territoriale sikkerhed, der fortsat varetages af og er 
forankret i NATO-samarbejdet.

■  Danmark kan være med i dele af EU’s nye forsvars- 
politiske tiltag, fordi de vedrører politikområder  
under Europa-Kommissionen, herunder især indu- 
stri, forskning og transport. 

■  Forsvarsforbeholdet er ikke en hindring for, at  
Danmark uden for EU kan indgå i forsvarspolitisk 
samarbejde med centrale europæiske lande og 
ligesindede partnere.

Udredningens analyser viser samlet set, at det euro-
pæiske sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde i 
disse år gentænkes og styrkes både på tværs af EU’s 
institutioner og i en række fora, der ligger uden for EU. 
Danmark deltager i nogle af disse tiltag, men står på 
grund af forsvarsforbeholdet uden for dele af den 
igangværende udvikling af den europæiske sikkerheds-
arkitektur. Det er udredningens vurdering, at forsvars-
forbeholdet vil hæmme varetagelsen af danske 
interesser, hvis der i fremtiden sker en dynamisk 
integration på forsvarsområdet henimod øget europæisk 
strategisk autonomi; for eksempel som reaktion på  
øget atlantisk splittelse. Omvendt vil forbeholdet være af 
mindre betydning, hvis EU’s forsvarssamarbejde 
stagnerer eller rulles tilbage; for eksempel på grund af 
intern uenighed blandt medlemslandene.
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INTRODUKTION  KAPITEL 1

INTRODUKTION

I dette introducerende kapitel gives der en kort historisk 
gennemgang af det udenrigs- og sikkerhedspolitiske 
rationale bag det europæiske forsvarssamarbejde efter 
den kolde krig, herunder et rids af rækkevidden af det 
danske forsvarsforbehold. Derpå følger en oversigt over 
de nyeste dynamikker og tiltag i EU’s sikkerheds- og 
forsvarspolitik. Endelig bliver der gjort rede for udrednin-
gens analytiske ramme, den anvendte metode og det 
empiriske materiale, som udredningen er baseret på.

UDREDNINGENS BAGGRUND 

Da Danmark i 1993 fik sit forsvarsforbehold efter nej’et 
til Maastrichttraktaten i 1992, skete det på et tidspunkt, 
hvor der endnu ikke eksisterede et EU-samarbejde på 
området. Forsvarsforbeholdet var derfor i de første år af 
begrænset betydning for Danmarks position i det euro-
pæiske samarbejde. Det var først i 2003, at den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) blev erklæret 
operationel, og Danmarks forbehold nødvendiggjorde 
tilbagetrækningen af danske styrker fra Balkan, da en 
række operationer overgik fra NATO- eller FN-ledelse til 
EU-ledelse.4 Målsætningen på det tidspunkt var at sætte 
EU i stand til at gennemføre operationer inden for hele 
spektret af de såkaldte Petersberg-opgaver, dvs. krise-
styring i områder uden for Unionen, herunder freds- 
skabelse, fredsbevarelse og humanitære og rednings-
opgaver. Ti år senere førte den ændrede sikkerheds- 
politiske situation i Europa til et øget politisk ønske om 
at udvide det europæiske forsvarssamarbejde til at 

omfatte mere end Petersberg-opgaverne. Dette kom til 
udtryk i EU’s globale strategi fra 2016, der pegede på 
behovet for at ”styrke EU som et sikkerhedsfælles- 
skab: europæiske sikkerheds- og forsvarsbestræbelser 
bør sætte EU i stand til at handle på egen hånd”.5 De 
politiske behov for at gentænke den europæiske sikker-
heds- og forsvarspolitik er blevet yderligere forstærket 
af Storbritanniens ønske om at forlade Unionen og 
USA’s fokus på ’America First’ under Trump-admini- 
strationen. I de seneste år er der således iværksat en 
række nye samarbejdsinitiativer, der ikke var forudset, 
da Danmark i 1993 valgte at stå uden for EU’s forsvars-
politiske samarbejde.

Med afsæt i den sikkerhedspolitiske udvikling bad  
udenrigsministeren i november 2018 Dansk Institut  
for Internationale Studier (DIIS) om at udarbejde en  
udredning om udviklingen i EU inden for det sikker- 
heds- og forsvarspolitiske område og dennes betydning 
for Danmark. Nærværende udredning kortlægger  
udviklingen og afdækker den strategiske, politiske og 
praktiske betydning af forsvarsforbeholdet for Danmark. 
Juridiske og økonomiske aspekter af forsvarsfor- 
beholdet behandles ud fra en udenrigs- og sikkerheds-
politisk vinkel, mens øvrige aspekter herunder f.eks. 
efterretningsområdet ikke berøres. Udredningen følger 
op på DIIS’ forbeholdsudredning fra 2008.6 Fokus ligger 
på udviklingen af EU’s sikkerheds- og forsvarspolitiske 
samarbejde fra 2008 og frem, og i særdeleshed  
på årene efter lanceringen af EU’s globale strategi  
i sommeren 2016. Udredningen kommer ikke med  
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KAPITEL 1 INTRODUKTION

anbefalinger om, hvorvidt forsvarsforbeholdet bør 
søges afskaffet, men tilfører viden om den aktuelle 
udvikling i EU’s forsvarsdimension og konsekvenserne 
af det danske forbehold til den offentlige debat.

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik efter  
den kolde krig
I 1970 begyndte EU’s udenrigsministre at koordinere 
udenrigspolitiske spørgsmål, når det var muligt, gennem 
den begrænsede, ad hoc-ramme kaldet Det Europæiske 
Politiske Samarbejde (EPS). Maastrichttraktaten, der 
trådte i kraft i 1993, afløste EPS, og for første gang fik 
EU en institutionaliseret udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) blev 
oprettet som en særskilt mellemstatslig søjle. At EU nu 
havde en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, skabte 
forventninger om, at Unionen kunne optræde som en 
samlet aktør på den internationale scene.7 Men EU var 
efter knap fem årtier uden krig og konflikt i Europa  

ikke forberedt på de voldelige konflikter, der opstod i 
kølvandet på Murens fald, og som udfoldede sig på 
Balkan fra 1992 og frem. Krigene i Eksjugoslavien viste 
sig at kræve løsninger, der rakte udover det sikkerheds-
politiske handlerum, der blev skabt med Maastricht- 
traktaten.8 

Således blev behovet for et mere handlingsdygtigt,  
europæisk samarbejde mere tydeligt allerede få år  
efter Maastrichttraktaten. Opfattelsen af, at EU’s nye  
udenrigs- og sikkerhedspolitik ikke var effektiv nok, fik 
EU-medlemslandene til at støtte yderligere samarbejde 
på området. Inspireret af den fransk-britiske aftale om 
udvikling af en europæisk forsvarsdimension på deres 
bilaterale Saint Malo-topmøde i 1998 og i forlængelse af 
Kosovokrigen blev EU’s stats- og regeringschefer enige 
om, at EU i internationale kriser skulle have handlekraft 
og kapacitet til at træffe beslutninger, som var bakket  
op af troværdige militære styrker. Denne enighed blev 
fulgt op i december 1999 på Det Europæiske Råd i 

1970 Oprettelse af Det Europæiske Politiske Samarbejde (EPS)

1986 EPS indskrives i Den Europæiske Fællesakt

1993 EU’s udenrigspolitik formaliseres i Maastrichttraktaten

1998 Saint Malo lægger grunden for en forsvars- og sikkerhedsdimension i EU-samarbejdet

1999 Amsterdamtraktaten etablerer den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

EU-topmødet i Helsinki opretter nye embedsmandsorganer, der skal udgøre kernen i beslutningsprocesserne  
på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område: Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komite (PSC),  
EU’s Militærkomite (EUMC) og EU’s Militærstab (EUMS)

2002 EU’s satellitcenter oprettes

2003 EU’s første sikkerhedsstrategi udgives

Berlin plus-aftalen mellem EU og NATO formaliserer samarbejdet mellem de to organisationer

EU’s første civile FSFP-mission i Bosnien-Hercegovina; EU’s første militære FSFP-operation i Makedonien

2004 Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) oprettes

2009 Lissabontraktatens ikrafttræden. Traktaten etablerer EU’s udenrigstjeneste og styrker den højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og introducerer muligheden for Permanent Struktureret Samarbejde om 
forsvar (PESCO), en solidaritetsklausul (artikel 222) og en bestemmelse om gensidigt forsvar (artikel 42.7)

2017 PESCO aktiveres af 25 EU-medlemslande

Tabel 1. Udviklingen af EU’s udenrigs- og sikkerhedspolitik 
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Helsinki, der opfattes som et nybrud for EU’s bredere 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. I Helsinki blev der 
fastsat konkrete mål for EU’s militære kapacitet i forbin-
delse med de nævnte Petersberg-opgaver (også kaldet  
Headline Goals 1999), og der blev truffet beslutning om 
opbygning af en politisk og militær struktur understøttet 
af nye embedsmandsorganer, herunder Den Udenrigs- 
og Sikkerhedspolitiske Komite (PSC), EU’s Militærkomite 
(EUMC) og EU’s Militærstab (EUMS). Desuden blev der 
vedtaget en handlingsplan for EU’s ikke-militære krise-
styring.9 Efterfølgende blev det styrkede forsvars- 
politiske samarbejde afspejlet i Nicetraktaten fra 2003, 
der blandt andet inkorporerede Vestunionens krise- 
styringskapacitet i EU. Styrket samarbejde på dette 
område krævede fortsat enstemmighed blandt med- 
lemslandene.

Efter Nicetraktaten var trådt i kraft, udgav EU i 2003  
sin første europæiske sikkerhedsstrategi (European 
Security Strategy, ESS), hvor det blev erklæret, at hånd-
teringen af internationale konflikter skulle være en  
af EU’s vigtigste sikkerhedsprioriteter.10 EU operationa- 
liserede også i 2003 sin fælles sikkerheds- og forsvars- 
politik (FSFP) med iværksættelsen af de første EU- 
fredsbevarende operationer på Balkan, hvor EU overtog 
FN- og NATO-operationer, der havde været deployeret i 
regionen siden krigene i Eksjugoslavien brød ud. Dermed 
fik forsvarsforbeholdet i større omfang end tidligere 
konsekvenser for Danmark, som nu måtte trække de 
tropper, der havde deltaget i de tidligere NATO- og FN- 
ledede operationer, ud.11 Danmark deltager således ikke 
i EU’s militære operationer, herunder heller ikke de seks 
igangværende indsatser, der omhandler militær træning 
i Mali og Somalia, og bekæmpelse af menneskesmug-
ling over Middelhavet. Tilsvarende deltager Danmark 
ikke i Det Europæiske Forsvarsagentur (European 
Defence Agency, EDA), der blev oprettet i 2004 med det 
formål at assistere medlemslandene med udvikling af 
deres militære kapaciteter. 

Med Lissabontraktaten, der trådte i kraft i 2009, 
ændredes de institutionelle rammer for EU’s udenrigs- 
og sikkerhedspolitik endnu engang. EU fik sin egen 
fælles udenrigstjeneste (EU-Udenrigstjenesten) og  
en styrket, højtstående repræsentant – en slags EU- 
udenrigsminister – for udenrigspolitiske spørgsmål. 
Lissabontraktaten introducerede desuden en række  
nye bestemmelser på forsvarsområdet. For det første 

åbnede traktaten muligheden for, at en gruppe af villige 
EU-lande kunne indgå i et permanent struktureret 
samarbejde om forsvar (PESCO). Derudover etable-
redes en såkaldt bestemmelse om gensidigt forsvar  
og en solidaritetsklausul – begge med det formål at  
EU-landene skulle stå sammen, hvis et land blev udsat  
for eksempelvis væbnet angreb, terror, natur-  
eller menneskeskabte katastrofer. Lissabontraktaten  
medførte ikke ændringer af det danske forbehold, fordi  
traktaten fastholdt EU-samarbejdets grundlæggende 
mellemstatslige karakter på det sikkerheds- og forsvars- 
politiske område.12 At Danmark ikke kunne deltage fuldt 
ud i traktatens nye initiativer på forsvarsområdet, skabte 
på det tidspunkt ikke megen opmærksomhed, eftersom 
der gik flere år, før Lissabontraktatens bestemmelser 
blev effektueret i praksis.

EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik efter 2016:  
Mod øget strategisk autonomi?
Den europæiske sikkerhedsarkitektur har gennem de 
senere år været under forandring. En række ydre og 
indre faktorer har ansporet EU til at gentænke sin 
forsvars- og sikkerhedspolitik. Rusland udfordrer den 
regelbaserede internationale sikkerhedsorden, konflikt 
og ustabilitet i Mellemøsten og Afrika har ført til øget 
migration til Europa, og en række terrorangreb har ramt 
europæiske hovedstæder gennem de senere år. Dertil 
kommer præsident Trump og det amerikanske krav om, 
at de europæiske lande i større udstrækning må tage 
ansvar for deres egen sikkerhed, og usikkerhed vedrø-
rende USA’s støtte til NATO’s artikel 5, mens Kina er ved 
at etablere sig som en økonomisk og militær magt med 
betydning for Europas sikkerhedspolitiske situation.

Foruden disse ydre ændringer har også indre dyna-
mikker givet yderligere momentum til et styrket forsvars-
samarbejde i EU. Brexit har skabt usikkerhed om den 
fremtidige europæiske sikkerhedsstruktur, når EU med 
Storbritanniens exit mister en af EU’s stærkeste militær-
magter med et forsvarsbudget, der udgør ca. 20 procent 
af EU-landenes samlede forsvarsudgifter.13 Samtidig 
har Storbritannien generelt været tilbageholdende 
overfor et styrket sikkerheds- og forsvarspolitisk sam- 
arbejde i EU, især igennem de senere år, og kan nu ikke 
længere blokere tiltag på området.14 Brexit har også 
mindet de resterende EU-lande om, at internationale 
institutioner ikke kun er et tilvalg – de kan som i det 
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britiske tilfælde også være et fravalg. Man kan vælge at 
melde sig ud. Det har betydet en øget opmærksomhed 
på EU’s overlevelse og sammenhængskraft. For at 
undgå at Storbritanniens udmeldelse skulle starte en 
dominoeffekt, har der blandt en række medlemslande 
og EU’s institutioner været fokus på at finde nye veje  
til at vise EU’s fortsatte relevans. En styrkelse af  
EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik er udpeget som et 
område, hvor EU kan levere konkrete og synlige resul-
tater, f.eks. i forhold til håndtering af asymmetriske og 
ikke-konventionelle udfordringer som terror, hybride- og 
cybertrusler samt migration.

Det fremgår som nævnt af EU’s sikkerhedsstrategi fra 
2016 – den globale strategi – der blev udgivet mindre 
end en uge efter Storbritanniens beslutning om at melde 
sig ud af EU, at ”blød magt ikke [er] nok”. Det er nødven-
digt at EU ”skal være beredt på og i stand til at afværge, 
reagere på og beskytte [sig] mod ydre trusler”.15 Som det 
vil fremgå af analysen nedenfor, skal strategien og den 
tænkning, der ligger bag den, ses i sammenhæng med 
den tilbagevendende diskussion om behovet for øget 
europæisk strategisk autonomi; dvs. Europas evne til at 
agere mere selvstændigt på den globale udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske scene og dermed tage et større 
ansvar for egen sikkerhed.

Hensigtserklæringerne i EU’s globale strategi er blevet 
fulgt op af en række konkrete initiativer, der har til formål 
at samordne og styrke EU-landenes forsvarskapaci- 
teter og dermed Europas samlede evne til at agere  
mere selvstændigt på den internationale scene. I juni 
2017 etablerede Europa-Kommissionen en europæisk 
forsvarsfond (European Defence Fund, EDF) for at 
stimulere udviklingen af fælles kapabiliteter. I december 
samme år aktiverede Rådet et permanent, struktureret 
samarbejde (Permanent Structured Cooperation, 
PESCO), der har ligget som en formel mulighed inden 
for EU-samarbejdet siden Lissabontraktaten fra 2009, 
og som sigter på udvikling af fælles militære kapaci-
teter. I forbindelse med EU’s øgede fokus på kapacitets-
udvikling blev der tillige indført en koordineret, årlig 
gennemgang vedrørende forsvar (Coordinated Annual 
Review on Defence, CARD), som skal følge de nationale 
forsvarsudgifter og kapacitetsudviklingen i EU-landene.

De nye initiativer er i deres spæde begyndelse og har 
fortsat ikke fået tildelt de ressourcer, der vurderes 
nødvendige for at kunne blive realiseret fuldt ud. I hvilket 
omfang og med hvilken hast, dette sker, afhænger af 
den politiske vilje hos medlemslandene, herunder i et 
vist omfang af deres evne til at formulere en fælles 
retning for det europæiske forsvarssamarbejde. Med 
undtagelse af forsvarsfonden drives de nye EU-initia-
tiver frem i en mellemstatslig proces, der bygger på 
frivillige bidrag fra de deltagende medlemmer. Hensigten 
er at udvikle konkrete militærkapabiliteter, som de delta-
gende medlemslande kan se praktiske og økonomiske 
fordele i. Samarbejdet er dermed betinget af, at landene 
selv anskaffer sig kapaciteterne, som kan anvendes 
unilateralt, bilateralt, i regi af FN, NATO eller EU.

I lyset af, at NATO og EU har 22 fælles medlemslande, er 
der bred enighed om, at udviklingen i EU skal ske i 
komplementaritet til NATO, og at det er nødvendigt at 
kombinere de to organisationers arbejdsområder for 
effektivt at kunne imødegå europæiske sikkerheds- 
udfordringer. For ikke at skabe tvivl om NATO’s fortsatte 
rolle som garant for de europæiske NATO-landes  
territorialforsvar, er der derfor taget skridt til et styrket 
EU-NATO-samarbejde, hvilket de to organisationer be- 
kræftede i en aftale fra sommeren 2016 i forbindelse 
med NATO-topmødet i Warszawa. Samtidig er koordi- 
nationen uden for institutionerne, herunder styrket  
bilateralt fransk-tysk samarbejde, tiltaget, ligesom også 
en række nye initiativer som det franske interventions- 
initiativ (European Intervention Initiative, EI2) fører til 
øget europæisk forsvarssamarbejde.

FORMÅL OG METODE

Med afsæt i kommissoriet, der efterspørger en ud- 
redning om udviklingen i EU på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område og dens betydning for  
Danmark, besvarer udredningen følgende tre forsk-
ningsspørgsmål:

■ Hvordan har udviklingen været i EU og Europa på 
det sikkerheds- og forsvarspolitiske område efter 
2008 og især siden udgivelsen af EU’s globale 
strategi? 
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■ Hvilken betydning har denne udvikling haft for 
Danmark i lyset af forsvarsforbeholdet?

■ Hvilken betydning vil forbeholdet få for dansk 
interessevaretagelse på mellemlangt sigt, dvs.  
frem mod 2024?

Den bagvedliggende præmis for kommissoriet og udred-
ningen er, at forsvarsforbeholdets betydning for vareta-
gelsen af danske udenrigspolitiske interesser varierer 
over tid. Selvom udredningens fokus især ligger i tiden 
efter 2016, tages der afsæt i tiden omkring forbeholdets 
indførelse, ligesom der inddrages forhold, der indvirker 
på forbeholdets betydning i praksis. Udredningen foku-
serer på udviklingen i EU samt på de institutionelle udvik-
linger, der er sket uden for EU-rammen, men som ikke 
desto mindre er væsentlige for vurderingen af forsvars-
forbeholdets implikationer. Det vil i praksis sige forholdet 
mellem EU og NATO og europæisk forsvarssamarbejde 
uden for institutionerne.

For at kunne give en kvalificeret vurdering af den mulige 
fremtidige betydning af forbeholdet for dansk interesse-
varetagelse, arbejdes der i udredningen med et antal 
scenarier, der fremskriver forskellige og modsatrettede 
tendenser, der aktuelt præger europæisk forsvars- og 
sikkerhedssamarbejde i og uden for EU’s institutionelle 
rammer.

Analytisk ramme
Forsvarsforbeholdets betydning for varetagelsen af 
danske udenrigspolitiske interesser er ikke statisk men 
varierer med et sæt internationale rammebetingelser. 
Når disse ændres – eller forventes ændret – påvirkes 
også betydningen af forbeholdet. Som anskueliggjort i 
figur 1 er udredningens problemstilling, hvordan de rele-
vante internationale rammebetingelser påvirker (den 
lodrette pil) forbeholdets betydning for dansk interesse-
varetagelse (den vandrette pil). De dynamiske faktorer i 
omverdenen påvirker med andre ord relationen mellem 
forbeholdet og den udenrigs-, sikkerheds- og forsvars-
politiske interessevaretagelse.

Figur 1. Hvordan påvirkes forsvarsforbeholdets betydning for dansk interessevaretagelse 
af nye  internationale rammebetingelser?

DANSK INTERESSEVARETAGELSE  
I FORHOLD TIL:

■ Indflydelse
■ Autonomi
■ Sikkerhed
■ Ressourcer    

FORSVARSFORBEHOLDET 

TO SÆT INTERNATIONALE  
RAMMEBETINGELSER:
■  Europæisk forsvarsintegration
■  Det atlantiske forhold
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Forbeholdet er en juridisk konstruktion, som Danmark 
kan beholde eller vælge at afskaffe ved en folke- 
afstemning. Det påvirker varetagelsen af de basale 
udenrigspolitiske interesser sammen med den øvrige 
europapolitik, sikkerhedspolitik og forsvarspolitik. Der 
opereres med fire basale udenrigspolitiske interesser  
i denne udredning, to af dem substantielle og to magt-
politiske. 

De substantielle interesser omfatter statens sikkerhed 
og at øge/bevare dens ressourcer. Ressourcerne kan 
være industrielle, videnskabelige eller økonomiske i 
bredere forstand. Sikkerhed refererer dels til statens 
territorielle integritet i forhold til især militære trusler og 
dels til et bredere sikkerhedsbegreb, der også omfatter 
ikke-traditionelle trusler i form af f.eks. cyberangreb eller 
hybride angreb, terror, klimaforandringer eller miljøøde-
læggelse. 

De magtpolitiske interesser, indflydelse og autonomi, 
omfatter et sæt mindre håndgribelige, men nok så 
væsentlige kategorier, der som generel ’valuta’ kan 
sættes ind ved lejlighed for at realisere ovennævnte 
substantielle interesser. Indflydelse defineres som en 
stats evne til at påvirke andre aktører. Autonomi defi-
neres tilsvarende som værende evnen til at undgå andre 
aktørers påvirkning, dvs. at handle uafhængigt af andre 
stater eller institutioner. Indflydelse er en bred kategori 
med nogle specifikke indikatorer: Administrative 
ressourcer (embedsmænd) til rådighed, adgang til rele-
vante internationale fora (medlemskab eller observatør-
status) og – ikke mindst – landets renommé i disse 
fora. Ved renommé forstås anseelsen hos øvrige rele-
vante aktører (synonymer er f.eks. ’status’ eller ’politisk 
kapital’). Jo bedre renommé, f.eks. i kraft af trovær-
dighed, tidligere ’gode gerninger’ eller en bestemt 
ekspertise, desto bedre muligheder vil der være for at 
påvirke andre aktører. Renommé kan enten være knyttet 
til et bestemt område, som f.eks. forsvarspolitikken, 
men vil ofte via ’spill-over’ til andre områder antage en 
mere generel karakter. Renommé kan også i visse 
tilfælde bidrage til en stats evne til at modstå ydre pres, 
dvs. autonomi. 

En stats indflydelse og autonomi følges således ofte ad, 
men det er ikke tilfældet i alle situationer. En mindre stat 
kan få øget indflydelse med stigende spænding mellem 
stormagterne, fordi dens ressourcer bliver mere ombej-
lede, men samtidig reduceres autonomien med større 
eksponering og sårbarhed.  

Stater prioriterer interesserne forskelligt, og den enkelte 
stat skifter prioritering over tid. Et dilemma mellem to 
interesser kan opstå i konkrete situationer. I forbindelse 
med en integrationsproces opstår typisk det såkaldte 
’integrationsdilemma’: Medlemskab af f.eks. EU tilfører 
staten øget indflydelse over andre medlemslande, men 
bevirker typisk også, at evnen til at undgå andres påvirk-
ning reduceres (autonomien). Det samme dilemma ses 
i mindre skala, når et land overvejer et forbehold på et 
område af integrationsprocessen. Et af de oprindelige 
formål med de danske EU-forbehold i 1992 var at bevare 
dansk autonomi, dvs. ’muligheden for at føre en mere 
uafhængig politik på de pågældende områder’, til trods 
for de medfølgende tab i dansk indflydelse.16 En kompli-
cerende faktor er, at både indflydelse og autonomi er 
retningsbestemte. Det kan f.eks. tænkes, at et auto- 
nomitab i EU’s integrationsproces ledsages af øget 
autonomi i forhold til stater uden for EU. Når f.eks. 
Finland har tilsluttet sig EU uden forbehold, har det bl.a. 
været for at øge autonomien over for Rusland.

Diskussionen mellem tilhængere og modstandere af et 
forbehold bunder i nogen grad i uenighed om, hvad der 
generelt er vigtigst for Danmark, autonomi eller ind- 
flydelse? Men den bunder også i empiriske uenigheder: 
Hvor stort er indflydelsestabet de facto som følge af 
forbeholdet? Smitter det af på andre områder af EU- 
politikken, som forbeholdsmodstandere argumenterer? 
Er der en glidebane i integrationsprocessen, som forbe-
holdstilhængere peger på, så ethvert beskedent autono-
mitab hurtigt vil føre til flere og mere vidtgående?

De basale interesser søges varetaget gennem en eller 
flere strategier og taktikker. En central dansk strategi 
siden starten af det 20. århundrede har været at arbejde 
for et internationalt retssamfund og multilateralt diplo-
mati. Tanken har været, at dette ville gavne småstaten 
Danmarks indflydelse, autonomi og måske endog 
sikkerhed sammenlignet med en verden præget af bila-
teralt diplomati og dermed rå magtpolitik. 
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To rammebetingelser (omverdensfaktorer), som hoved-
sageligt er uden for dansk kontrol, vil her blive betragtet 
som de vigtigste for betydningen af forsvarsforbe-
holdet: Udviklingen i det atlantiske forhold (USA-EU) og 
dynamikken i det europæiske forsvarssamarbejde. Det 
sidstnævnte fordi det rummer, hvad Danmark ’går glip 
af’ eller ’slipper for’ ved at stå uden for samarbejdet, 
herunder om der findes europæiske alternativer uden 
for den formelle EU-ramme, som forbeholdet ikke 
blokerer for, og som derfor kan kompensere for for- 
beholdets effekter. Det førstnævnte – udviklingen i det 
atlantiske forhold (USA-EU) – er centralt, fordi dansk 
forsvarspolitik siden 1949 primært har udviklet sig i en 
NATO-sammenhæng, hvor USA og Storbritannien har 
været de væsentligste magter. 

Rammebetingelserne er påvirket af nogle bagvedlig-
gende dynamikker. Ruslands adfærd kan f.eks. indvirke 
på begge rammebetingelser. Kontroversielle russiske 
tiltag er egnet til såvel at styrke det atlantiske sammen-
hold, alt andet lige, som til direkte at opmuntre euro-
pæisk sikkerheds- og forsvarsintegration. Forskyd-
ninger i den globale magtfordeling, herunder ikke mindst 
Kinas opstigen og USA’s deraf følgende ’pivot to Asia’, 
har skabt tvivl hos nogle europæiske politikere om USA’s 
langsigtede engagement i Europa. Dette har så igen 
fremmet viljen til europæisk sikkerheds- og forsvarspo-
litisk integration. Det sidste illustrerer, at rammebetin-
gelserne kan påvirke hinanden. Endelig kan det atlan-
tiske forhold påvirkes af amerikansk indenrigspolitik og 
langsigtede demografiske forskydninger i USA. 

Udover at indgå i analysen af forbeholdets betydning i 
dag – dvs. 2016 til 2019 – vil de to rammebetingelser i 
kapitel 6 danne grundlag for konstruktionen af et sæt 
scenarier på mellemlangt sigt, dvs. fra 2019 til ca. 2024. 
Det er tanken, at scenarierne med deres forenklinger vil 
have en strukturerende og debatskabende funktion.

Data
Udredningens empiriske grundlag består af fire kilde-
grupper: 

■ Interviews 

■ Statsligt arkivmateriale 

■ Offentligt tilgængelige dokumenter 

■ Eksisterende studier

Hovedparten af det empiriske materiale består af  
data indhentet ved hjælp af dybdegående, semi- 
strukturerede interviews med diplomater, embeds-
mænd, eksperter og repræsentanter for forsvars- 
industrien samt danske politikere. Der er i alt interviewet 
119 personer i perioden fra december 2018 til og  
med oktober 2019. Nogle af personerne er interviewet 
flere gange. Interviewene varede i gennemsnit ca.  
60 minutter. De tog alle afsæt i en interviewguide,  
som sikrede en standardisering de enkelte samtaler 
imellem. Udover interviews i Danmark blev der foretaget 
interviews i en række europæiske byer, inklusive 
Bruxelles, Berlin, London, Madrid og Paris, samt med 
repræsentanter for Norge, Polen, Sverige og USA. De 
interviewbaserede data er behandlet ud fra en række 
hensyn, herunder især at finde en balance mellem et 
transparent datagrundlag og fortrolighed i forbindelse 
med de enkelte interviews. I udredningen findes en liste, 
hvor de interviewede personer er nævnt med navn og 
stilling (se kilder og litteratur). For at sikre, at det ikke  
er muligt at afkode, hvem der har bidraget med hvilke 
data, er interviewpersonerne blevet tildelt et tilfældigt 
nummer, som anvendes i noterne.

I Udenrigsministeriet har udredningsgruppens forskere 
fået adgang til at gennemgå alle akter i ministeriets 
arkivsystemer med relevans for undersøgelsen.17 På 
baggrund af en liste over udvalgte emner udarbejdet af 
DIIS har Udenrigsministeriet stillet de relevante akter til 
rådighed, som efterfølgende blev gennemgået af 
forskere fra DIIS. Materialet rummer bl.a. indberetninger 
fra danske repræsentationer i udlandet, herunder den 
danske EU-repræsentation samt referater af drøftelser 
mellem danske og udenlandske aktører. Desuden 
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omfatter materialet notater, herunder juridiske over- 
vejelser samt korrespondance med og materiale ud- 
arbejdet af andre danske ministerier og myndigheder. 
Akterne rummer endvidere forskelligt internationalt 
materiale.

Udover disse to kildegrupper består det empiriske  
materiale af en lang række offentligt tilgængelige  
dokumenter, herunder politiske aftaler, forhandlings- 
positioner, samarbejdsaftaler, strategier, policy-papirer, 
rapporter, erklæringer, retlige dokumenter, notater fra 
danske myndigheder og materiale offentliggjort af EU 
og underliggende myndigheder samt NATO.

Endelig benytter udredningen den eksisterende forsk-
ningslitteratur og litteratur om emnet, herunder DIIS- 
udredningen fra 2008 om de fire danske forsvars- 
forbehold, som denne udredning følger op på.

UDREDNINGENS OPBYGNING

Udredningen er struktureret i tre dele. Del 1 omfatter 
udover nærværende introduktion også kapitel 2, der 
præsenterer den historiske og politiske kontekst for 
forsvarsforbeholdet samt redegør for, hvordan forbe-
holdet er blevet fortolket siden indførelsen i 1993.  
Det juridiske grundlag for forsvarsforbeholdet, der 
behandles i kapitlet, ligger til grund for de resterende 
dele af udredningen. Den efterfølgende analyse i Del 2 
udgør hoveddelen af udredningen. Her analyseres tre 
forskellige elementer af forsvarssamarbejdet i Europa: 
Udviklingen inden for EU (kapitel 3), udviklingen i  
relationen mellem EU-NATO (kapitel 4) og slutteligt 
udviklingen i europæisk samarbejde uden for institu- 
tionerne (kapitel 5). Del 3 diskuterer scenarier for den 
fremtidige udvikling (kapitel 6) og vurderer sammen- 
fattende betydningen af det danske forsvarsforbehold i 
lyset af den seneste udvikling inden for europæisk 
sikkerheds- og forsvarspolitik (kapitel 7).
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FORSVARSFORBEHOLDET  
– HISTORISK, JURIDISK OG I PRAKSIS

I dette kapitel redegøres der for forsvarsforbeholdets 
rammer og udvikling i EU’s sikkerheds- og forsvars- 
politiske samarbejde. I den forbindelse gennemgås den 
historiske og politiske kontekst op til folkeafstemningen 
om Maastrichttraktaten i 1992 og det efterfølgende 
’nationale kompromis’, der banede vejen for Edinburgh- 
afgørelsen, hvor Danmark fik sine fire forbehold, her- 
under forbeholdet på forsvarsområdet. Den historiske 
og politiske analyse efterfølges af en juridisk analyse af 
forsvarsforbeholdet og forvaltningen af dette gennem 
årene.

FRA FORBEHOLDENT MEDLEM TIL MEDLEM  
MED FORBEHOLD

I tiden op til den danske folkeafstemning den 2. juni 
1992 om Maastrichttraktaten var det politiske miljø i 
Danmark præget af en betydelig skepsis vedrørende 
forsvarsspørgsmålet og militært samarbejde i EF-regi. 
Siden medlemskabet af EF i 1973 havde Danmark lagt 
vægt på de økonomiske aspekter af samarbejdet  
og haft en generel forbeholden tilgang til forskellige 
landes visioner om et tættere politisk samarbejde.
Denne skepsis omfattede også forslag om at formu- 
lere forsvarspolitik i fælleseuropæisk regi. Da Det  
Europæiske Politiske Samarbejde (EPS) blev traktatfæ-
stet med EF-pakken (Fællesakten) fra 1986, var det 
afgørende for Danmark, at samarbejdet forblev mellem- 
statsligt, og at EPS ikke blev udvidet til også at  
omfatte den hårdere del af sikkerhedspolitikken, dvs. 

forsvarspolitikken. I dansk optik hørte forsvarspoli- 
tikken alene hjemme i NATO.18  Danmark indtog  dog 
også en forbeholden position på en række områder i 
NATO blandt andet i form af politiske forbehold over for 
stationering af kernevåben og allierede styrker i 
Danmark i fredstid og senere i forhold til formuleringer i 
NATO’s kommunikeer.19 
 
Denne orientering i dansk sikkerhedspolitik blev udfor-
dret fra midten af 1980’erne, hvor Frankrig tog initiativ til 
at styrke det vesteuropæiske sikkerhedspolitiske sam- 
arbejde ved en revitalisering af Den Vesteuropæiske 
Union (Western European Union, WEU), som ellers 
havde eksisteret i skyggen af NATO siden den vest- 
europæiske forsvarspagts oprettelse i 1948. Danmark, 
der i lighed med Grækenland og Irland stod uden for 
WEU, så ikke noget behov for et forum for drøftelse  
af særlige europæiske sikkerhedsproblemer. I mod- 
sætning til de borgerlige partier var Socialdemokratiet 
skeptisk over for WEU, som partiet så som en ”belastet 
’koldkrigs’- og neo-kolonialistisk organisation, som 
Danmark burde holde sig på afstand af”.20

Spørgsmålet om forsvarspolitisk samarbejde i EF  
kom for alvor på dagsordenen i forbindelse med den 
regeringskonference, der blev indledt i 1990, om etable-
ringen af en politisk union (sideløbende med regerings-
konferencen om etablering af en økonomisk og  
monetær union, ØMU). Én af de fire målsætninger for 
den politiske union var at definere en fælles udenrigs-  
og sikkerhedspolitik.21 Forud for regeringskonferencerne 
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udarbejdede KVR-regeringen (Det Konservative Folke-
parti, Venstre og Det Radikale Venstre) og Social- 
demokratiet en dansk forhandlingsposition i form af et 
memorandum, som også Centrum-Demokraterne og 
Kristeligt Folkeparti tilsluttede sig. Selv om memoran-
dummet i høj grad havde taget farve af en række af 
Socialdemokratiets betænkeligheder ved unions- 
processen, var memorandummet udtryk for et kurs-
skifte i dansk EF-politik, og er blevet karakteriseret som 
”den hidtil mest prointegrationistiske tilkendegivelse fra 
dansk side.”22 Kursskiftet omfattede dog ikke alle politik-
områder. I forlængelse af den hidtidige danske linje 
fremgår det af forhandlingspositionen, at ”[r]egeringen 
afviser, at Det Europæiske Politiske Samarbejde 
kommer til at omfatte et forsvarspolitisk samarbejde – 
herunder oprettelse af fælles militære styrker.”23

På regeringskonferencen var der dog ikke tilslutning til 
den danske modstand på dette punkt. Flertallet ønskede 
yderligere samarbejde. Af Maastrichttraktaten (formelt 
Traktat om Den Europæiske Union, TEU), som blev 
underskrevet af stats- og regeringscheferne den 7. 
februar 1992, fremgår det af artikel J.4 om det forsvars-
politiske samarbejde bl.a., at ”[d]en fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik omfatter alle spørgsmål vedrørende 
Den Europæiske Unions sikkerhed, herunder udform-
ningen på lang sigt af en fælles forsvarspolitik, som 
med tiden vil kunne føre til fælles forsvar”.24 Men der  
var samtidig tale om et mellemstatsligt samarbejde, der 
krævede enstemmighed blandt medlemslandene. Af 
artikel J.4 fremgår det endvidere, at ”Unionen anmoder 
Den Vesteuropæiske Union (WEU), der udgør en integre-
rende del af udviklingen af Den Europæiske Union, om at 
udarbejde og iværksætte de af Unionens afgørelser og 
aktioner, der har indvirkning på forsvarsområdet”.25 Det 
understreges samtidig af den pågældende traktat- 
bestemmelses stykke 4, at den skulle være forenelig 
med de forpligtelser, som en række medlemslande 
havde i henhold til NATO.26 Endelig fremgår det, at 
artiklen senere kunne revideres med udgangspunkt i en 
evaluering af de fremskridt og erfaringer, der var gjort.27

Med traktaten blev WEU således en ’forsvarsoperatør’ 
for EU. Danmarks tilknytning til WEU var samtidig  
aktualiseret af flådeblokaden i Golfen, hvor Danmark 
ikke deltog i de sikkerhedspolitiske drøftelser og ikke 
kunne deltage i blokaden, som var koordineret af WEU, 
før FN blev tilknyttet.28 Foruden koblingen til WEU 

udgjorde artiklen i Maastrichttraktaten grundlaget, 
hvorpå yderligere politiske beslutninger kunne træffes i 
fremtiden ved oprettelsen af en fælles forsvarspolitik. 
For den danske regering voldte forsvarsbestem- 
melserne ikke problemer. De to regeringspartier, Det 
Konservative Folkeparti og Venstre, så eksempelvis 
gerne dansk medlemskab af WEU. Socialdemokratiet 
var derimod betænkelig ved forsvarsdimensionen og 
koblingen til WEU og afviste dansk medlemskab. Partiet 
fandt det dog beroligende, at Danmark via enstemmig-
hedsprincippet reelt ville få et veto på de overordnede 
beslutninger inden for den fælles udenrigs- og sikker-
hedspolitik. Angående WEU henholdt partiet sig til, at 
Danmark ikke var forpligtet til at deltage, ligesom  
WEU’s rolle i samarbejdet skulle tages op på en senere 
regeringskonference, hvor Finland, Sverige og Østrig, 
som på dette punkt blev anset som ligesindede med 
Danmark, forventedes at være blevet optaget i EU. 
Socialdemokratiet støttede på den baggrund regerin-
gens anbefaling til de danske vælgere om at stemme  
ja til Maastrichttraktaten, da den blev sat til folke- 
afstemning den 2. juni 1992. Det skyldtes dog også, at 
der var fundet garantier inden for andre felter, eksem-
pelvis en præcisering af, at Danmark ikke kunne overgå 
til tredje fase af en ØMU uden en ny folkeafstemning.29

Til mange politikeres overraskelse stemte et flertal på 
50,7 procent af de danske vælgere nej til Maastricht-
traktaten. En undersøgelse efter afstemningen viste,  
at det var dybden i samarbejdet og især spørgsmål  
relateret til øget suverænitetsafgivelse og tab af dansk 
handlefrihed, der prægede modstanden, herunder 
fælles politik på det udenrigs- og forsvarspolitiske 
område.30 Blandt de elementer, nej-sigerne pegede på, 
var frygten for en fælles Europahær, som gradvis ville 
undergrave NATO og det transatlantiske forhold, udvikle 
EU til en stormagt med egne kernevåben og/eller være 
et værktøj for de store EU-lande til at forfølge tidligere 
koloniinteresser i bl.a. Afrika.31 Selvom der ikke i 
Maastrichttraktaten blev etableret et fælles EU-forsvar, 
eller en overstatslig Europahær, skabte traktatens 
formuleringer på det forsvarspolitiske område altså 
frygt blandt danske vælgere for, at dette kunne blive 
resultatet på sigt. Gik Danmark med her, ville det  
være det første af flere skridt på vejen mod en egentlig 
Europahær. Det, der gerne omtales som glidebane- 
argumentet.
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Umiddelbart efter det danske nej slog de øvrige elleve 
EF-lande fast, at de ikke ønskede at genåbne traktat- 
forhandlingerne. En mulig løsning måtte findes i 
Danmark i form af en dansk særordning. Der blev  
derfor noget opsigtsvækkende indledt forhandlinger 
mellem de tre oppositionspartier Socialdemokratiet, Det 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, mens rege-
ringen, der var placeret på sidelinjen, måtte finde sig i 
blot at blive orienteret. Forhandlingerne havde et dobbelt 
formål med at finde en løsning, der både skulle kunne 
accepteres af de øvrige medlemslande i EF og god- 
kendes ved en folkeafstemning i Danmark. Resultatet af 
forhandlingerne forelå i oktober 1992 i form af ’et natio-
nalt kompromis’, som med ganske få justeringer også 
fik tilslutning fra Det Konservative Folkeparti, Venstre, 
Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Frem-
skridtspartiet var dermed det eneste af Folketingets 
otte partier, som ikke støttede kompromiset.32 Udspillet 
– ”Danmark i Europa” – pegede på fire områder, hvor 
Danmark skulle stå uden for det fremtidige samarbejde: 
Forsvarspolitik, den økonomiske og monetære union, 
unionsborgerskab samt retlige og indre anliggender.33 

På det forsvarspolitiske område fastslog ’det nationale 
kompromis’, at ”Danmark holder sig udenfor den  
såkaldte forsvarspolitiske dimension, der indebærer 
medlemskab af Vestunionen samt fælles forsvarspolitik 
eller fælles forsvar”. Samtidig fremgik det af oplægget, 
at en aftale måtte være retlig bindende og uden tidsbe-
grænsning. Til gengæld ville Danmark ikke modsætte 
sig, at de øvrige medlemslande gik videre i samarbejdet 
på de fire områder.34 På Det Europæiske Råds møde i 
Edinburgh i december 1992 blev der opnået enighed om 
en løsning, som kunne accepteres af både Danmark og 
de elleve andre medlemslande. Af Edinburghafgørelsen 
fremgår det om forsvarspolitik:

Mødet i Edinburgh var kulminationen på et langstrakt 
forhandlingsforløb, hvor der havde været uenighed 
mellem Danmark og de øvrige elleve medlemslande  
om forbeholdenes formulering og retsvirkning.36  
Edinburghafgørelsen blev løsningen på krisen, og  
ved en ny folkeafstemning den 18. maj 1993 støttede  
56,7 procent af de danske vælgere, at Danmark kunne 
tiltræde Maastrichttraktaten og Edinburghafgørelsen. 
De fire danske forbehold, herunder forsvarsforbeholdet, 
trådte herefter i kraft den 1. november 1993.37

FORSVARSFORBEHOLDET FRA ET JURIDISK 
PERSPEKTIV

Som det fremgår af ’det nationale kompromis’, skulle 
den danske aftale være retlig bindende og uden tids- 
begrænsning.38 Under forhandlingerne var det derfor et 
centralt dansk ønske, at forbeholdene blev sikret i form 
af et juridisk bindende instrument. Resultatet blev  
Edinburghaftalen, som består af tre dele. For det første 
udgøres aftalen af afsnit A til D i del B af formand- 
skabets konklusioner fra mødet i Edinburgh, der  
fastlægger de fire danske forbehold. Dertil kommer 
afsnit E, der indeholder nogle afsluttende bemærk-
ninger. Aftalens anden del indeholder to erklæringer  
fra Det Europæiske Råd, hvoraf den ene omhandler 
forsvar. Aftalens tredje del indeholder to ensidige  
erklæringer fra Danmark. Selve forbeholdene blev  
fastlagt i form af en afgørelse truffet af stats- og  
regeringscheferne, der var forsamlet i Det Europæiske 
Råd. Hermed er der tale om en folkeretlig bindende 
afgørelse, idet den opfylder de internationale juridiske 
kriterier herfor. Fordi afgørelsen formelt ikke blev truffet 
af Det Europæiske Råd, men af stats- og regerings- 
cheferne, er Edinburghafgørelsen ikke en del af EU’s 

“ Stats- og regeringscheferne tager til efterretning, at Danmark efter opfordring fra Den 
Vesteuropæiske Union (WEU) har fået status som observatør i denne organisation. De 
noterer sig også, at intet i Traktaten om Den Europæiske Union forpligter Danmark til at 
blive medlem af WEU. I overensstemmelse hermed deltager Danmark ikke i udarbejdelsen 
og gennemførelsen af afgørelser og aktioner inden for Unionen, som har indvirkning på 
forsvarsområdet, men Danmark vil ikke hindre, at der udvikles et snævrere samarbejde 
mellem medlemsstater på dette område.35

  ”
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traktatgrundlag eller EU-ret, men derimod et supple-
ment til EU’s traktatretlige grundlag. Dette betød også, 
at de andre medlemslandes nationale parlamenter ikke 
skulle ratificere aftalen.39

Det danske forsvarsforbehold er enestående. Intet 
andet EU-medlemsland har et forbehold på forsvars- 
området. Et bemærkelsesværdigt juridisk træk ved 
forsvarsforbeholdet er desuden, at Danmark formelt 
opgav sin ret til at påvirke det forsvarspolitiske område  
i Rådet. Selvom forsvarsforbeholdet blev udformet som 
en garanti for, at Danmark ikke tog del i en bestemt 
udvikling, resulterede de juridiske vilkår i, at Danmark 
afsagde sin indflydelse inden for det forsvarspolitiske 
område samtidig med, at man forpligtede sig til ikke at 
ville hindre, at de øvrige medlemslande udviklede et 
snævrere samarbejde. Dette vilkår var et krav fra de 
øvrige EF-lande, som ville sikre, at det danske forsvars-
forbehold fandt anvendelse på både beslutningstag-
ningen og implementeringen af området. Uden dette 
vilkår ville Danmark ellers kunne opnå indrømmelser og 
samtidig bruge sit forbehold til ikke at gennemføre den 
nævnte politik.40 Kravet blev af de danske beslutnings- 
tagere betragtet som et acceptabelt kompromis for at 
sikre, at Maastrichttraktaten kunne ratificeres.

Siden forsvarsforbeholdet blev etableret, er dets præmis 
forblevet intakt. Selve ordlyden er dog blevet justeret i 
takt med ændringer i EU’s traktater for at sikre, at for- 
beholdet holder trit med udviklingen. Disse ændringer 
har ikke ændret omfanget af forbeholdet og formålet 
med det.

På regeringskonferencen, der i 1997 førte til under- 
tegnelsen af Amsterdamtraktaten, blev forsvars- 
forbeholdet i form af Edinburghafgørelsen indarbejdet i 
traktaten. Af den nye protokol om Danmarks stilling,  
og hvor forsvarsforbeholdet for første gang indgik i  
EU-lovgivningen, fremgår det således, at Danmark  
ikke deltager ”i udarbejdelsen og gennemførelsen af  
Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning  
på forsvarsområdet, men Danmark vil ikke hindre, at der 
udvikles et snævrere samarbejde mellem medlems- 
staterne på dette område”. Som der endvidere står, vil 
Danmark ikke deltage i vedtagelsen heraf, ligesom 
Danmark ikke vil være forpligtet til ”at bidrage til finan-
siering af aktionsudgifter i forbindelse med sådanne 
foranstaltninger.”41

Den ændrede ordlyd af forsvarsforbeholdet i  
Amsterdamtraktaten skyldtes ændringer i formu- 
leringerne vedrørende EU’s forsvarspolitik. Her blev det  
bl.a. defineret, at de sikkerheds- og forsvarspolitiske 
opgaver, som EU kunne beskæftige sig med, var de 
såkaldte Petersberg-opgaver, som omfattede humani-
tære opgaver og redningsopgaver, fredsbevarende 
opgaver samt krisestyring, herunder fredsskabelse. 
Samtidig blev EU’s relation til WEU gjort mere instru-
mentel i den forstand, at EU nu ville benytte WEU til 
opgaver, der havde indvirkning på forsvarsområdet, 
hvor EU under Maastrichttraktaten anmodede WEU om 
bistand til at udarbejde og gennemføre EU’s politik.42 
Endelig indgik en gradvis udformning af en fælles 
forsvarspolitik i den nye tekst, som klarere markerede, at 
det var Det Europæiske Råd, der skulle træffe beslutning 
om denne udformning. I teksten hedder det: ”Den  
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik omfatter alle 
spørgsmål vedrørende Unionens sikkerhed, herunder 
gradvis udformning af en fælles forsvarspolitik”. Og 
videre, at denne fælles forsvarspolitik på sigt vil ”kunne 
føre til et fælles forsvar, hvis Det Europæiske Råd  
træffer afgørelse herom”.43

I EU’s gældende traktat fremgår det om forsvarsfor- 
beholdet, at Danmark ikke deltager ”i udarbejdelsen og 
gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, 
som har indvirkning på forsvarsområdet”. Det fremgår 
endvidere, at Danmark derfor ikke deltager i vedtagelsen 
heraf, men samtidig ikke vil forhindre de andre medlems-
lande i at udvikle deres samarbejde yderligere på dette 
område. Men, som det hedder i teksten: ”Danmark  
vil ikke være forpligtet til at bidrage til finansiering  
af aktionsudgifter i forbindelse med sådanne foranstalt-
ninger eller til at stille militær kapacitet til rådighed for 
Unionen”.44

FORTOLKNING OG ANVENDELSE

Selvom forsvarsforbeholdet formelt set er EU- 
lovgivning, er det primært op til Danmark at fortolke 
forbeholdet og definere dets anvendelse. Fortolknings-
rummet er dog begrænset, da forbeholdets anvendelse 
skal være i overensstemmelse med forbeholds- 
protokollens juridiske tekst. Det betyder, at det er op  
til Danmark i samarbejde med Rådet at afklare, hvor- 
vidt forsvarsforbeholdet i aktuelle tilfælde gælder. I 



17EUROPÆISK FORSVARSSAMARBEJDE OG DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD 

FORSVARSFORBEHOLDET – HISTORISK, JURIDISK OG I PRAKSIS  KAPITEL 2

praksis er det Udenrigsministeriet, der behandler juri-
diske tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning og  
anvendelse af forsvarsforbeholdet. Uanset om det er 
Forsvarsministeriet eller andre nationale aktører, 
henvender de sig til Udenrigsministeriet for juridisk 
vejledning om, hvordan forsvarsforbeholdet hånd-
teres.45

Samarbejdet mellem Danmark og EU om forsvars- 
forbeholdet udføres hovedsageligt ved Danmarks  
EU-repræsentation i Bruxelles, mens det kun sjældent 
hænder, at der etableres direkte kontakt mellem  
Udenrigsministeriet og Rådets Juridiske Tjeneste eller 
andre EU-organer. Generelt har der mellem Danmark og 
Rådet været enighed om fortolkningen af forsvars- 
forbeholdet.46 Begge parter har haft – og har fortsat – 
interesse i, at der er enighed om, hvad forsvars- 
forbeholdet dækker og ikke dækker. Der foreligger ikke 
indikationer på, at fortolkningen af forsvarsforbeholdet 
har divergeret væsentligt. I sidste instans er EU- 
Domstolen dog det eneste organ, der kan foretage en 
autoritativ fortolkning af forsvarsforbeholdet, hvis der 
skulle opstå en tvist mellem Danmark, Rådet eller 
medlemslandene om dets fortolkning. På andre 
områder har EU-Domstolen tidligere gjort det klart, at de 
forbehold og undtagelser, der findes i EU’s primære lov 
gennem protokoller, fortolkes snævert.

For at forsvarsforbeholdet kan påberåbes, er der visse 
kriterier, der skal opfyldes. Siden Maastrichttraktatens 
ikrafttræden er det lagt til grund, at der med formule-
ringen ”afgørelser og aktioner” i Edinburghafgørelsen 
menes retsakter, dvs. juridisk bindende vedtagelser i 
EU-regi. Den første betingelse for, om forsvarsforbe-
holdet finder anvendelse, er derfor, at der skal være tale 
om en retsakt. At det kun er retsakter, der er omfattet  
af forbeholdet, betyder, at Danmark deltager fuldt ud i 
alle ikke-juridiske handlinger. Danmark deltager således 
i forsvarsrelaterede spørgsmål af politisk karakter, 
såsom drøftelser i Rådet og Det Europæiske Råd samt 
politiske erklæringer. Danmark deltager også aktivt i 
EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) i 
sager, der ikke har indvirkning på forsvarsområdet,  
og også i sager uden for FUSP. Forsvarsforbeholdet 
omfatter dermed ikke alt i EU-regi, der har ordet ’forsvar’ 
knyttet til sig. For at forbeholdet finder anvendelse, skal 
retsakten have hjemmel i nogle specifikke bestem-
melser i Traktaten om Den Europæiske Union, og den 

skal vurderes at have ”indvirkning på forsvarsområdet”. 
Hvorvidt det sidste gør sig gældende, afhænger af  
en retlig analyse af hvert enkelt af de foreslåede foran-
staltninger. Formålet med analysen er at sikre, at 
forsvarsforbeholdet altid overholdes, men også at 
anvendelsesområdet ikke udvides.47

Da forsvarsforbeholdet er en undtagelse fra et sam- 
arbejdsområde i dets substans, er det ikke muligt at 
omdefinere forbeholdet eller indgå ’parallelaftaler’, som 
det kendes fra retsforbeholdsområdet. Det skyldes, at 
retsforbeholdet er et forbehold for den overstatslige 
samarbejdsmåde, men ikke for samarbejdets indhold. 
Sådanne aftaler på områder omfattet af forsvars- 
forbeholdet ville både tømme forbeholdet for indhold og 
stride mod forbeholdets formål.48

I årene umiddelbart efter Maastrichttraktatens ikraft-
træden i 1993 blev der fremsat et begrænset antal  
retsakter, som indebar, at forsvarsforbeholdet blev 
påberåbt. Faktisk var praksis på daværende tidspunkt, 
at forsvarsforbeholdet blev påberåbt i forhold til alle 
beslutninger og handlinger, der havde deres rets-
grundlag i Maastrichttraktatens artikel J.4.49 Siden 
Lissabontraktatens opdatering af forsvarsforbeholdets 
ordlyd i 2009 har det betydet, at retsakten skal være 
omfattet af de artikler, der specifikt nævnes i forbe-
holdsprotokollens artikel 5, og skal have ”indvirkning på 
forsvarsområdet”.50 I den gældende protokol udvælges 
én af traktatens FUSP-artikler til at være omfattet af 
forsvarsforbeholdet, nemlig artikel 26, stk. 1. Men det er 
samtidig ikke alle dele af EU’s fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP) under FUSP-bestemmelserne, 
der er omfattet af forsvarsforbeholdet. Det gælder kun 
traktatens artikel 42 og artiklerne 43-46.51

Som følge heraf er forsvarsforbeholdet blevet fortolket 
således, at Danmark ikke deltager i beslutninger og 
handlinger af juridisk bindende karakter, der har for- 
svarsmæssig indvirkning. Centralt i forhold til om en 
retsakt finder anvendelse, er vurderingen af, om den har 
”indvirkning på forsvarsområdet”. EU’s fælles udenrigs- 
og sikkerhedspolitik (FUSP), herunder den fælles sikker-
heds- og forsvarspolitik (FSFP), omfatter både civile og 
militære opgaver samt civile og militære virkemidler. I 
tilfælde, hvor EU iværksætter en militær operation, er 
det klart, at forsvarsforbeholdet finder anvendelse. 
Dette gælder uanset, om det er en fredsbevarende eller 
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Note: Udarbejdet på baggrund af materiale fra EU-Oplysningen.

ÅR SAGER OG AKTION

1996 ■ Evakuering af EU-statsborgere
■ Personelminer
■ De Store Søers Område i Afrika

1997 ■ Konfliktforebyggelse- og løsning i Afrika

1998 ■ International politimission i Albanien
■ Minerydning i Kroatien
■ Brug af WEU’s satellitcenter

1999 ■ Politistyrke i Albanien

2001 ■ Etablering af EU’s satellitcenter

2003 ■ Militæroperation i Makedonien (FYROM)
■ Militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo

2004 ■ Oprettelse af Athenamekanismen til finansiering af EU-operationer
■ Oprettelse af Det Europæisk Forsvarsagentur
■ Militæroperation i Bosnien-Hercegovina

2005 ■ Civil-militær støtteoperation til Den Afrikanske Unions mission i Darfur

2006 ■ Militæroperation i Den Demokratiske Republik Congo

2007 ■ Militæroperation i Republikken Tchad og Den Centralafrikanske Republik

2008 ■ Koordinerende celle til bekæmpelse af pirateri ud for Somalias kyst
■ Maritim militæroperation til bekæmpelse af pirateri ud for Somalias kyst

2010 ■ Træningsmission i Somalia

2011 ■ Militæroperation i Libyen

2013 ■ Træningsmission i Mali

2014 ■ Militæroperation i Den Centralafrikanske Republik

2015 ■ Rådgivende militærmission i Den Centralafrikanske Republik

2016 ■ Kapacitetsopbygning i og uddannelse af den libyske kystvagt og flåde
■ Maritim militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområdet

2017 ■ Etablering af et permanent struktureret samarbejde (PESCO)

Tabel 2. Oversigt over sager og aktioner, der er omfattet af forsvarsforbeholdet
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Figur 2. Aktiveringer af forsvarsforbeholdet fordelt på operationer/missioner og forsvarsintegration

Kilde: Madsen og Sørensen (2019), “Kraftig stigning i aktiveringer af forsvarsforbeholdet”.

fredsskabende operation. I modsætning hertil kan 
Danmark deltage i civile EU-missioner. Det afgørende i 
den henseende er, at der er en klar adskillelse mellem 
civile og eventuelle militære dele.52

Som det fremgår af tabel 2, har forsvarsforbeholdet 
siden indførelsen i 1993 og frem til november 2019 
været aktiveret i forbindelse med 27 forskellige sager og 
aktioner. De fleste tilfælde, som har været omfattet af 
forsvarsforbeholdet, omhandler beslutninger i den 
blødere ende af krisestyringsskalaen med geografisk 
forankring i Afrika og Europa. Disse operationer og 
missioner har været af en karakter og i geografiske 
områder, hvor Danmark har været engageret gennem 
FN, NATO og koalitioner.53 Første gang, hvor EU iværk-
satte en militæroperation, var i 2003 i Makedonien. 
Formålet med operationen var at opretholde fred i den 
krigsramte tidligere jugoslaviske republik, hvor Danmark 
havde været massivt til stede siden 1990’erne. Over-
gangen fra NATO- til EU-ledelse indebar, at de styrker, 
Danmark havde haft udsendt til landet gennem NATO, 
måtte hjemsendes som følge af forsvarsforbeholdet. 
Det samme gjorde sig gældende i 2004 i Bosnien- 
Hercegovina, hvor NATO overdrog 80 procent af sin 
operation til EU.54 Foruden operationer og missioner har 

forbeholdet desuden været aktiveret i forbindelse med 
etablering af forsvarspolitiske initiativer. Det gælder 
etableringen af EU’s satellitcenter (dog kun i forhold til 
militært personel), Athenamekanismen til finansiering 
af EU-operationer, Det Europæiske Forsvarsagentur og 
et permanent struktureret samarbejde (PESCO).

Nogle af sagerne og aktionerne i tabel 2 bygger på flere 
beslutninger. Hvis man i stedet opgør alle retsakter, hvor 
det fremgår, at Danmark er undtaget, vil antallet af akti-
veringer forekomme langt større.55 En nylig analyse af 
forsvarsforbeholdets aktiveringer har vist en øget 
tendens i antallet af aktiveringer (se figur 2), men også, 
at de retsakter, der er omfattet af forsvarsforbeholdet, 
udgør en større andel af det samlede antal retsakter 
under EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) 
(se figur 3). Forsvarssamarbejdet, hvor Danmark ikke 
deltager, udgør således en større del af det udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske samarbejde i EU.56

De senere års øgede integration på forsvarsområdet har 
også medført, at det ikke er alle forsvarsforhold, der nu 
er inden for rammerne af den fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik (FSFP), hvor forsvarsforbeholdet finder 
anvendelse, som det ellers hidtil har været tilfældet. Det 
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Figur 3. Forsvarsforbeholdsbelagte retsakters andel af EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Kilde: Madsen og Sørensen (2019), “Kraftig stigning i aktiveringer af forsvarsforbeholdet”.

betyder med andre ord, at selvom en sag er relateret til 
forsvar, er den ikke nødvendigvis omfattet af forsvars-
forbeholdet.57 Det er derfor blevet nødvendigt at afklare 
udstrækningen af forsvarsforbeholdet på en række 
forhold, der vedrører andre politikområder end forsvar, 
såfremt der er en kobling mellem forbeholdsbelagte og 
ikke-forbeholdsbelagte bestemmelser. Denne udvikling i 
retning af dybere samarbejde har øget antallet og 
kompleksiteten af de sager, hvor der har været behov for 
en vurdering af, hvorvidt et initiativ har indvirkning på 
forsvarsområdet, og dermed om forbeholdet finder 
anvendelse.

Forsvarsforbeholdets juridiske karakter har betydet, at 
det er en juridisk og ikke en politisk afgørelse, hvorvidt 
forbeholdet finder anvendelse eller ej. Siden indførelsen 
i 1993 har forsvarsforbeholdet opfyldt det tiltænkte 
formål, nemlig at sikre, at Danmarks politiske holdning 
til ikke at deltage i samarbejde i EU-regi, der har indvirk-
ning på forsvarsområdet, er blevet respekteret. Danmark 
har samtidig afskrevet sig muligheden for at øve politisk 
indflydelse på samme område.  Hvis dette skulle ændre 
sig, og Danmark kom i en situation, hvor man ville 
afskaffe forsvarsforbeholdet, følger det af forbe-
holdsprotokollens artikel 7, at Danmark til enhver tid  

”i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige 
bestemmelser” kan ”underrette de øvrige medlems-
stater om, at det ikke længere ønsker at benytte sig af 
alle eller en del af bestemmelserne i denne protokol”. 
Som det videre hedder: ”I så fald vil Danmark fuldt ud 
gennemføre alle de til den tid gældende relevante foran-
staltninger, som er truffet inden for rammerne af Den 
Europæiske Union”.58

En eventuel beslutning om at afskaffe forsvarsforbe-
holdet er en ensidig dansk beslutning. De syv partier 
bag ’det nationale kompromis’ indgik i sin tid en politisk 
aftale, som indebærer enighed om, at forbeholdene kun 
kan ændres gennem en folkeafstemning. Dette krav er 
siden blevet bekræftet flere gange.59 En afskaffelse af 
forsvarsforbeholdet vil ikke være omfattet af Grundlo-
vens paragraf 20, da det ikke vil indebære afgivelse af 
suverænitet. Det hænger sammen med, at samarbejdet 
er mellemstatsligt. I stedet vil en afstemning kunne 
finde sted på grundlag af Grundlovens paragraf 42.60 
Men det forudsætter involvering af Folketinget. Et 
forslag om at afskaffe forsvarsforbeholdet skal opnå 
flertal i Folketinget inden en folkeafstemning.
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OPSUMMERING

Som det fremgår af kapitlet, var Danmarks tilgang til 
forsvarspolitisk samarbejde i EU forud for Maastricht-
traktaten og afstemningen i 1992 præget af skepsis 
over for suverænitetsafgivelse og frygten for en over-
statslig Europahær, der gradvist ville undergrave NATO. 
Forsvarsforbeholdet blev indført for at imødekomme 
denne frygt. Siden indførelsen har forsvarsforbeholdet 
opfyldt det tiltænkte formål, hvor det har sikret, at 
Danmarks politiske holdning til ikke at deltage i noget på 
EU-plan, der har indvirkning på forsvarsområdet, er 
blevet respekteret. Men Danmark har samtidig afskrevet 
sig mulighed for at øve politisk indflydelse på et område, 
der har udviklet sig markant, ikke mindst gennem de 
senere år, og som udgør en stigende del af EU’s uden-
rigs- og sikkerhedspolitiske samarbejde.
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EU’S SIKKERHEDS- OG 
FORSVARSPOLITIK

Forsvar og sikkerhed har gennem de senere år flyttet sig 
fra periferien af EU til at blive et centralt samarbejds- 
område. Dette kapitel indeholder et overblik over den 
nyeste udvikling i EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik og 
diskuterer betydningen af det danske forsvarsforbehold 
i lyset heraf. Forsvarsforbeholdets betydning for dansk 
interessevaretagelse vurderes i forhold til Danmarks 
mulighed for indflydelse, herunder påvirkningen af 
Danmarks renommé, autonomi, påvirkning af dansk 
sikkerhed samt ressourcemæssige konsekvenser. I 
forlængelse heraf bliver de erhvervs- og forskningspoli-
tiske effekter af forbeholdet gennemgået.

DEN NYESTE UDVIKLING I EU’S SIKKERHEDS- OG 
FORSVARSSAMARBEJDE

Tre nye tendenser
De seneste års udvikling i EU’s sikkerheds- og forsvars-
politiske samarbejde er karakteriseret ved tre tendenser. 
For det første er der opstået en ny diskussion om euro-
pæisk strategisk autonomi og ambitionsniveauet for 
samme. For det andet er fokus udvidet fra krisestyring 
og løsning af Petersberg-opgaverne uden for Europa til 
også at omfatte spørgsmål vedrørende Europas interne 
og territorielle sikkerhed. Og for det tredje trækkes der  
af samme grund nu på en langt bredere vifte af EU’s 
instrumenter og institutioner i håndteringen af forsvars-
politiske spørgsmål.

Boks 1. 

Kilde: EU-Udenrigstjenesten, ”Fælles vision, fælles handling: 
Et stærkere Europa”, juni 2016.

Hvad angår den første tendens, er det overordnede mål 
bag den globale strategi såvel som EU’s nye forsvarsini-
tiativer at styrke Europas strategiske autonomi. Strate-
gisk autonomi skal her forstås som evnen til at agere 
selvstændigt på den internationale scene og løfte et 
større ansvar for Europas egen sikkerhed i lyset af den 
ændrede sikkerhedspolitiske situation. Som det fremgår 
af den globale strategi, er det dens formål at give næring 
til ambitionen om øget strategisk autonomi, fordi et 

EU’s globale strategi blev præsenteret i juni 2016 få 
dage efter Brexit-afstemningen af EU’s højtstående  
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerheds-
politik, Federica Mogherini, som et fælles kompas, hvor 
visioner blev kortlagt, hvilket har givet sig udtryk i en 
række konkrete initiativer. Strategien tager udgangs-
punkt i et nyt trusselsbillede i det 21. århundrede  
og fremhæver EU’s varemærker både retrospektivt  
og fremadskuende: Multilateralisme, den globale  
regelbaserede orden, resiliens, den samtænkte tilgang 
til udenrigs- og sikkerhedspolitik, partnerskaber samt 
forsvar og sikkerhed som værende de vigtigste  
emner for EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
Strategien er ikke et retligt bindende dokument. 

EU’S GLOBALE STRATEGI
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”passende ambitionsniveau og strategisk autonomi er 
af betydning for Europas evne til at fremme fred og 
sikkerhed i og uden for sine grænser”.61 Det er første 
gang, at ambitionen om i højere grad at kunne agere 
strategisk autonomt formuleres så direkte i et officielt 
EU-dokument. Strategisk autonomi kan forstås langt 
bredere end forsvarsområdet, og det er også sådan  
EU selv betragter begrebet. Strategisk autonomi kan 
f.eks. omfatte finansiel autonomi, digital og teknologisk 
autonomi samt energimæssig autonomi. På forsvars-
området er definitionen præget af usikkerhed, blandt 
andet fordi der ikke er enighed blandt medlemslandene 
om, hvad strategisk autonomi præcist kan og bør inde-
bære for eksempel i forhold til militære kapabiliteter, 
forsvarsindustri, efterretningskapacitet og kommando- 
og kontrolsystemer.62 Ligeledes er der uenighed om 
ambitionsniveauet, og om hvor og hvordan EU skal 
engagere sig militært. 

Strategisk autonomi kan ses som øget råderum til at 
tage vare på Europas sikkerhed og have kapaciteterne 
til det inden for en overordnet atlantisk ramme, som et 
spørgsmål om at kunne sikre europæisk indflydelse i 
forhold til USA, eller som et ønske om at kunne agere 
selvstændigt i en ændret sikkerhedsstruktur, hvor 
forholdet til USA er præget af uforudsigelighed.63 Især 
sidstnævnte fortolkning af strategisk autonomi er 
mange EU-lande kritiske overfor, fordi det opfattes som 
en duplikation og dermed også udfordring af  NATO 
som grundstenen i europæisk sikkerhed. Med EU’s 
globale strategi og de seneste initiativer ønsker man at 
levere på alle tre dimensioner, men stadig som et 
supplement til NATO.64 Tvetydigheden til trods er der en 
voksende forståelse blandt medlemslandene om 
behovet for at styrke EU’s evne til at agere mere selv-
stændigt, og dermed kunne tage mere ansvar også på 
det militære område, gerne i tæt samarbejde med NATO. 

Tæt forbundet med EU’s ambition om at styrke organi-
sationens strategiske autonomi er en anden ny tendens, 
nemlig opmærksomheden på beskyttelse af det euro-
pæiske område og dets borgere. Siden EU’s sikkerheds- 
og forsvarspolitik (FSFP) blev etableret i slutningen af 
1990’erne, har den primært handlet om krisehåndtering, 
stabilisering og fredsbevarende indsatser uden for EU’s 
grænser.65 Samarbejde om den forsvarspolitiske udvik-
ling og spørgsmål vedrørende Europas interne sikkerhed 
har i væsentlig grad fundet sted gennem NATO eller i 

form af bilateralt forsvarssamarbejde. Nogle af de mest 
fundamentale ændringer, der sker i disse år, afspejler et 
ønske om at udvide EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik 
til også at omfatte spørgsmål vedrørende Europas 
interne sikkerhed, herunder beskyttelse af EU’s område 
og dets borgere. Som udtrykt i den globale strategi, 
starter EU’s globale strategi på hjemmefronten, og 
sigter på at beskytte det europæiske område og dets 
borgere.66 Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at 
der er planer om at etablere en Europahær, hvor EU  
får overstatslige, militære styrker afgivet fra medlems-
landene. Styrkegenerering til EU’s militære operationer 
er den samme som i NATO og FN, hvor medlems- 
landene selv bestemmer, hvilke og hvor mange styrker 
de vil stille til rådighed. Selvom muligheden for at 
arbejde mod et fælles forsvar indgår i traktaten om Den 
Europæiske Union, ønsker EU-landene ikke at udvikle 
forsvarssamarbejdet i retning af en Europahær.67 Det 
vurderes derfor fortsat at være højst usandsynligt, at en 
sådan udvikling vil kunne finde sted, da det vil kræve en 
enstemmig afgørelse i Det Europæiske Råd. Udtrykket 
bliver i dag anvendt retorisk af nogle medlemslande for 
at markere nødvendigheden af et styrket EU-forsvars-
samarbejde.68

I forlængelse af ønskerne om øget strategisk autonomi 
og beskyttelse af egne borgere er virkefeltet for EU’s 
forsvarspolitiske samarbejde blevet udvidet. EU har 
altid betragtet sikkerhed som andet og mere end et  
militært anliggende, og civil-militær samtænkning har 
været et kendetegn ved EU’s hidtidige operationer. De 
nye initiativer på området trækker på en række civile 
politikområder og instrumenter, der hidtil har stået uden 
for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og som nu 
aktivt inddrages. Det drejer sig blandt andet om industri, 
forskning og transport. Overstatslige EU-institutioner, 
særligt Europa-Kommissionen, men også Europa- 
Parlamentet har i forlængelse heraf fået en substantiel 
rolle inden for forsvarspolitik, hvilket ikke tidligere har 
været tilfældet. F.eks. kan EU-budgettet for første gang i 
EU’s historie bruges på forsvarsrelaterede aktiviteter. 
Tilsvarende kræver nye problemer som hybride trusler, 
terrorisme og migration, der påvirker den interne, euro-
pæiske sikkerhed, at ikke-militære instrumenter i højere 
grad tages i brug, og at der oparbejdes en større 
sammenhæng mellem EU’s militære og ikke-militære 
politikker og instrumenter.69 
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Det nye fokus på øget strategisk autonomi og Europas 
egen sikkerhed driver sammen med en ny rolle for  
Europa-Kommissionen flere af de nye initiativer, der er 
lanceret. Tabel 3 giver et overblik over samtlige, nye initi-
ativer på forsvarsområdet initieret efter udgivelsen af 
den globale strategi, som udfoldes i de efterfølgende 
sektioner af kapitlet. De to mest centrale initiativer er 
PESCO og Europa-Kommissionens forsvarsfond (EDF), 
der er rettet mod den europæiske forsvarsindustri og 
begge blev præsenteret i 2017. Disse to initiativer 
handler især om udvikling af forsvarskapaciteter. Der er 
også sket enkelte tiltag på operationssiden i EU, bl.a. 
gennem etableringen af Den Militære Planlægnings- og 
Gennemførelseskapabilitet (MPCC) og hensigten om at 
styrke EU’s civile missioner. 

Permanent struktureret samarbejde (PESCO)
Det permanente, strukturerede samarbejde kaldet 
PESCO (Permanent Structured Cooperation) er et 
mellemstatsligt initiativ, der gør det muligt for EU-lande, 
der ønsker det, at styrke deres samarbejde om udvikling 
af nye forsvarskapaciteter. Dette hænger sammen med 
målet om på sigt at opnå øget strategisk autonomi. Det 
traktatmæssige grundlag for PESCO har eksisteret 
siden 2009 med Lissabontraktatens ikrafttræden, men 
det er først nu med den ændrede sikkerhedspolitiske 
kontekst for Europa, at samarbejdsformen er blevet 
aktiveret.

Den oprindelige idé bag PESCO-bestemmelsen, som 
den står formuleret i Lissabontraktaten, var, at de lande, 
der ønsker at arbejde mere sammen på det forsvars- 
politiske område, skulle have mulighed herfor. Det var 
dog vigtigt, at samarbejdet skulle stå åbent for øvrige 
medlemslande, så de – hvis de ønskede det – kunne 
tilslutte sig senere.70 Den 11. december 2017 blev 
samarbejdet formelt påbegyndt med deltagelse af 25 
ud af EU’s 28 medlemslande – alle på nær Danmark, 
Malta og Storbritannien. Således er PESCO ikke, som 
det var tilsigtet i EU-traktaten, blevet en lille, eksklusiv 
klub af lande, der fører an i styrkelsen af EU’s forsvars-
politik. PESCO er i stedet blevet et mere inklusivt sam- 
arbejde, hvor stort set alle EU-lande er med fra starten. 
Dette udfald er resultatet af et kompromis mellem 
franske ambitioner om et snævert samarbejde og et 
tysk ønske om inklusion.71 PESCO er nu blevet iværksat 
i et format, der ligger nærmere den tyske vision om 

Tabel 3. Overblik over de seneste års udvikling af 
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik

2016

2017

2018

2019

JUNI
EU’s globale strategi præsenteres

JULI 
EU-NATO-deklaration vedtages i Warszawa

NOVEMBER 
EU’s udenrigstjeneste offentliggør en gennem-
førelsesplan for sikkerhed og forsvar (SDIP) med 
formål om at implementere forsvarsaspekterne  
af den globale strategi. Samtidig præsenterer 
Europa-Kommissionen en handlingsplan for 
forsvarsområdet (EDAP)

MAJ 
EU-Rådet etablerer årlig, koordineret gennem-
gang af medlemslandenes forsvarskapaciteter 
(CARD) og iværksætter en ‘prøvekørsel’ af CARD

JUNI 
Europa-Kommissionen igangsætter  
Den Europæiske Forsvarsfond (EDF)

JUNI 
Rådet etablerer Den Militære Planlægnings- og 
Gennemførelseskapabilitet (MPCC)

DECEMBER 
PESCO aktiveres

JUNI
Europa-Kommissionen fremlægger forordning 
om EDF gældende fra 2021-2027

JUNI 
Den højtstående repræsentant for udenrigs- 
anliggender og sikkerhedspolitik præsenterer  
forslag til ny fredsfacilitet

NOVEMBER 
Aftale om den civile fælles sikkerheds- og 
forsvarspolitik vedtages

APRIL
Aftale om EDF-forordning vedtaget
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inklusion. Det betyder, at det er et (næsten) samlet EU, 
der bevæger sig mod mere forsvarskoordination, men 
det er også en betydeligt mindre slagkraftig ramme, end 
den Frankrig (og EU-traktaten) havde tilsigtet. 

PESCO består af to særskilte dele: Et permanent 
forsvarssamarbejde blandt de 25 PESCO-lande, samt et 
ad hoc, projektbaseret samarbejde, hvor forskellige 
grupperinger af lande kan gå sammen om konkrete 
PESCO-projekter.72 Den permanente del af PESCO  
udgør rammen for øget koordinering af forsvarspolitik. 
For at kunne blive en del af PESCO har de deltagende 
lande tilsluttet sig en række juridisk bindende kriterier 
(se boks 2), der bl.a. sigter på at øge de nationale 
forsvarsbudgetter og sikre samordning af landenes 
forsvarsplanlægning. PESCO-landene har indvilget i at 
leve op til disse kriterier på sigt frem for at imødekomme 
kriterierne på forhånd, som ellers var den oprindelige 
tanke. 

Den anden del af samarbejdet åbner mulighed for, at 
medlemmerne kan indgå i konkrete forsvarsprojekter 
inden for PESCO-rammen. Tanken bag projektdelen af 
PESCO er, at mindre grupper af lande sammen kan 
udvikle projekter, der er i overensstemmelse med netop 
deres sikkerheds- og forsvarspolitiske interesser. 
PESCO-projekterne er drevet af medlemslandenes efter-
spørgsel. Det er derfor også meget forskelligt, hvilke 
lande der har udtrykt interesse for enkeltprojekter.73 

Samarbejdets mellemstatslige og frivillige karakter 
understreges af, at forsvarsmateriel, der rekvireres 
inden for rammerne af PESCO, vil være ejet individuelt af 
de medlemslande, der indgår i samarbejdet. Der vil ikke 
være tale om EU-ejede kapabiliteter. PESCO handler 
således ikke om at etablere eller udruste en Europahær. 
Udgifter forbundet med PESCO-projekter er også finan-
sieret individuelt af de deltagende medlemslande i over-
ensstemmelse med deres respektive nationale beslut-
ningsprocesser herfor og kan dermed også have en 
effekt på NATO-landenes kapabiliteter.

Boks 2.

Kilde: Rådet, ”RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2015/528 af 27. 
marts 2015 om oprettelse af en mekanisme til administrati-
on af finansieringen af de fælles udgifter til EU-operationer, 
der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet 
(Athena) og om ophævelse af afgørelse 2011/871/FUSP”, 
28. marts 2015.

PESCO-FORPLIGTELSERNE

 1 Øge nationale forsvarsbudgetter

 2 Gradvis øge forsvarsinvesteringer til 20% af de 
samlede forsvarsudgifter

 3 Styrke fælles, samarbejdsbaserede projekter 
omhandlende forsvarskapaciteter

 4 Øge investeringer i forsvarsforskning- og teknologi

 5 Etablering af regelmæssig evaluering af disse 
forpligtelser

 6 Indgå i kapacitetsudvikling inden for EU

 7 Støtte CARD-processen

 8 Inddrage EDF i multinationale indkøb

 9 Udarbejde fælles, harmoniserende krav for alle 
kapacitetsudviklingsprojekter

 10 Overveje fælles udnyttelse af eksisterende 
kapaciteter for at øge omkostningseffektivitet

 11 Øget samarbejde om cybersikkerhed

 12 Øge militære styrkers tilgængelighed og  
deployeringsevne

 13 Øge militære styrkers interoperabilitet

 14 Stræbe efter en ambitiøs tilgang til fælles  
finansiering af militære FSFP-operationer/
missioner

 15 Bidrage til at afhjælpe kapacitetsmangler 
identificeret i CDP og CARD

 16 Prioritere europæisk samarbejdsbaseret tilgang  
til at afhjælpe kapacitetsmangler identificeret på 
nationalt plan

 17 Deltage i mindst ét PESCO-projekt

 18 Anvende EDA som ramme for fælles  
kapacitetsudvikling

 19 Øge den europæiske forsvarsindustris  
konkurrenceevne

 20 Sikre, at samarbejdsprogrammer og 
indkøbsstrategier får positiv indvirkning på 
europæisk forsvarsindustri- og teknologi 



29EUROPÆISK FORSVARSSAMARBEJDE OG DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD

EU’S SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK  KAPITEL 3

Der er på nuværende tidspunkt 47 konkrete projekter, 
hvoraf 17 blev igangsat i december 2017, 17 blev 
præsenteret i november 2018 og 13 i november 2019. 
Projekterne fordeler sig inden for syv overordnede 
områder; træningsfaciliteter, luftsystemer, landmilitære 
systemer, maritim sikkerhed, cybersikkerhed, støtte- 
kapaciteter og rumfart.74 Blandt PESCO-landene har  
der med 2019-projekterne været et ønske om at sikre 
kvaliteten snarere end at øge antallet af projekter. 
Forventningen fra EU-lande og EU’s institutioner er, at 
der ikke vil blive iværksat nye projekter i 2020, hvor det 
prioriteres at gennemføre de allerede identificerede 
projekter.75

I forlængelse af PESCO’s todelte karakter består 
styringsstrukturen dels af et overordnet niveau, der 
regulerer adgangen til og forpligtelserne under PESCO, 
dels af et niveau med underordnede og selvstyrende 
moduler – de konkrete projekter – som flere lande 
indgår et tættere samarbejde om. Det overordnede 
styringsniveau varetages af Rådet (Forsvarsministrene) 
i et særligt PESCO-format, hvor alle medlemslande 
(inklusive Danmark) deltager. Beslutninger tages med 
enstemmighed blandt PESCO-medlemmerne. Lande, 
der står uden for PESCO-samarbejdet, har hverken 
mulighed for at påvirke PESCO’s generelle udvikling  
eller vedtagelsen af enkeltprojekter. Det er ikke endeligt 
besluttet, hvordan tredjelande kan deltage i enkelte 
PESCO-projekter. Netop spørgsmålet om tredjelandes 
deltagelse har i 2019 skabt betydelig opmærksomhed, 
ikke mindst fra amerikansk side. USA har foretaget 
diplomatiske demarcher i flere europæiske hoved-
stæder og også henvendt sig direkte til EU’s højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerheds- 
politik om vigtigheden af et inkluderende europæisk 
forsvarssamarbejde.76 EU’s svar har foreløbig været,  
at det europæiske marked er mere åbent end det  
amerikanske på forsvarsindustriområdet.77 Der er efter-
følgende blevet etableret en dialog mellem EU og USA 
på såvel teknisk som politisk niveau herom.78

PESCO støttes desuden af et fælles sekretariat, som er 
sammensat af medarbejdere fra hhv. EU’s fælles  
udenrigstjeneste, EU’s forsvarsagentur (EDA) og EU’s 
militære stab, der tilsammen udgør et fælles kontakt-
punkt for de deltagende medlemslande.

PESCO er tæt forbundet med en række af de andre nye 
initiativer, der er blevet igangsat siden 2016, herunder 
den nye koordinerede gennemgang af medlems- 
landenes forsvarskapaciteter (CARD), kapabilitets-
planen fra 2018 (CDP) samt forsvarsfonden (European 
Defence Fund, EDF), som beskrives i næste afsnit. 
CARD har til formål at kortlægge eksisterende militære 
kapabiliteter i Europa, hvor CDP skal identificere, hvilke 
militære kapabilitetsprioriteter medlemslandene bør 
fokusere på.

Knap to år efter iværksættelsen af PESCO blev samar-
bejdet evalueret i sommeren 2019. Dette skete via 
PESCO-landenes indrapportering af deres nationale 
implementeringsplaner vedrørende efterlevelsen af de 
20 PESCO-forpligtelser samt projekternes udvikling.79 
Evalueringen viser, at der er tydelige begynder- 
vanskeligheder med inkonsistent og sen indrapporte-
ring. Alligevel konkluderes det i rapporten, at efter- 
levelsen af flere af forpligtelserne er i god gænge på  
en række områder, herunder øgede forsvarsbudgetter 
og nationale investeringer i forsvarsmateriel og sam- 
menhængen mellem den nationale forsvarsplan- 
lægning og EU’s kapabilitetsudviklingsplan (CDP). Der  
er også områder, hvor efterlevelsen af forpligtelserne 
ikke skrider frem som ønsket. Det gælder eksempelvis 
forpligtelsen til i højere grad at kunne udsende styrker i 
en militær FSFP-ramme, sikre fælles finansiering af 

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) blev oprettet i 
2004. Det hjælper de 27 medlemslande (alle EU-lande 
med undtagelse af Danmark) med at udvikle deres  
militære kapaciteter. Agenturet ligger i Bruxelles og  
har ca. 140 ansatte. Det hører under EU’s højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerheds- 
politik. Da agenturet blev oprettet i 2004, var forventnin-
gen, at agenturets arbejde ville koncentrere sig om at 
udvikle militære kapaciteter til at gennemføre EU’s  
operationer. Dog har kapacitetsudviklingen inden for EU 
været begrænset indtil for nylig. Udviklingen inden for de 
seneste par år betyder, at agenturet har fået en række 
nye opgaver i forbindelse med initiativer inden for  
PESCO, Den Europæiske Forsvarsfond og CARD.

DET EUROPÆISKE FORSVARSAGENTUR

Boks 3. 
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forsvarskapaciteter og håndteringen af de kapacitets-
mangler, der identificeres i CDP’en.80 For de 47 
PESCO-projekter, der indtil videre er identificeret, gælder 
det for de fleste, at der er tale om mindre projekter, der 
kun er i startfasen. Formentlig vil man først efter 2020 
kunne vurdere PESCO-projekternes succes og derefter 
også, hvilken type af projekter PESCO-rammen frem-
over kan rumme. Det er forventningen, at Tysklands 
EU-formandskab i anden halvdel af 2020 eller det 
franske EU-formandskab i første halvdel af 2022 kan 
give anledning til annonceringen af et mere storstilet 
fælles tysk-fransk PESCO-projekt.81 

Diskussionerne om en pause i 2020 samt muligheden 
for at udvikle et større PESCO-projekt inden for en 
femårig tidshorisont understreger, hvordan medlems- 
landene og EU-institutionerne netop nu forsøger at 
balancere behovet for at implementere de nye tiltag 
med ønsket om at sikre fortsat momentum. Samtidig 
overvejes det aktuelt, om de mange forsvarsinitia- 
tiver skal bindes tættere sammen, så man dermed  
sikrer sammenhæng og fokus på øget strategisk  
autonomi.82 

Forsvarsfonden og andre kommunitære initiativer
I de seneste år er der blevet iværksat en række EU- 
forsvarsinitiativer, der ligger uden for det vanlige 
mellemstatslige retsgrundlag i form af FUSP (den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik) og FSFP (den fælles 
sikkerheds- og forsvarspolitik). Det mest centrale af 
disse er forsvarsfonden, der er oprettet under Europa- 
Kommissionen som en del af det industri- og forsk-
ningspolitiske samarbejde i EU. Formålet med forsvars-
fonden er at styrke den europæiske forsvarsindustri og 
udviklingen af militær kapacitet. Dette sker ved at yde 
tilskud over EU-budgettet til forskningssamarbejde 
inden for innovative teknologier relateret til sikkerhed  
og forsvar, og ved at skabe incitamenter for EU-landene 
til at samarbejde om fælles udvikling og indkøb af 
forsvarsmateriel. 

Med cirka 280 mia. dollars tilsammen havde EU- 
landene i 2018 verdens næststørste forsvarsbudget, 
kun overgået af USA’s ca. 650 mia. dollars.83 Den  
europæiske forsvarsindustri har dog hidtil været karak-

teriseret ved fragmentering, duplikation og begrænset 
industrisamarbejde. Set i forhold til tankerne om, at EU 
bør kunne tage større ansvar for egen sikkerhed, er 
ønsket om en mere effektiv, europæisk forsvarsindustri 
centralt for mange EU-lande. 

Selvom Europa-Kommissionen understreger, at investe-
ringer i forsvar og udviklingen af forsvarskapabiliteter  
er et nationalt anliggende, er det tanken, at EU kan 
bidrage til:

■  at forbedre forsvarsindustriens  
konkurrencedygtighed på det indre marked

■  at støtte målrettede forsknings- og udviklings- 
projekter som et enkelt medlemsland ikke kan 
finansiere alene 

■  at reducere unødvendige duplikationer og  
derigennem bidrage til mere effektiv brug af  
nationale forsvarsbudgetter

Forslaget om forsvarsfonden blev præsenteret af  
Europa-Kommissionen i november 2016 som en del af 
Handlingsplanen for forsvar (EDAP). I januar 2017  
etablerede Europa-Kommissionen en forløber til selve 
forsvarsfonden: Et treårigt prøveprogram, der havde til 
formål at teste merværdien ved EU-finansiering af forsk-
ning i forsvarsteknologi og kapabiliteter (Preparatory 
Action for Defence Research, PADR). Efterfølgende 
præsenterede Europa-Kommissionen i juni 2017 et 
udkast til den lovbestemmelse, der kan blive til forsvars-
fonden og træde i kraft i 2021 samtidig med vedtagelsen 
af EU’s næste budget. Ved samme lejlighed præsente-
rede Europa-Kommissionen et prøveprogram for udvik-
ling af kapabiliteter (European Defence Industrial  
Development Programme, EDIDP). 

Det bemærkelsesværdige ved forsvarsfonden er, at 
finansieringen placeres inden for EU-budgettet. EDF 
forventes at blive etableret som en egentlig fond under 
EU’s næste langsigtede budget, den såkaldte flerårige 
finansielle ramme (Multiannual Financial Framework, 
MFF), der løber fra 2021 til 2027. 
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En foreløbig aftale om forsvarsfonden blev vedtaget i 
april 2019, men aftalen løser ikke de to afgørende 
udeståender, som Europa-Kommissionen, Europa- 
Parlamentet og Rådet har udskudt at tage stilling til. Det 
ene udestående vedrører sikringen af økonomiske 
midler til fonden. Europa-Kommissionen har selv fore-
slået, at der over de næste syv år samlet afsættes 13 
milliarder euro (næsten 100 milliarder kroner) til fonden, 
men dette beløb skal godkendes af Europa-Parlamentet 
og EU’s medlemslande og ventes afklaret ved de igang-
værende budgetforhandlinger, der forventes at være på 
plads før sommeren 2020, under den nye Europa- 
Kommission.84 Derudover er det stadig uklart, hvilken 
tilknytning virksomheder fra ikke-EU-lande kan få til 
fonden. Dette spørgsmål formodes først at kunne 
afklares i lyset af afslutningen på Brexit-processen.85

Selvom fonden først træder i kraft i forbindelse med den 
nye budgetramme, har Europa-Kommissionen som 
nævnt igangsat to prøveprogrammer, der har kørt de 
seneste par år og følger samme struktur, som fonden 
forventes at få, med hhv. et forskningsvindue og et 
kapacitetsvindue, der komplimenterer hinanden, men 
som er baseret sig på forskellige finansieringsmeka-
nismer. Fondens prøveprogrammer er blevet finansieret 
via omprioriteringen inden for EU’s indeværende budget 
for 2014-2021 og råder over et væsentligt mindre beløb, 
end det fonden vil få tilført, når den formelt etableres.

Både forskning- og kapabilitetsinstrumentet bliver 
understøttet af et koordinationsråd bestående af 
EU-landene, Europa-Kommissionen, den højtstående 
repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerheds- 
politik, medlemslandene, Det Europæiske Forsvars-
agentur (EDA) samt repræsentanter fra erhvervslivet. 
Koordinationsrådets primære opgave er at sikre, at der 
er sammenhæng mellem forsknings- og kapacitets- 

vinduerne for bedre at kunne understøtte udviklingen af 
de kapaciteter, der er vedtaget af medlemslandene. 
Disse kapaciteter fastlægges ud fra særskilte processer 
fra den medlemsstatsdrevne samordnede årlige 
gennemgang vedrørende forsvar (CARD), hvor EDA 
spiller en vigtig rolle. EDA har haft en central rolle i begge 
prøveprogrammer, men det er endnu ikke sikkert, 
hvordan og hvor stor en rolle EDA kommer til at spille 
fremover. Her vurderes det generelt, at EDA fortsat vil 
spille en rolle i forskningsinstrumentet, men agenturets 
rolle i kapabilitetsinstrumentet vil blive begrænset.86 

Selvom det nuværende budgetforslag på 13 milliarder 
euro ikke er vedtaget i skrivende stund, er der allerede 
sket forandringer som følge af de prøveprogrammer, der 
er blevet iværksat siden 2017. Prøveprogrammerne 
samt udsigten til en europæisk forsvarsfond fra 2021 
har skabt nye samarbejdsstrukturer mellem virksom-
heder i forskellige EU-lande.87 Hensigten med fonden er 
bl.a. netop at udløse sådanne samarbejdsprogrammer 
på tværs af EU-landenes forsvarsindustrier. I forbin-
delse med prøveprogrammerne PADR og EDIDP er  
der på nuværende tidspunkt allerede igangsat en  
øget transnationalisering af samarbejdsformen blandt  
europæiske forsvarsvirksomheder, som sammen- 
kædes direkte med de nyeste EU-initiativer.88 Før eksi-
sterede et sådant samarbejde kun i mindre grad og 
mest blandt de største forsvarsindustrivirksomheder, 
som for eksempel italienske Leonardo eller franske 
Thales. At opbygge et sådant samarbejde tog årevis, 
mens det var svært for et lille firma at komme med i de 
transnationale samarbejder i Europa. Dette er nu under 
forandring, hvor små og mellemstore virksomheder i 
højere grad er engageret i samarbejder på tværs af 
landegrænser.89

Boks 4. 

EUROPA-KOMMISSIONENS BIDRAG TIL UDVIKLING OG INDKØB AF MILITÆRE KAPABILITETER

FORSKNINGSVINDUE

■ PADR (2017-2019, 90 millioner euro)

■ EDRP (2021-2027, anslået 4,1 milliarder euro) 

KAPABILITETSVINDUE

■ EDIDP (2019-2020, 500 millioner euro)

■ EDIDP (2021-2027, anslået 8,9 milliarder euro)
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For at sikre fondens bæredygtighed er det afgørende  
for både Europa-Kommissionen og de øvrige EU-institu-
tioner (Rådet og den højtstående repræsentant samt 
Europa-Parlamentet), der er knyttet til arbejdet om at 
styrke den fælles forsvarsdimension, at der sikres 
sammenhæng mellem de mange forsvarsinitiativer, 
som er fulgt i kølvandet på den globale strategi. 
Sammenhæng mellem de forskellige politikområder og 
institutioner bliver af Europa-Kommission og den højt-
stående repræsentant samt de fleste medlemslande 
set som nøglen til at sikre den videre vej frem i EU’s 
forsvarsdimension. Som nævnt spiller CARD og EDA en 
rolle i udvælgelsen af fondsprojekter. Hertil kommer 
CDP’en, der identificerer de centrale prioriteter for både 
fondens og PESCO’s projekter.90 Der udløses desuden 
en PESCO-bonus på 10 procent af den projektsum, der 
gives til EDF-projekter, hvis der er en klar sammenhæng 
til PESCO.91 

Om end forsvarsfonden er det væsentligste eksempel 
på Europa-Kommissionens nye rolle i forsvarspolitikken, 
er det ikke det eneste. Europa-Kommissionen har inten-
siveret sit arbejde i forhold til cybertrusler og hybride 
trusler samt militær mobilitet, ligesom den også spiller 
en vigtig rolle i håndteringen af migrationsstrømme til 
Europa. I Europa-Kommissionens budgetforslag for 
2021-2027, hvor også pengene til forsvarsfonden er 
medregnet, er der afsat et helt kapitel til sikkerhed og 
forsvar. Her foreslår Europa-Kommissionen at tilføre 
yderligere 1,5 milliarder euro til EU’s interne sikkerhed, 
herunder grænsekontrol, samt 6,5 milliarder euro til 
militær mobilitet, som indebærer en sikring af kritisk 
infrastruktur i EU, så denne kan benyttes til transport af 
militære styrker.92 

Da EU-budgettet ikke kan bruges på militære formål, er 
disse tiltag ikke kategoriseret som forsvars- eller sikker-
hedspolitiske. Derimod beskrives forsvarsfonden som 
et industripolitisk tiltag, mens militær mobilitet (se boks 
6 i kapitel 4) hører under transport og logistisk. Dog legi-
timeres og promoveres tiltagene med henvisning til 
deres bidrag til Europas sikkerhed, herunder beskyttelse 
af det europæiske kontinent og dets borgere.93 I den nye 
von der Leyen-Kommission forventes der oprettet et 
selvstændigt generaldirektorat for forsvar, industri og 
intern sikkerhed – herunder militær mobilitet, ledet af en 
fransk kommissær med ansvar for industri, forsvar og 
rumfart.94

FSFP-missioner og -operationer
Den seneste udvikling inden for forsvarspolitik i EU-regi 
er især centreret om det industripolitiske samarbejde og 
udviklingen af militære kapabiliteter, mens operations-
siden har været mindre fremtrædende. Det er til trods 
for, at EU’s civile og militære FSFP-missioner og -opera-
tioner har udgjort en stor del af EU’s sikkerheds- og 
forsvarspolitik, siden den blev operationaliseret i 2003. 
Op gennem 00’erne var der udbredt politisk støtte til 
missionerne og operationerne, men i det seneste årti 
har en udtalt ’interventionstræthed’ gjort sig gældende. 
De fleste missioner og operationer, der er blevet iværk- 
sat i 2010’erne, har været af kortere varighed, haft 
begrænsede mandater og omfattet et relativt lille antal 
udsendte. Det afspejler medlemslandes manglende vilje 
til at yde, især når det kommer til operative bidrag. 
FSFP-operationer har som nævnt hidtil haft fokus på 
Petersberg-opgaverne. Den nye prioritet, Europas egen 
sikkerhed, præger dog i stigende grad begrundelserne 
for EU’s civile og militære indsatser. Således er en række 
af EU’s igangværende FSFP-operationer eksplicit 
begrundet i et ønske om at sikre det europæiske område 
og dets borgere. Det gælder f.eks. den maritime militær-
operation, Operation Sophia i Middelhavet og EU’s 
træningsmission i Mali, der begge beskrives som en del 
af EU’s bekæmpelse af menneskesmugling og terro-
risme med det formål at beskytte det europæiske 
område og dets borgere.95 

Selvom det nye momentum for sikkerheds- og forsvars-
politisk samarbejde i EU endnu ikke har spredt sig til  
den operationelle del af FSFP, er der igangværende  
overvejelser om at revitalisere EU’s krisestyrings- 
operationer, så de i højere grad afpasses med resten af 
EU’s sikkerhedssamarbejde, herunder trækker på EU- 
institutioner og instrumenter, der falder uden for det 
mellemstatslige samarbejde om FSFP-operationer.96 Et 
centralt eksempel er Rådets beslutning i november 
2018 om at styrke den civile del af EU’s sikkerheds- og 
forsvarspolitik. Målet er at øge EU’s kapacitet til at 
indsætte civile FSFP-missioner, og det på mere fleksibel 
vis sådan, at civile FSFP-missioner fremover skal kunne 
indsættes i et hvilket som helst område inden for 30 
dage. Det er også hensigten, at FSFP-missioner i højere 
grad udvikles til at kunne adressere nye trusselstyper 
som terrorisme, migration, hybride trusler, cyber- 
sikkerhed, organiseret kriminalitet samt beskyttelse af 
lande-, luft- og vandgrænser samt kritisk infrastruktur. 
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EUPOL COPPS
Palæstina
Fra 2006

EUBAM
Libyen
Fra 2013

EUFOR ALTHEA
Bosnien-Hercegovina

Fra 2004

EUAM
Ukraine
Fra 2014

EUBAM RAFAH
Palæstina
Fra 2005

EUMM
Georgien
Fra 2008

EUAM
Irak
Fra 2017

EU NAVFOR (ATALANTA)
Ud for Afrikas Horn
Fra 2010

EUTM
Somalia
Fra 2008

EUCAP
Somalia
Fra 2012

EUTM RCA
Den Centralafrikanske Republik

Fra 2016

EUCAP SAHEL
Niger

Fra 2012

EUCAP SAHEL
Mali

Fra 2013

EUTM
Mali

Fra 2013

EU NAVFOR (SOPHIA)
Middelhavet

Fra 2015

EULEX
Kosovo

Fra 2008

Militære missioner/ operationerCivile missioner

6 igangværende militære 
missioner / operationer

Kilde: EU-Udenrigstjenesten, “Military and civilian missions and operations”, 5. marts 2019.

10 igangværende 
civile missioner

Ca. 5.000 udsendte  
i øjeblikket

Kort 1. Igangværende FSFP-missioner og -operationer
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Alle disse områder har både eksterne og interne dimen-
sioner af sikkerhed, og berører både Europa-Kommis- 
sionen, Rådet og andre EU-organer. Der tages samtidig 
sigte på, at civile FSFP-missioner skal arbejde sammen 
med andre EU-aktører i fremtiden, herunder EU’s politi-
enhed, Europol og EU’s grænseagentur, Frontex og 
Europa-Kommissionen ligesom, der arbejdes hen imod 
et styrket institutionelt samarbejde med NATO og FN og 
med andre regionale og subregionale organisationer, 
især i Afrika.

Med hensyn til den rent militære del af FSFP er der også 
sket institutionelle ændringer med etableringen af Den 
Militære Planlægnings- og Gennemførelseskapabilitet 
(Military Planning and Conduct Capability, MPCC) inden 
for EU’s militære stab, som blev vedtaget den 8. juni 
2017. Enheden er en kommando og kontrolstruktur, der 
er ansvarlig for den operative planlægning og gennem-
førelsen af EU’s træningsmissioner. MPCC skal arbejde 
tæt sammen med sit civile modstykke, CPCC. Da MPCC 
først blev vedtaget, skabte det hurtigt debat om, hvor-
vidt den nye enhed var et første skridt mod en militær 
kommandostruktur og en slags Europahær.97 Det har 
dog været svært at tiltrække personer fra medlems- 
landene til den kun 150 mand store enhed. Kun halv-
delen af stillingerne er indtil videre besatte. Enheden er 
tiltænkt en praktisk funktion, nemlig at gøre det muligt 
for operationerne lokalt at koncentrere sig om konkrete 
aktiviteter og med bedre støtte fra Bruxelles.98

Et andet element ved FSFP-missionerne og -operation- 
erne, der i disse år gennemgår forandringer, er deres 
finansiering. Finansieringen af FSFP er fastlagt i artikel 
28.3 i EU-traktaten, hvor civile missioner finansieres 
over EU’s budget, og den præcise allokering bestemmes 
af Rådet. De militære operationer er indtil videre blevet 
finansieret delvist gennem den såkaldte Athenameka-
nisme og delvist gennem deltagende landes egenfinan-
siering. Alle lande (undtagen Danmark) deltager i 
Athenamekanismen, som finansierer ca. 10 procent af 
omkostningerne forbundet med militære operationer, 
hvor de resterende 90 procent finansieres af de lande, 
der frivilligt har valgt at deltage i den pågældende opera-
tion.99

I 2018 blev en ny finansieringsmekanisme – den 
såkaldte freds- og stabiliseringsfacilitet – foreslået af 
EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanlig- 
gender og sikkerhedspolitik. Denne facilitet skal erstatte 
og samtænke aktuelle indsatser, der i øjeblikket finan-
sieres via Athenamekanismen, Europa-Kommissionens  
afrikanske fredsfacilitet (APF)100 samt indsatser vedrø-
rende kapacitetsopbygning for sikkerhed og udvikling 
(Capacity Building for Security and Development, 
CBSD). Tanken er at skabe et mere fleksibelt instrument, 
der går på tværs af tematiske og geografiske prioriteter. 
I forslaget lægges der op til, at fredsfaciliteten får et 
samlet udgiftsniveau på 9,2 mia. euro over hele den 
syvårige budgetperiode. Finansiering af faciliteten skal 
ske uden for EU’s generelle budget med en fordelings-
nøgle, der er baseret på medlemslandenes BNP på linje 
med hovedparten af EU-budgettet. Det forventes, at 
forslaget vedtages i løbet af foråret, om end der stadig 
er en række uklarheder forbundet med finansierings- 
modellen, der netop lægger op til synergi mellem civile 
og militære instrumenter og finansiering af disse.101  
Den europæiske fredsfacilitet skal støtte både militære 
og civile formål, og det er muligt for Danmark at deltage, 
da det tiltænkes, at det specificeres, hvilke aktiviteter 
der er militære under TEU artikel 28, og hvilke der ikke er 
det. Danmark er på dette område ikke det eneste 
EU-land, der har behov for at kunne adskille midler brugt 
på militære fremfor civile aktiviteter. 

BETYDNINGEN AF FORSVARSFORBEHOLDET FOR 
DANSK INTERESSEVARETAGELSE

De seneste års udvikling inden for forsvarsområdet i  
EU har samlet set gjort det vanskeligere at forvalte  
det danske forsvarsforbehold. En række af de nye initia-
tiver, herunder PESCO, falder inden for forbeholdets 
anvendelsesområde, mens andre initiativer, herunder  
Europa-Kommissions industripolitiske tiltag, falder 
uden for. Det er i samspillet mellem disse områder,  
at der opstår en række gråzoner, hvor den konkrete 
vurdering af forbeholdets rækkevidde ikke umiddelbart 
kan fastslås. Disse gråzoner er kun problematiske for 
Danmark. Bestræbelserne på at skabe sammenhæng 
mellem de kommunitære og de mellemstatslige 
aspekter af EU-samarbejdet er for de øvrige deltagende 
lande en indbygget del af det styrkede samarbejde.



35EUROPÆISK FORSVARSSAMARBEJDE OG DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD

EU’S SIKKERHEDS- OG FORSVARSPOLITIK  KAPITEL 3

Rådsafgørelsen, der aktiverede PESCO, imødekommer 
specifikt den danske position, hvor det understreges: ”I 
medfør af artikel 5 i protokol nr. 22 om Danmarks stilling 
[…], deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennem-
førelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har 
indvirkning på forsvarsområdet. Danmark er derfor ikke 
bundet af denne afgørelse”.102 Da dansk deltagelse i 
PESCO er udelukket, er det heller ikke muligt for den 
danske stat at deltage i konkrete projekter under PESCO. 
Dette gælder både militære og civile PESCO-projekter. 
Udenrigsministeriets Juridiske Tjeneste har vurderet, at 
der retligt intet er til hinder for, at danske virksomheder 
kan bidrage til PESCO-projekter, da private aktører ikke 
er omfattet af forbeholdet. Danmark indgår også fuldt 
ud i forsvarsfonden, da denne ikke retligt hører under 
FUSP/FSFP. Dette skyldes, at forsvarsfonden er sam- 
mensat således, at industripolitik er dens primære 
formål, og har hjemmel i bestemmelserne vedrørende 
industripolitik og forskning, hvor det danske forsvarsfor-
behold altså ikke er gældende. Danmark deltager derfor 
fuldt ud i finansieringen af forsvarsfonden og kan drage 
nytte af de aktuelle programmer under fonden. Den 
danske stat kan desuden udtrykke sin opbakning til et 
givent projekt, hvor en dansk virksomhed er blandt 
konsortiedeltagerne uden, at dette kan ses som 
værende et indirekte bidrag til gennemførslen af for- 
beholdsbelagte aktiviteter. Det gælder også, selvom 
projektet kan få tildelt en PESCO-bonus. Danmark kan 
tillige købe forsvarsmateriel fra leverandører, der har 
modtaget støtte fra Europa-Kommissionen, selvom 
disse kapabiliteter også måtte indgå i et mellemstatsligt 
samarbejdsprogram i PESCO-regi.103

For at vurdere, hvorledes den seneste udvikling i EU 
påvirker Danmarks muligheder for at varetage danske 
interesser, skelnes der mellem indflydelse, autonomi, 
sikkerhed og ressourcer. Konsekvenserne af forsvars-
forbeholdet varierer afhængigt af, hvilket aspekt man 
ser på, herunder de erhvervs- og forskningspolitiske 
effekter. Indflydelse ses her som en bred kategori, der 
dækker over Danmarks evne til at påvirke andre aktører 
og konkret politik, og undersøges ved at analysere  
indikatorer for indflydelse herunder administrative 
ressourcer til rådighed, adgang til relevante internatio-
nale fora og – ikke mindst – landets renommé i disse 
fora. Ved renommé forstås anseelsen hos øvrige  
relevante aktører. Dernæst analyseres autonomi som 

Danmarks evne til at handle uafhængigt af andre stater 
samt institutioners påvirkning. Sikkerhed defineres 
både snævert – som Danmarks territorielle integritet  
– samt bredere, som omfattende politisk og øko- 
nomisk ustabilitet uden for den nationale grænse. Ved 
ressourcer forstås brug af statens økonomiske 
ressourcer samt erhvervspolitiske effekter.

Indflydelse
Det er den samlede vurdering, at forbeholdet har fået 
øget betydning i forhold til danske muligheder for ind- 
flydelse. Den seneste udvikling af EU’s sikkerheds- og 
forsvarssamarbejde med etableringen af en række nye 
initiativer betyder, at der af den danske centraladmini-
stration bruges markant flere administrative ressourcer 
på at vurdere, hvorvidt Danmark kan deltage. Dette  
gør sig gældende på tværs af de relevante ministerier  
og styrelser, herunder Udenrigsministeriet, Forsvars- 
ministeriet, Erhvervsministeriet, EU-repræsentationen i 
Bruxelles samt diverse danske ambassader.104

Grundet forbeholdets karakter anvendes de nuværende 
ressourcer i høj grad på juridiske vurderinger af de ret- 
lige aspekter af forslag snarere end mere substantielle 
påvirkninger af retningen af de konkrete forhandlinger. 
Specifikt peges der på, at der i den praktiske tilrette- 
læggelse bruges store ressourcer i den indledende fase 
på at vurdere, hvorvidt området er omfattet af de danske 
forbehold, og om de foreliggende forhandlingsforslag 
mv. kan siges at have implikationer på forbeholdet.105 
Meget af det forberedende arbejde relaterer sig derfor  
til en kortlægning af den juridiske snarere end den  
politiske og substantielle karakter af forslaget, mens 
fremme af danske sikkerheds- og forsvarspolitiske 
synspunkter kommer i anden række.106 Prioriteringen  
af ressourcer imod de juridiske afklaringer betyder sam- 
tidig, at de danske forhandlere ofte oplever at komme 
sent ind i de politiske processer og med begrænset  
fleksibilitet i de aktuelle forhandlinger. Derved spiller 
forsvarsforbeholdet også ind på den konkrete forhand-
lingsadfærd. 
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At forbeholdet gør det vanskeligere for danske diplo-
mater at præge bestemte politiktiltag, gælder også på 
områder, der viser sig ikke at være forbeholdsbelagte, 
men hvor der er gået tid med at vurdere, om Danmark 
kan deltage eller ej. Et eksempel er forsvarsfonden, hvor 
man fra dansk side brugte over seks måneder på at 
vurdere, om Danmark kunne deltage, og således ikke 
kunne præge den form, som fonden blev vedtaget i.107 
Således fører forbeholdet ofte til, at man fra dansk side 
generelt har en tilbageholdende og sen tilgang til sikker-
heds- og forsvarspolitik i EU, også i sager der ikke er 
forbeholdsbelagte.108 Denne lavprofilerede placering i 
EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik har udviklet sig 
løbende siden indførelsen af forbeholdet. Der kan endda 
være tale om et særligt ’mindset’ i forbindelse med EU 
og forsvarspolitik.109 Danske aktører på tværs af institu-
tioner og erhvervslivet er ikke vant til at tænke på EU  
i en forsvarsmæssig sammenhæng og har dermed 
begrænset viden og få tætte kontakter i det regi. 

Udover at der samlet set er sket en stigning i antallet  
af retsakter, der er forbeholdsbelagte, er der også 
opstået flere gråzoner, som følge af at der ikke længere 
er klare grænser mellem forsvarssamarbejde inden for 
FUSP-rammen og andre områder af EU-samarbejdet. 
Uklarheden om disse nye gråzoner fører til en mere 
forsigtig tilgang præget af opmærksomhed om 
processen, og hvorvidt de juridiske aspekter af for- 
beholdet overholdes. Dette gør sig gældende både i  
situationer, hvor forbeholdet åbenlyst gælder, men  
også i situationer, hvor der kan være en formodning om, 
at det kan aktiveres.110

Danmark bruger tilsvarende ressourcer på at indhente 
informationer fra andre medlemslande og institutioner 
om, hvad der foregår i de EU-fora, som Danmark  
er udelukket fra. Dette kræver en del politisk kapital,  
som kunne være brugt anderledes.111 Der bruges 
desuden en del ressourcer på at informere partnere i 
EU-systemet om det danske forbehold. Der eksisterer 
en udbredt opfattelse af, at Danmark er udelukket fra  
alt forsvarsrelateret samarbejde, inklusive det der 
foregår i Europa-Kommissions-regi, uagtet at Danmark 
som nævnt godt kan være – og er – med i de nye  
industri- og forskningsmæssige tiltag. Forvaltningen  
af forsvarsforbeholdet har i den forstand fået tilført et 

formidlingsmæssigt aspekt med de seneste initiativer i 
EU-regi, som kræver en ekstra indsats rent kommunika-
tivt og trækker på Danmarks diplomatiske ressourcer.112

Forbeholdet kan også gøre det svært for Danmark at 
promovere en særlig politik eller et perspektiv, der ellers 
flugter med danske dagsordener. Et eksempel er 
Danmarks prioritering af den såkaldte ’samtænkning’, 
hvor militære og civile instrumenter benyttes i en kombi-
neret indsats, og som længe har været anset for en 
dansk prioritet. For Danmarks egen deltagelse er det 
vigtigt, at man klart kan adskille de civile og militære 
instrumenter og aktiviteter, så Danmark derved kan 
undgå at havne i en gråzone113 Danmark er det eneste 
land, der har brug for at drage en klar skillelinje mellem 
civilt og militært samarbejde, da ingen andre lande har 
et forbehold. Dermed kommer Danmark i praksis til at 
fremme en linje, der reelt modarbejder samtænknings-
dagsordenen.114

Et vigtigt aspekt af et lands indflydelse er landets 
renommé, dvs. den status og anseelse, som Danmark 
nyder blandt andre lande. Når det kommer til EU’s 
sikkerheds- og forsvarspolitik, ses Danmark som en 
mindre attraktiv samarbejdspartner på grund af det 
danske forsvarsforbehold, ligesom der et udbredt ønske 
om, at Danmark stod uden forsvarsforbehold. Man har 
forståelse for den politiske situation men så gerne, at 
Danmark kunne deltage i mere af EU’s forsvarssam- 
arbejde.115 Det gælder også mere EU-kritiske lande, som 
også udtrykker ærgrelse over Danmarks manglende 
deltagelse i samarbejdet.116 Blandt andet bliver det 
opfattet som et problem, at Danmark ikke deltager i  
det PESCO-projekt, der omhandler militær mobilitet.117 
Arbejdet med militær mobilitet kører i forskellige  
spor, herunder EU-NATO-samarbejdet, Europa-Kommis-
sionen og PESCO-projektet. Det anses derfor som  
uhensigtsmæssigt for det bredere samarbejde, at 
Danmark ikke kan deltage i den del, der foregår i PESCO-
regi.118 Samtidig er der tvivl om, hvorvidt Danmark  
– pga. sit forbehold – nogle gange søger at promovere 
en særlig dagsorden, og f.eks. peger på NATO frem for 
en styrket EU-rolle i en given aktivitet. Den type tvivl 
påvirker landets renommé og hermed muligheder for 
indflydelse.119 
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Forbeholdet har desuden konsekvenser for Danmarks 
renommé på områder af samarbejdet, der ikke er forbe-
holdsbelagte, som for eksempel forsvarsfonden. I de 
indledende drøftelser af fonden måtte danske embeds-
mænd forholde sig passive, indtil det var afklaret, hvor-
vidt Danmark kunne deltage i fondens arbejde. Danmark 
fremstod derfor som en mindre interessant samar-
bejdspartner.120 Også blandt samarbejdspartnere uden 
for EU har forbeholdet fået betydning for den måde, 
Danmark opfattes på. I takt med at EU udbygger sin 
forsvarsdimension, kan det få betydning for Danmarks 
position som allieret og samarbejdspartner, fordi mulig-
hederne for at påvirke dette område er begrænsede. 
Andre små EU-lande kan fremstå mere attraktive.121

I lyset af de nye gråzoner, der er opstået mellem de 
forskellige forsvarsinitiativer i EU-regi, og Danmarks 
generelt tilbageholdende tilgang til arbejdet kan 
Danmarks position forekomme uforudsigelig og usam-
menhængende. Og det påvirker andre landes opfattelse 
af Danmark. Det kan være svært at vide, om Danmark 
kan indgå i samarbejde eller ej. Forbeholdet bliver ind 
imellem opfattet, som om Danmark fravælger det euro-
pæiske samarbejde til fordel for andre former og fora for 
internationalt engagement. Det skal dog understreges, 
at det kun er i forhold til EU’s sikkerheds- og forsvarspo-
litik, at Danmarks omdømme lider skade. I forhold til 
EU’s bredere udenrigs- og sikkerhedspolitiske samar-
bejde og i forhold til NATO-samarbejde anses Danmark 
generelt som en proaktiv, pålidelig og engageret 
deltager.

Autonomi
Omend EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik har udviklet 
sig i omfattende grad siden skabelsen i slut 1990’erne 
– ikke mindst siden 2016 – er samarbejdet i FSFP,  
som Danmark ikke kan deltage i grundet sit forbehold, 
fortsat et mellemstatsligt samarbejde. Beslutninger 
bliver truffet ved enstemmighed, og drivkraft for videre 
integration afhænger af graden af politisk vilje blandt 
medlemslandene på et politikområde, hvor EU’s over-
statslige aktører ingen indflydelse har. Danmark ville 
derfor uden et forbehold ikke tabe autonomi, da samar-
bejdet er mellemstatsligt. På den baggrund argumente-
rede DIIS’ forbeholdsudredning fra 2008 for, at Danmark 
uden et forbehold ville opnå en højere grad af autonomi, 

da man formelt ville kunne bremse enhver udvikling, der 
gik imod danske interesser.122 Som det fremgår af det 
danske forbehold ”vil [Danmark] ikke hindre, at der 
udvikles et snævrere samarbejde mellem medlems-
stater på dette område”.123 Danmark har dermed afsagt 
sig sin vetoret på forsvarsområdet og kan derfor ikke 
påvirke den fremtidige udvikling, da det er vanskeligt at 
påvirke områder, man ikke er en del af. Selvom Danmark 
formelt set uden forbeholdet ville kunne bremse enhver 
udvikling, der gik imod danske interesser, hvis man 
opgav forbeholdet, er det dog klart, at det i praksis kan 
være vanskeligt for et lille land at stå alene med en 
bestemt dagsorden. 

Paradoksalt nok er de områder af forsvarspolitikken, der 
ikke er forbeholdsbelagte, og hvor Danmark godt kan 
deltage, områder der styres ved flertalsafgørelser, og 
hvor overstatslige aktører som Europa-Kommissionen 
og Europa-Parlamentet er centrale aktører. Det drejer 
sig om alle de politikinitiativer, som ligger under Europa- 
Kommissionen, herunder forskning- og industrisamar-
bejde relateret til forsvar, militær mobilitet, cybersik-
kerhed m.m. Her kan man argumentere for, at Danmark 
på sigt kan risikere at tabe autonomi, da det ikke er 
muligt for et enkelt land at blokere konkrete politikfor-
slag på samme måde, som det er tilfældet under det 
mellemstatslige FSFP-område, hvor det danske forbe-
hold gælder. 

Sikkerhed
Den seneste udvikling i EU på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område ændrer ikke ved, at NATO og 
USA fortsat er den vigtigste garant for Danmarks 
sikkerhed. Ligeledes har det været afgørende for EU, 
EU’s og NATO’s medlemslande samt NATO at under-
strege, at den nuværende proces, der foregår i EU, har til 
formål at supplere snarere end at udfordre og duplikere 
NATO. Det betyder, at forbeholdet ikke på dette tids-
punkt ses at have betydning for Danmarks snævre 
sikkerhed i en overskuelig fremtid.124
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Anlægger man en bredere sikkerhedsforståelse, er der 
en række forhold, hvor det danske forbehold har en øget 
betydning. På områder, hvor forsvar overlapper med 
civile politikområder og aktiviteter, udvikler EU som 
nævnt i stigende grad evnen til at overtage og varetage 
håndteringen af denne type opgaver.125 Det er politik- 
områder som militær mobilitet, cybersikkerhed og 
hybride trusler samt migration, som samtidig er 
områder, hvor enkelte lande har svært ved at arbejde 
alene, og hvor EU råder over en bredere vifte af relevante 
instrumenter end NATO, som er en militær forsvarsalli-
ance. Det er derfor forventningen, at EU i de kommende 
år kommer til at varetage flere og større opgaver, hvor 
det kan være i Danmarks interesse at bidrage, men hvor 
forsvarsforbeholdet kan vanskeliggøre det.126 Da en stor 
del af det nye forsvarssamarbejde i EU varetages af 
Europa-Kommissionen, kan Danmark faktisk deltage i 
disse dele – forbeholdet til trods.127 Dog begrænses 
dansk deltagelse også her. Det skyldes det voksende 
samspil mellem forskellige politikområder og instituti-
oner, der har at gøre med forsvar og sikkerhed, f.eks. 
øget koordinering mellem EU’s militære operationer og 
EU’s civile missioner i regi af FSFP, Frontex eller Europol.

Danmark kan ikke deltage i EU’s militære operationer, 
som kan have betydning for dansk sikkerhed i bredere 
forstand. Den seneste udvikling har dog været 
begrænset på operationssiden, hvorfor betydningen af 
forbeholdet her ikke er ændret nævneværdigt, siden 
konklusionerne i DIIS-udredningen fra 2008 om de 
danske forbehold. Selvom EU på operationssiden ikke 
har udviklet sig kvantitativt det seneste årti, ses der en 
udvikling i formålet for EU’s operationer i disse år, hvor 
de i højere grad legitimeres ud fra, hvordan de kan 
bidrage til beskyttelse af EU’s borgere og område. 
Senest blev det tydeligt i forbindelse med EU’s militære 
flådeoperation i Middelhavet, der fokuserer på migration 
og har til opgave at begrænse menneskesmugling. 
Danmark kan således, i modsætning til ikke-EU-lande 
som Norge, Island og Tyrkiet, ikke bidrage til EU-ledede 
militære operationer, selvom disse måtte være i over-
ensstemmelse med danske politiske prioriteter.128

Ressourcer
Det er især i forbindelse med de erhvervs- og forsk-
ningspolitiske områder, at forbeholdet får en ny, og 
negativ betydning set fra et ressourceperspektiv. 
Eftersom Danmark deltager i forsvarsfonden som fuldt 
medlem, og danske virksomheder således kan indgå i 
projekter støttet af EDF, bidrager den danske stat også 
til finansieringen af fonden via det overordnede danske 
bidrag til EU’s flerårige budget. Med det foreslåede 
budget for EDF på 13 milliarder euro forventes den 
danske finansieringsandel at være omkring 30 millioner 
euro om året.129 Det er håbet, at Danmark og danske 
virksomheder kan få et tilsvarende og gerne et større 
beløb tilbage gennem deltagelse i konkrete samarbejds-
projekter. At sikre disse hjemtag kan dog vise sig at blive 
vanskeligt, fordi Danmark og danske virksomheder på 
grund af forbeholdet ikke har samme muligheder for at 
øve indflydelse på tværs af EU’s forsvarsinitiativer.130

Som nævnt får EDA en central rolle i at udpege, hvilke 
forsknings- og industrisamarbejder en kommende  
europæisk forsvarsfond skal støtte via CDP’en, der er 
prioriteringsbasen ikke kun for PESCO, men også for 
projekter under fonden. Da Danmark ikke deltager i EDA, 
hvor CDP’en bliver besluttet, vil Danmark ikke have 
direkte indflydelse på, hvilke udviklingsområder der 
vurderes at have strategisk betydning. Selvom private 
aktører ikke er omfattet af forbeholdet, vil Danmark ikke 
kunne præge samarbejdet i en retning mod områder, 
hvor danske forskningsprojekter eller virksomheder har 
særlige kompetencer eller styrkepositioner. Heraf følger, 
at Danmark potentielt går glip af nye arbejdspladser 
inden for den danske forsknings- og forsvarssektor.131 
Denne konsekvens af forbeholdet forsøges bl.a. kom- 
penseret med de igangværende danske bestræbelser 
på at opnå observatørstatus i EDA.132 En dansk obser-
vatørstatus vil sikre forsvarsministeren en plads i den 
styringskomite, der samles i forbindelse med møder 
blandt EU’s forsvarsministre, og kan give danske  
virksomheder lettere adgang til aktiviteter  i EDA-regi.133 
Det er endnu uvist, om Danmark kan få en sådan obser-
vatørstatus, herunder hvordan den i givet fald skulle 
udmøntes.134 Beslutningen kræver en åbning af selve 
retsakten for EDA, hvilket forudsætter enstemmighed 
blandt de andre medlemslande og i EDA.
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En observatørstatus i EDA vil dog ikke fuldt ud sikre 
danske virksomheders adgang til EDF-projekter. En af 
udfordringerne for dansk erhvervsliv er, at der interna- 
tionalt hersker usikkerhed om, hvorvidt danske virksom-
heder er omfattet af forsvarsforbeholdet, hvilket påvirker 
deres muligheder for at bidrage til disse projekter. 
Forbeholdet kan derfor indirekte medvirke til at reducere 
danske virksomheders position og konkurrenceevne, 
idet de ikke automatisk bliver regnet som mulige part-
nere i det nye samarbejde i EU. Der er eksempler, hvor 
danske virksomheder ikke har mulighed for at deltage i 
møder i EDA-regi, der ellers omhandler projekter under 
forsvarsfonden, ligesom der er eksempler, hvor EU-lande 
og virksomheder relateret til den europæiske forsvarsin-
dustri har forsøgt at udelukke danske virksomheder, da 
man gik ud fra, at Danmark ikke kunne være med.135 I 
den forbindelse har Udenrigsministeriet i 2018 produ-
ceret et dokument, der konkluderer, at danske virksom-
heder ikke er underlagt forbeholdet og godt kan deltage 
i projekter under fonden. Dokumentet blev uddelt til 
danske forsvarsvirksomheder og mulige europæiske 
samarbejdspartnere.136 Men der foreligger fortsat en 
betydelig formidlingsopgave i at sikre, at danske virk-
somheder får mulighed for at deltage i disse projekter 
og ikke udelukkes pga. forsvarsforbeholdet.
Principielt hindrer forsvarsforbeholdet ikke danske virk-
somheder og forskningsinstitutioner i at byde ind på 
projekterne. Forsvarsfonden kan derfor komme til at 
spille en vigtig rolle for virksomheder, universiteter og 
teknologiinstitutioner, som kan bidrage til kommende 
europæiske forsvarsforsknings- og udviklingspro-
grammer. Men Danmarks tilbageholdende tilgang til 
forsvarsfonden og manglende indflydelse på, hvilke 
projekter der skal udvikles og udføres, gør, at dansk 
forsvarsindustri kan risikere at komme bagud fra start, 
mens den danske stat må benytte sig af en række 
kompensationsstrategier for at dæmpe de negative 
effekter af forbeholdet på et ellers ikke-forbeholdsbelagt 
område.137

Økonomisk set har forbeholdet imidlertid også den 
effekt, at det kan være med til at spare Danmark for en 
række udgifter, da det vil kræve flere ressourcer at 
deltage fuldt ud i EU’s forsvarssamarbejde, herunder 
PESCO, EDA og militære FSFP-operationer. En ophæ-
velse af forbeholdet ville betyde, at Danmark skulle 
bidrage til militære FSFP-operationer gennem den 

såkaldte Athenamekanisme. Denne finansieringsme-
tode er dog ved at blive erstattet af Den Europæiske 
Fredsfacilitet, som Danmark ønsker at deltage i trods 
forbeholdet, om end det endnu ikke er fastlagt 
hvordan.138 Hvor meget fuld deltagelse i PESCO og EDA 
ville kræve, er svært at opgøre, men det er klart, at der 
skulle bruges flere ressourcer både i Bruxelles, Køben-
havn og i felten, hvis Danmark deltog i flere EU- 
initiativer. 

OPSUMMERING

I takt med de store ændringer i de eksterne ramme- 
betingelser for Europas sikkerhed er EU’s samarbejde 
om forsvar og sikkerhed rykket fra periferien til at 
udgøre en central del. Danmark står uden for dele af 
dette EU-samarbejde, der hører under FUSP/FSFP, 
herunder PESCO, men indgår fuldt ud i de nyeste 
kommunitære initiativer, inklusive forsvarsfonden. Det 
har medført, at der er opstået et stigende antal juridiske 
og politiske gråzoner, hvor der er tvivl om forbeholdets 
omfang. Der er således sket en indirekte udvidelse af 
forbeholdets rækkevidde ud over dets formelle juridiske 
status. Samlet set betyder dette, at danske muligheder 
for interessevaretagelse påvirkes, og konsekvenserne 
af forsvarsforbeholdet øges. Forbeholdet gør det 
sværere for Danmark at påvirke den førte politik i EU, 
ligesom andre lande i stigende grad anser Danmark for 
en mindre relevant partner. Udviklingen påvirker ikke 
direkte den snævre danske sikkerhed, der fortsat er 
forankret i NATO. Dog involverer EU sig i stigende grad i 
den bredere sikkerhed, og her kan Danmark kun deltage 
i dele af samarbejdet, eksempelvis ikke i alt samarbejde 
om cybersikkerhed. Selvom dansk erhvervsliv kan 
deltage fuldt ud i forsvarsfonden, har Danmark og 
danske virksomheder ikke samme muligheder for 
indflydelse som et land uden forbehold.
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Siden dets grundlæggelse har EU’s forsvarssamarbejde 
skulle navigere i et kompliceret forhold til NATO. Funda-
mentale politiske uenigheder mellem ’atlantister’ og 
’europæere’ og særligt mellem NATO-landet Tyrkiet  
og EU-landet Cypern har lagt en dæmper på mulig- 
hederne for samarbejde mellem de to organisationer. 
De nye sikkerhedspolitiske udviklinger siden 2014 – 
særligt Ruslands annektering af Krim – har skabt større 
opmærksomhed på synergierne mellem EU og NATO. I 
takt med at EU har udbygget sit forsvarspolitiske samar-
bejde, har EU samtidig haft behov for at signalere, at 
dette ikke vil underminere NATO. Disse dynamikker har 
skabt nyt momentum for samarbejde mellem de to 
organisationer, der dog stadig begrænses af de grund-
læggende politiske uenigheder. I dette kapitel analy-
seres først den generelle udvikling i EU-NATO-forholdet. 
Dernæst analyseres forsvarsforbeholdets betydning for 
danske muligheder for at varetage danske interesser i 
forhold til EU og NATO.

FØR 2014: BEGRÆNSET SAMARBEJDE

Forholdet mellem EU og NATO er formaliseret i en række 
erklæringer og aftaler fra 2002 og 2003, herunder især 
den såkaldte Berlin plus-aftale (se boks 5). Formalise-
ringen har ikke løst de to grundlæggende politiske 
uenigheder, der står i vejen for udviklingen af et meget 
tættere samarbejde mellem EU og NATO. For det første 
har der især siden EU-udvidelsen i 2004 været uenighed 
om, hvem der kan deltage i EU og NATO’s forhandlinger, 

operationer og generelle samarbejde. Denne uenighed 
betegnes ’deltagelsesproblemet’. Omdrejningspunktet 
er primært forholdet mellem NATO-landet Tyrkiet og 
EU-landet Cypern (se figur 4), den interne splittelse 
mellem den græske og tyrkiske del af Cypern samt 
Tyrkiets generelle forhold til EU. Tyrkiet insisterer på, at 

FORHOLDET MELLEM EU OG NATO

Boks 5. 

Samarbejdsaftale mellem EU og NATO som blev  
vedtaget i 2003. Aftalen opstiller betingelserne for 
EU-NATO-samarbejde i forbindelse med krisehånd- 
teringsoperationer, hvor den giver EU mulighed for at få 
adgang til NATO’s planlægningskapaciteter samt  
de få andre fælles kapaciteter, som NATO råder over, 
såsom overvågnings- og varslingsfly (AWACS). NATO’s 
medlemslande råder dog over langt hovedparten af  
alliancens militære kapaciteter, som dermed ikke er 
dækket direkte af aftalen. Til gengæld er EU forpligtet til 
at inkludere NATO-allierede, som ikke er medlemmer  
af EU (såsom Tyrkiet), i videst muligt omfang i EU’s  
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP). EU-lande, 
der ikke er medlemmer af NATO, ikke deltager i  
NATO’s PfP-program eller ikke har de nødvendige  
sikkerhedsaftaler på plads, kan ikke deltage i fælles  
EU-NATO-møder og -operationer eller modtage fortroligt 
materiale.

Kilde: DIIS (2008), De danske forbehold over for Den Europæiske 
Union; Howorth (2014), Security and Defence Policy in the 
European Union.

BERLIN PLUS-AFTALEN
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Figur 4. Medlemskab af EU og NATO
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EU-NATO-samarbejdet skal overholde Berlin plus- 
aftalens betingelser for deltagelse i fælles møder og 
operationer samt udveksling af fortroligt materiale (se 
boks 5). EU-medlemmet Cypern er ikke et NATO- eller 
PfP-land (Partnership for Peace) og har ikke de rele-
vante sikkerhedsaftaler på plads (bl.a. fordi Tyrkiet 
blokerer for, at Cypern kan få disse forhold bragt i orden). 
Cypern overholder således ikke Berlin plus-aftalens 
kriterier. Omvendt har Cypern internt i EU til tider blokeret 
for øget samarbejde med NATO.139

For det andet er det i årtier blevet debatteret, hvilke 
områder EU og NATO hver især bør dække. Denne 
uenighed betegnes ’omfangsproblemet’. Debatten 
består af mange forskellige positioner, der dog generelt 
set kan opdeles i to forskellige positioner: ’Atlantister’ og 
’europæere’. Internt i EU har ’atlantisterne’ traditionelt 
været anført af Storbritannien, der har frygtet, at der 
opstod duplikering og i værste fald afkobling, hvis EU 
bevægede sig ind på områder, som NATO allerede 
dækkede. Duplikering indebærer i det perspektiv, at de 

europæiske lande spilder ressourcer på at oprette 
styrker og strukturer, der allerede eksisterer i NATO. 
Afkobling betyder, at EU’s forsvarssamarbejde undermi-
nerer sammenholdet i NATO. Heroverfor har stået ’euro-
pæerne’, anført af Frankrig, der ikke ønsker, at USA 
gennem NATO kan blokere for EU’s forsvarssamar-
bejdes udvikling, eller at EU bliver en underordnet orga-
nisation, der blot skal gennemføre politiske beslutninger, 
der er truffet i NATO.140

Spændingen mellem ’atlantister’ og ’europæere’ internt i 
EU afspejler sig i et vist omfang også på den anden side 
af Atlanten. USA’s generelle tilgang til det europæiske 
forsvarssamarbejde har været drevet af to, delvist 
modsatrettede, tendenser. På den ene side har USA 
ønsket, at europæerne bidrog mere til det fælles forsvar 
af Europa, og været skuffet over begrænsede euro- 
pæiske forsvarsbudgetter og ineffektiv udnyttelse af 
dem. På den anden side har USA frygtet, at euro- 
pæerne ville udvikle en selvstændig kurs i modstrid  
med amerikanske interesser.141 I Washington er der en 
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skepsis overfor, at et øget europæisk forsvarssam- 
arbejde potentielt kan diskriminere amerikansk industri 
ved at udelukke den fra de europæiske markeder.142

Allerede før 2014 var forholdet mellem ’atlantister’ og 
’europæere’ dog i bevægelse. I de senere år har der i 
stigende grad været stemmer i USA, der har arbejdet for 
at få andre sikkerhedspolitiske prioriteter end forsvaret 
af Europa på dagsordenen. Dette var f.eks. tilfældet, da 
Obama-administrationen identificerede Kinas stigende 
magt som sin vigtigste udenrigspolitiske prioritet og 
derfor forsøgte at flytte opmærksomhed og ressourcer 
til Østasien og Stillehavet (det såkaldte ’pivot to Asia’).143 
Nogle europæiske lande har frygtet, at dette kunne 
skabe et magtvakuum i Europa, der kunne åbne for 
russisk aggression, eller at de større vesteuropæiske 
stater ville dominere europæisk politik eller konkurrere 
mod hinanden. 

I det seneste årti har Frankrig samtidig langsomt 
bevæget sig ind på en mere kompromissøgende kurs 
overfor USA. Frankrig genindtrådte således i 2009 i 
NATO’s militære kommandostruktur, som landet havde 
forladt i 1966 på grund af uenigheder med USA. Denne 
franske tilnærmelse skyldtes bl.a., at Frankrig, som 
mange andre europæiske lande, frygtede, at USA ville 
forlade Europa helt og efterlade et magtvakuum. På 
trods af disse forbedrede forhold er USA og Frankrig 
fortsat uenige om grundlæggende spørgsmål, herunder 
udformningen af EU’s forsvarspolitik, særligt på det 
forsvarsindustrielle område.144

’Deltagelsesproblemet’ og ’omfangsproblemet’ har ikke 
bare vanskeliggjort politisk dialog mellem EU og NATO; 
de har også vanskeliggjort konkret samarbejde for 
udsendte styrker i EU- og NATO-operationer på operativt 
niveau. I militære operationer er det vigtigt, at forskellige 
enheder kan koordinere deres indsats for at undgå 
duplikering og sikre de udsendte styrker bedst muligt. 
’Deltagelsesproblemet’ gør det dog meget vanskeligt for 
de to organisationer at dele efterretninger og analyser 
med hinanden; de må hver især arbejde med separate 
computersystemer, der ikke er kompatible; ligesom de 
hver især har deres eget operative hovedkvarter. Det er 
dog lykkedes at etablere uformelle og pragmatiske 
procedurer for koordination og informationsdeling o.l. 

på operativt niveau. I forbindelse med NATO’s og EU’s 
anti-pirateri-operationer (henholdsvis Operation Ocean 
Shield, 2009-2016 og Operation Atalanta, 2008-) foregik 
dette eksempelvis ved, at der blev lavet en specifik 
aftale, der tillod deling af data. Der blev etableret  
computersystemer, der muliggjorde deling af uklassifi-
cerede informationer, og der foregik koordinering på 
møder om andre emner. Officerer fra lande, der både er 
medlemmer af EU og NATO, kunne ligeledes få adgang 
til begge organisationers systemer og dermed over-
komme formelle barrierer.145

FRA 2014: NYE DYNAMIKKER I SAMARBEJDET

En række forskellige og modsatrettede udviklinger i  
perioden fra 2014 og frem har påvirket forholdet mellem 
EU og NATO. Den russiske annektering af Krim i 2014 
førte til en fornyet amerikansk opmærksomhed på euro-
pæisk sikkerhed. Brexit-afstemningen i 2016 øgede 
usikkerheden om EU’s indre sammenhængskraft. Valget 
af Donald Trump som amerikansk præsident i 2016 
førte til øgede spændinger mellem USA og dets euro- 
pæiske allierede på en række politikområder, samtidig 
med at Trump såede tvivl om den amerikanske sikker-
hedsgaranti til Europa og lagde et markant pres på euro-
pæiske lande for at øge deres forsvarsbudgetter. 

Sideløbende med disse begivenheder øgede EU og 
NATO det konkrete samarbejde mellem de to organisa-
tioner. Det øgede fokus på afskrækkelse af og forsvar 
mod Rusland, særligt i form af hybride operationer,  
tydeliggjorde de to organisationers gensidige behov for 
hinanden. Hvor NATO er den eneste organisation, der 
har de nødvendige militære styrker og kapaciteter til at 
afskrække Rusland, råder EU over instrumenter, der kan 
sætte NATO bedre i stand til at gennemføre konventio-
nelle og hybride operationer effektivt (se boks 6 for et 
eksempel).146 Samtidig havde EU behov for at sikre 
opbakning til de nye forsvarspolitiske initiativer, der er 
beskrevet i kapitel 3, fra både de mere ’atlantistiske’ 
EU-lande og USA, som kunne frygte, at disse initiativer 
ville styrke EU på bekostning af NATO. Ved at indgå et 
stærkere formelt samarbejde med NATO kunne EU 
signalere, at dette ikke var tilfældet.147
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Siden 2016 er det øgede samarbejde blevet formaliseret 
mellem EU og NATO.  I juli 2016 vedtog formanden  
for Det Europæiske Råd, Donald Tusk; formanden for 
Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker; og 
NATO’s generalsekretær, Jens Stoltenberg, en fælleser-
klæring, der understregede at ”tiden er kommet til at 
give ny fremdrift og ny substans til det strategiske 
samarbejde mellem EU og NATO”.148 Efterfølgende er 
otte fælles prioriteringsområder for samarbejdet blevet 
identificeret og udmøntet i 74 konkrete samarbejds-
tiltag (se boks 7).149 Selvom effekten af disse tiltag 
isoleret set er begrænset, er der dog tale om et frem-
skridt sammenlignet med årtiet før 2014.150

Det nye samarbejde er opstået til trods for, at de grund-
læggende politiske uenigheder fortsat består. Tyrkiet 
har indtil videre stiltiende accepteret de nye tiltag, men 
’deltagelsesproblemet’ sætter fortsat grænser for 
samarbejdet.151 ’Omfangsproblemet’ påvirker også 
fortsat mulighederne for samarbejde på trods af den 
ovennævnte opblødning mellem ’europæerne’ og ’atlan-
tisterne’. ’Atlantisterne’ frygter, at styrkelsen af det euro-
pæiske forsvarssamarbejde siden 2016, og særligt 
ønsket om strategisk autonomi, indebærer, at EU 
kommer til at duplikere NATO’s indsatser eller sigter 

mod at erstatte NATO. ’Europæerne’ er omvendt bekym-
rede over, hvad de ser som en skizofren tendens i den 
amerikanske tilgang: At USA på den ene side ønsker, at 
Europa i højere grad kan tage vare på egen sikkerhed, 
men på den anden side ikke vil tillade, at landene 
opbygger de nødvendige kapaciteter gennem euro-
pæisk samarbejde.152

På trods af de overordnede politiske uenigheder har EU 
og NATO’s medlemslande stiltiende accepteret, at EU 
og NATO’s stabe kunne udvide samarbejdet på lavprak-
tiske områder, hvor der ikke har været behov for stilling-
tagen på politisk niveau, såsom øgede kontakter og 
seminarer mellem stabene, bedre informationsdeling 
og mere fælles træning.153 Et af tiltagene var f.eks. opret-
telsen af Center of Excellence for Countering Hybrid 
Threats. Dette center blev oprettet som et separat inter-
nationalt organ uden for EU og NATO og krævede altså 
ikke politisk enighed i de to organisationer.154 Konkreti-
seringen og implementeringen af fælleserklæringen fra 
2016 er således i vid udstrækning kommet fra EU og 
NATO’s stabe.155

Boks 6. 

EU-NATO-SAMARBEJDE OM MILITÆR MOBILITET

Kilde: Interview 11; 14, 15 (gruppe); Europa-Kommissionen, ”Fælles meddelelse to Europa-Parlamentet og Rådet om  
handlingsplanen for militær mobilitet”, 28. marts 2018; EU og NATO, ”Third progress report on the implementation of the common 
set of proposals endorsed by NATO and EU Councils”, 31. maj 2018; Europa-Kommissionen, ”Defending Europe: Improving 
Military Mobility within and beyond the European Union”, 20. november 2018.

Samarbejdet inden for militær mobilitet giver et godt billede 
af, hvordan både EU og NATO kan drage nytte af et øget 
samarbejde. Militær mobilitet omhandler landenes evne  
til at transportere militære styrker og materiale over lande-
grænser. EU ønsker at sikre, at infrastruktur (såsom broer, 
veje og jernbaner) kan benyttes til denne transport,  
at juridiske procedurer (såsom toldregler og regler om trans-
port af farligt gods) er standardiserede og fleksible, og at 
landene planlægger og øver sådanne transporter. Dette er li-
geledes vigtigt for NATO, da det gør det nemmere for 
NATO-landene at respondere hurtigt i en krisesituation. Mili-

tær mobilitet er derfor blandt 74 samarbejdstiltag, som EU 
og NATO er nået til enighed om (militær mobilitet hører under 
prioriteringsområdet forsvarskapabiliteter, se boks 7). I mod-
sætning til NATO er EU velegnet til at indføre og standardise-
re juridiske procedurer på civile områder, der er vigtige for 
militær mobilitet, såsom transport og miljø. EU kan således 
bidrage med initiativer, som NATO ville have vanskeligt ved 
at indføre. Omvendt kan NATO-landene bistå med militær 
ekspertise som EU mangler, mens NATO kan sikre, at EU’s 
initiativer tager højde for NATO’s parametre og standarder 
for infrastruktur.
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Dette ændrer dog ikke ved, at det er vanskeligt at etab-
lere et samarbejde om en fælles indsats, hvis ikke der  
er politisk konsensus om de store linjer. I stedet har 
stabene haft mindre ambitiøse mål: Ved accept af, at EU 
og NATO forfølger separate, men ofte nærliggende, mål, 
har stabene i stedet søgt at forbedre koordinationen  
og informationsdelingen.156 Et eksempel herpå er den 
måde EU og NATO bliver koblet på hinandens øvelser. 
Når den ene organisation har øvet et svar på et angreb, 
har den anden organisation parallelt øvet, hvordan den 
ville reagere i en sådan situation, og hvordan koordina- 
tionen med den første organisation ville foregå. EU foku-
serede her på de områder, hvor EU-samarbejdet er mest 
brugbart, såsom diplomatisk pres og økonomiske  
sanktioner, mens NATO fokuserede på militært forsvar 
og afskrækkelse.157 Politiske uenigheder medfører, at  
EU og NATO formelt må afholde øvelserne adskilt, men 
øvelserne har ikke desto mindre givet mening og har  
f.eks. synliggjort de barrierer for hurtig koordination og 
praktisk samarbejde, der vil være i en akut krisesitua-
tion, fordi EU og NATO har forskellige sikkerhedsgod-
kendelsesregler og procedurer for deling af information. 
Disse erfaringer har gjort, at EU- og NATO-stabene har 
kunnet arbejde på at standardisere procedurerne for 
derved at lette samarbejdet.158

Siden 2016 er EU-NATO-samarbejdet blevet udvidet 
mest inden for prioriteringsområder, der er tæt knyttet  
til afskrækkelsen af Rusland. Således har der været  
en betydelig udvikling på områder som modsvar på 
hybride trusler, cybersikkerhed og forsvarskapabiliteter. 
Omvendt har udviklingen været begrænset inden for  
f.eks. operativt samarbejde. Der har været forsøg på at 
skabe et bedre formaliseret samarbejde mellem EU og 
NATO på det operative niveau i enkelte operationer, men 
generelt fungerer det operative samarbejde fortsat 
primært gennem uformelle kanaler.159

DANMARKS POSITION I FORHOLD TIL EU OG NATO

Udviklingen i det transatlantiske forhold og i EU-NATO- 
forholdet kan også påvirke Danmarks muligheder for at 
varetage nationale interesser. Spørgsmålet er, hvordan 
forsvarsforbeholdet spiller ind i dette billede. Fokus i 
nedenstående analyse er på forbeholdets betydning for 
Danmarks sikkerhed, indflydelse og ressourceforbrug. 
Da forholdet mellem EU og NATO ikke indebærer yder- 
ligere institutionelle forpligtigelser for Danmark, vil dette 
forhold ikke have konsekvenser for Danmarks auto-
nomi, som derfor ikke behandles yderligere i dette afsnit. 

Sikkerhed
Som beskrevet i indledningen skelnes der mellem 
snæver og bred sikkerhed. Den snævre sikkerhed 
omhandler forsvaret af Danmarks territorium. Det 
fornyede amerikanske engagement i Europa efter den 
russiske invasion af Krim har betydet, at Danmark 
fortsat kan basere sin snævre sikkerhedspolitik på  
den amerikanske sikkerhedsgaranti gennem NATO.160 
Forsvarsforbeholdet har på den baggrund ikke større 
konsekvenser for dansk sikkerhedspolitik i snæver 
forstand. Som forklaret i kapitel 3, er målet med EU’s 
forsvarssamarbejde ikke at udfordre NATO men at 
supplere dennes arbejde. Både før og efter 2014 har 
EU’s forsvarssamarbejde derfor afholdt sig fra at 
opbygge egne kapaciteter på områder såsom nuklear 
og konventionel afskrækkelse, der fortsat ligger i NATO-
regi. Danmark står på dette område ikke over for et valg 
mellem EU og NATO; Danmarks territoriale sikkerhed 
varetages i snæver forstand i NATO.161

Boks 7. 

STRATEGISKE PRIORITETSOMRÅDER FOR 
EU-NATO-SAMARBEJDET

 1 Modsvar til hybride trusler

 2 Operativt samarbejde

 3 Cybersikkerhed

 4 Forsvarskapabiliteter

 5 Forsvarsindustrielt samarbejde og forskning

 6 Øvelser

 7 Kapacitetsopbygning i partnerlande

 8 Politisk dialog mellem EU og NATO
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Den bredere sikkerhed omhandler sikkerhedstrusler 
såsom cybertrusler, terrorisme, migration og hybride 
operationer, som ikke direkte truer Danmarks territori-
elle integritet. En betydelig del af EU-NATO-samarbejdet 
omhandler nogle af disse emner. Dette samarbejde 
foregår i meget høj grad på områder, der ikke er for- 
beholdsbelagte, og håndteres i vidt omfang af EU og 
NATO’s stabe. Forsvarsforbeholdet påvirker derfor ikke i 
nævneværdig grad Danmarks mulighed for at deltage i 
disse indsatser.  

Udviklingen i EU-NATO-samarbejdet, dets begrænsede 
omfang til trods, har ikke desto mindre indirekte betyd-
ning for Danmarks snævre og brede sikkerhed. Siden 
2014 har EU og NATO som nævnt ovenfor udbygget 
deres gensidige samarbejde på en række områder,  
hvor EU kan støtte NATO. Et øget samarbejde og øget 
synergi forbedrer NATO’s evne til at varetage opgaver, 
der vurderes at være i Danmarks sikkerhedspolitiske 
interesse.162 F.eks. forbedrer samarbejdet inden for 
militær mobilitet NATO’s evne til at flytte styrker mod 
øst i en krisesituation og dermed afskrække russisk 
aggression i Østeuropa. Det danske forsvarsforbehold 
er ikke afgørende for denne udvikling og har dermed 
heller ikke indirekte en negativ sikkerhedspolitisk  
betydning.

Indflydelse og ressourcer
Forsvarsforbeholdet har foreløbig haft begrænsede 
konsekvenser for Danmarks indflydelse og ressource-
forbrug i forhold til EU-NATO-forholdet. I perioden før 
2014 betød det begrænsede EU-NATO-samarbejde, at 
der ikke var meget Danmark kunne gå glip af, og 
Danmark kom derfor ikke til at fremstå som en dårlig 
partner, der ikke kunne deltage i vigtige projekter. 

Forbeholdet havde dog den indirekte betydning, at 
Danmark ikke kunne videreføre den samtænknings-
dagsorden, som skiftende regeringer ellers lagde vægt 
på inden for NATO, og arbejde aktivt for samtænkning 
mellem organisationerne. DIIS’ forbeholdsudredning fra 
2008 konkluderede, at dette skabte en vis usikkerhed 
om Danmarks politik og svækkede Danmarks position 
som fortaler for en samtænkt tilgang.163 I dag spiller 
samtænkningsdagsordenen ikke samme rolle i den 
danske og internationale debat, som den gjorde i  

2008, men det er indtrykket, at det stadig betragtes  
som uhensigtsmæssigt, at Danmark pga. forsvarsfor- 
beholdet ikke kan arbejde for at øge samtænkningen  
på tværs af de to organisationer.164

Efter EU-NATO-samarbejdet fra 2014 og frem er blevet 
tilført nye elementer med en øget opmærksomhed på 
hybride operationer, har forsvarsforbeholdet ikke haft 
betydelige nye konsekvenser.165 I EU-NATO-samarbejdet 
bidrager EU primært med initiativer på områder, der 
ligger uden for det rent forsvarspolitiske, hvilket har 
betydet, at disse initiativer ikke er forbeholdsbelagte. 
Inden for EU-NATO-samarbejdet om militær mobilitet 
omhandler størstedelen af initiativerne f.eks. transport-
politik, hvor Danmark deltager fuldt ud i EU-sam- 
arbejdet. 

Der er dog nogle ganske få tilfælde, hvor forsvarsfor- 
beholdet begrænser Danmark i forhold til EU-NATO- 
samarbejdet. For det første er der enkelte tilfælde, hvor 
Danmark ikke kan få adgang til beslutningsprocesser på 
grund af forsvarsforbeholdet. Eksempelvis skulle der i 
forbindelse med programmet for militær mobilitet  
udarbejdes en militær vurdering, der for hvert land 
forklarede, i hvor høj grad det enkelte lands infra- 
struktur understøttede de militære behov. Her blev det 
vurderet, at det var i overensstemmelse med forsvars-
forbeholdet, hvis Danmark kom med information om de 
militære mobilitetsbehov i Danmark, men Danmark 
kunne – pga. forbeholdet – ikke deltage i udarbejdelsen 
af den samlede militære vejledning, hvor de enkelte 
landes bidrag blev samlet.166

For det andet opstår der også inden for EU-NATO- 
samarbejdet til tider initiativer, der ligger på grænsen 
mellem forskellige politikområder, og hvor der kan opstå 
tvivl om, hvorvidt Danmark kan deltage på grund af 
forbeholdet. Som det også blev fremhævet ovenfor, er 
det vanskeligt at finde en klar dansk position på områder, 
der ligger i gråzonen. Danmark kan derfor ikke proaktivt 
være med til at forme den politiske beslutningsproces. 
Tvivlen om, hvad Danmark kan og ikke kan være med til, 
begrænser danske embedsmænds effektivitet og indfly-
delsesmuligheder og kan lede til et tab af renommé.167
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OPSUMMERING

Samlet set har EU og NATO fundet nye samarbejds-
muligheder til fordel for begge organisationer siden den 
russiske annektering af Krim i 2014. Grundlæggende 
uenigheder på politisk niveau begrænser dog omfanget 
og udviklingspotentialet for dette samarbejde. I ud- 
gangspunktet har det danske forsvarsforbehold ikke i 
betydeligt omfang begrænset danske snævre og brede 
sikkerhedsinteresser i forhold til forholdet mellem EU og 
NATO. Bortset fra nogle få undtagelser påvirker 
forsvarsforbeholdet ikke dansk indflydelse på de nye 
dele af EU-NATO-samarbejdet i betydelig grad, da det 
primært vedrører områder, som ikke er forbeholdsbelagte.
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EUROPÆISK FORSVARSSAMARBEJDE 
UDEN FOR EU OG NATO

Den hastige udvikling i europæisk forsvarssamarbejde 
de senere år er ikke kun foregået i regi af EU og NATO. 
Især de seneste ti år har været præget af en udvikling 
med flere nye samarbejdskonstellationer uden for de  
to organisationer. Denne udvikling rejser spørgsmålet  
om, hvilken rolle forbeholdet spiller for Danmarks  
deltagelse i disse samarbejdsrammer, samt hvorvidt 
dansk deltagelse i rammerne kan kompensere for  
eventuelt tab af indflydelse og muligheder for dansk 
udenrigspolitik som følge af forsvarsforbeholdet. I dette 
kapitel behandles de fire samarbejdsrammer uden  
for EU og NATO, som her vurderes at have størst  
relevans og potentiale for Danmark: Det franske  
European Intervention Initiative (EI2), det britiske Joint  
Expeditionary Force (JEF), det tyske Framework  
Nations Concept (FNC) og det nordiske NORDECO.168 
Hertil behandles desuden Danmarks bilaterale sam- 
arbejde med Frankrig, Storbritannien og Tyskland. 
Afslutningsvis behandles betydningen af forsvars- 
forbeholdet i forhold til disse samarbejdsrelationer.

EUROPEAN INTERVENTION INITIATIVE  
OG FRANKRIG

Det franske European Intervention Initiative (EI2) blev 
præsenteret som led i præsident Emmanuel Macrons 
tale ved Sorbonne Universitet den 26. september  
2017. Ideen om et tættere samarbejde mellem en række 
europæiske lande havde i længere tid været under  
overvejelse internt i den franske statsadministration. 

Baggrunden var de seneste års franske engagement i 
Vestafrika, frem for alt i Mali, hvor Frankrig havde oplevet 
problemer med at mobilisere den fornødne europæiske 
opbakning.169 Macrons valgsejr ved det franske præsi-
dentvalg i 2017 banede vejen for at føre disse tanker ud 
i livet, dels fordi der blandt Macrons nærmeste med- 
arbejdere var flere varme fortalere for ideen, dels fordi 
den vandt genklang hos Macron.170 Tankegangen bag 
EI2 er tæt sammenkædet med franske tanker om øget 
europæisk strategisk autonomi. I fransk optik forud-
sætter strategisk autonomi vilje og evnen til at kunne 
deployere militære styrker – også uden amerikansk 
deltagelse – samt betydelige europæiske kapabiliteter 
inden for både forsvarsindustri og efterretningsvæsen. 
Dette inkluderer for Frankrig det organisatoriske lag,171 
dvs. at de europæiske stater bør tilstræbe beslutnings-
procedurer, der tillader hurtige sikkerhedspolitiske 
beslutninger. Tanken med EI2 var således i sit udgangs-
punkt, at sam-arbejde skulle bidrage til udvikling af 
fælles strategisk kultur – forstået som et fælles 
tankesæt for identificering af strategiske udfordringer 
og trusler, og for hvordan de bedst håndteres – samt 
forbedre informationsdeling mellem medlemmerne.172 
EI2 indebærer ikke etableringen af en ny selvstændig 
interventionsstyrke, og enhver indsættelse af styrker fra 
EI2-lande beror på nationale beslutninger.173

Ni lande, heriblandt Danmark, underskrev den 25. juni 
2018 et forståelsesbrev om EI2’s oprettelse,174 og den 
20. september 2019 blev et mere formelt aftalegrund- 
lag underskrevet.175 Gruppen af medlemslande er ikke 
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Tabel 4. Oversigt over deltagere i EI2, JEF, FNC og NORDEFCO samt disse landes status 
 i forhold til EU- og NATO-medlemskab.

Note: De oplistede FNC-lande er opgjort i maj 2019.  
Se Bundeszentrale für politische Bildung, ”Das Rahmennationenkonzept”, 2. maj 2019.

EU NATO EI2 JEF FNC NORDEFCO

BELGIEN X X X X

BULGARIEN X X X

CYPERN X

DANMARK X X X X X X

ESTLAND X X X X X

FINLAND X X X X X

FRANKRIG X X X

GRÆKENLAND X X

HOLLAND X X X X X

IRLAND X

ISLAND X X

ITALIEN X X X

KROATIEN X X X

LETLAND X X X X

LITAUEN X X X X

LUXEMBOURG X X X

MALTA X

NORGE X X X X X

POLEN X X X

PORTUGAL X X X

RUMÆNIEN X X X

SCHWEIZ X

SLOVAKIET X X X

SLOVENIEN X X X

SPANIEN X X X

STORBRITANNIEN   X X X X

SVERIGE X X X X X

TJEKKIET X X X

TYSKLAND X X X X

UNGARN X X X

ØSTRIG X X
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statisk. Danmark støttede således i 2018 og 2019 
finske, norske og svenske ønsker om at deltage i samar-
bejdet, hvilket fra dansk side blev betragtet som 
værende i dansk interesse, da det kunne medføre et 
større nordisk præg i samarbejdet.176 Ud over de tre 
nordiske lande er også Italien sidenhen blevet inkluderet 
i EI2.

Samarbejdet i EI2 finder sted uden for EU-regi og er 
derfor som udgangspunkt ikke omfattet af det danske 
forsvarsforbehold. Forståelsesbrevet og aftalegrund-
laget udspecificerer dog begge områder, hvor det 
danske forsvarsforbehold potentielt kan få betydning: 
For det første, at EI2 bør bidrage til at styrke europæisk 
forsvarssamarbejde, ikke mindst i PESCO (Permanent 
Structured Cooperation); og for det andet, at EI2 kan 
benyttes til at støtte operationer i regi af EU, NATO, FN 
og ad hoc-koalitioner.177 I det omfang at EI2’s aktiviteter, 
helt eller delvist, måtte finde sted i EU-regi, kan dette 
medføre en aktivering af forsvarsforbeholdet med den 
konsekvens, at Danmark må afstå fra deltagelse i det 
konkrete tilfælde.

Angående geografisk fokus for samarbejdet understre-
gede Macron allerede i Sorbonne-talen, at EI2 principielt 
skal kunne bidrage til at støtte operationer, hvor end det 
er nødvendigt for at beskytte europæiske sikkerheds- 
interesser.187 Selvom Frankrig har stærke interesser i 
syd,179 er der altså i princippet ingen geografisk grænse 
for, hvor EI2 kan involveres, så længe europæiske sikker-
hedsinteresser er på spil. Hertil kommer, at EI2, i hvert 
fald i teorien, kan involvere sig i interventioner både med 
eller uden fransk deltagelse.180 Det konkrete samarbejde 
i EI2 tager udgangspunkt i samarbejde mellem deltager-
landenes forbindelsesofficerer i Paris og via deltagelse i 
en række arbejdsgrupper med forskelligt emnemæssige 
eller geografisk omdrejningspunkt.181

I praksis er EI2 i høj grad fortsat under udvikling, og der 
eksisterer en vis uklarhed og uenighed om det frem- 
tidige ambitionsniveau, særligt med hensyn til, hvorvidt 
styrker engang i fremtiden bør kunne udsendes under 
EI2-flag. I Frankrig ses der positivt på en sådan udvik-
ling, men det anerkendes også, at samarbejdet endnu 
ikke er nået til dette stadie.182 Uenighed om ambitions- 
niveauet for EI2 kom eksempelvis til udtryk i forbin-
delsen med fejringen af den franske Bastilledage den 
14. juli 2019. Her ønskede Frankrig at demonstrere 

fremskridt med EI2-samarbejdet ved at lade soldater  
fra de ti daværende EI2-lande marchere samlet under 
EI2-flag. Marchen kom i stand, men ideen om det fælles 
flag blev ikke realiseret, fordi visse lande netop henviste 
til, at EI2 ikke var en stående styrke.183 De franske ønsker 
om at give EI2 et militært skarpt præg er ikke nye. Ifølge 
tidlige franske udmeldinger til danske embedsmænd i 
slutningen af 2017 skulle EI2, bl.a. gennem udviklingen 
af en ofte omtalt fælleseuropæisk strategisk kultur, 
bidrage til et tæt samarbejde om skabelsen af en selv-
stændig interventionskapacitet, der bl.a. skulle kunne 
indsættes i et kriseområde som forløber for en egentlig 
EU- eller NATO-operation.184

I fransk optik er en central forudsætning for EI2’s anven-
delighed i praksis, at medlemskredsen består af lande, 
som Frankrig betragter som værende både parate og  
i stand til at udsende styrker med kortere varsel.185  
Tysklands medlemskab af EI2 er ikke uproblematisk i 
den sammenhæng. Trods udviklingen i de seneste år 
ligger den tyske strategiske kultur, politiske vilje og  
militære kapabilitet fortsat forholdsvist langt fra den 
franske, især når det gælder internationale interven- 
tioner. Fra tysk side er initiativet da også fra begyn-
delsen blevet mødt med skepsis.186 Dette kan udgøre et 
problem i forbindelse med arbejdet med opbygningen  
af den fælles strategiske kultur. Dertil eksisterer der  
en generel tysk mistillid til EI2’s rolle i europæisk 
sikkerhed og en frygt for, at EI2 kommer til at under- 
minere PESCO.187 Derfor ønskede Tyskland oprindeligt 
en bredere og mere inklusiv medlemskreds i EI2.  
Hertil kommer – af særlig betydning for Danmark – at  
Tyskland desuden gerne ser EI2 indarbejdet i PESCO, 
hvilket ville aktivere det danske forsvarsforbehold.188 
Begge dele er dog indtil videre blevet afvist af Frankrig, 
som ønsker at undgå, at forummet bliver for tungt i 
praksis. Samtidig har tysk deltagelse i EI2 dog været 
uomgængeligt grundet landets størrelse og vægt i  
europæisk sammenhæng. Af samme årsag ønskede 
Frankrig også gerne fra starten Italien med, hvilket dog 
først lykkedes i september 2019.189

Endelig er det vigtigt at være bevidst om, at ideen om 
EI2 blev præsenteret i kølvandet på Brexit. En central 
fransk ambition med EI2 er derfor også blevet at fast-
holde et britisk engagement i europæisk sikkerhed  
efter Brexit. EI2 er derfor også indrettet med henblik på 
at muliggøre deltagelse af netop Storbritannien, men  
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også, på grund af forsvarsforbeholdet, af Danmark.190  
Resultatet af disse bestræbelser har indtil videre været 
succesfulde. Således var Storbritannien det første land, 
der bekræftede sit ønske om at deltage i EI2.191 Selvom 
Storbritannien indledningsvist betragtede EI2 med en 
vis skepsis, formodentlig delvist fordi initiativet kom 
som en overraskelse, var det under alle omstændig-
heder et udtryk for fransk vilje til at samarbejde, som 
man fra britisk side ikke kunne affeje.192 EI2 har ligeledes 
tiltrukket sig en vis opmærksomhed uden for Europa.  
Af USA er EI2 blevet betragtet med en større grad  
af skepsis end de andre initiativer, der behandles i  
dette kapitel. Målsætningen om en fælleseuropæisk 
strategisk kultur rejser således i amerikansk optik 
spørgsmålet om, hvorfor der ikke i stedet tales om 
udviklingen af en fælles strategisk kultur i NATO.193

Danmark var blandt de første lande, der blev kontaktet 
af Frankrig vedrørende EI2. I forbindelse med drøftelser 
om EI2 i april 2018 vurderede Udenrigsministeriet 
betydningen af forbeholdet for dansk deltagelse. Her 
konkluderede ministeriet, at såfremt der i regi af EI2 
bidrages til gennemførelse af eksempelvis PESCO- 
samarbejdet eller militære operationer i EU-regi, vil 
Danmark ikke kunne deltage i denne del af EI2.194 Derfor 
fandt man det fra dansk side nødvendigt at få indskrevet 
i forståelsesbrevet om EI2, at dansk deltagelse i sam- 
arbejdet ville ske under fuld hensyntagen til forsvars- 
forbeholdet.195 Selvom Frankrig især er afvisende 
overfor ideen om på sigt at inkorporere EI2 i PESCO, kan 
det ikke udelukkes, at EI2 på et senere tidspunkt kan 
tænkes at aktiveres, f.eks. for at støtte en EU-operation 
med den konsekvens, at Danmark ikke vil kunne deltage. 
Dette er en mulighed, der direkte fremhæves i både 
forståelsesbrevet og aftalegrundlaget for EI2.196

På trods af sådanne potentielle komplikationer, frem-
står det tydeligt, at både Danmark og Frankrig ser den 
danske inklusion i EI2 som en indikator for, at det dansk-
franske forhold de seneste år er blevet markant tættere, 
end det var for 10-15 år siden.197 Dette kom ligeledes til 
udtryk med præsident Macrons statsbesøg i Danmark 
den 28. august 2018, der blandt andet mundede ud i en 
dansk-fransk erklæring om europæisk sikkerhed.198 
Sideløbende med dansk deltagelse i EI2 har Danmark 
og Frankrig ligeledes styrket det bilaterale samarbejde. 
Konkret kommer det eksempelvis til udtryk ved, at 
Danmark støtter den franske indsats i Sahel-regionen 

med bidrag til MINUSMA (United Nations Multidimen- 
sional Integrated Stabilization Mission in Mali) og til 
Operation Barkhane, ligeledes primært i Mali, ligesom 
Danmark i perioden marts-april 2019 bidrog med en 
fregat til en fransk hangarskibsgruppe.199 Skiftende 
regeringer har især i de seneste år set Frankrig som en 
attraktiv partner. Det skyldes dels den usikkerhed, der 
knytter sig til Danmarks traditionelle allierede USA (pga. 
Trump) og Storbritannien (pga. Brexit), dels at Danmark 
i høj grad deler strategisk kultur med Frankrig, hvor 
Danmark har gode erfaringer med operativt samar-
bejde, særligt i form af skarpe indsatser. Endelig er det 
centralt, at særligt Frankrigs NATO-politik har undergået 
en markant transformering de seneste 15 år i retning af 
mere fransk deltagelse og støtte til alliancen, hvilket 
generelt har bidraget til at mindske forskellene mellem 
dansk og fransk udenrigs- og sikkerhedspolitik.200 Som 
nævnt genindtrådte Frankrig i 2009 eksempelvis i 
NATO’s integrerede kommandostruktur.

Værdien af dette partnerskab er selvsagt afhængig af, 
hvad man i Danmark ønsker at benytte det til, og er 
derfor til en vis grad bundet op på, at danske regeringer 
fortsat ønsker at deltage i skarpere internationale  
militære operationer. Forholdet til EI2 og forholdet til 
Frankrig hænger imidlertid uløseligt sammen. Netop 
fordi Frankrig af skiftende danske regeringer bliver set 
som en kerneallieret, prioriteres det franske EI2-projekt 
højt.201

JOINT EXPEDITIONARY FORCE OG  
STORBRITANNIEN

Forslaget om Joint Expeditionary Force (JEF) blev offi-
cielt præsenteret den 17. december 2012 i en tale af den 
britiske forsvarschef sir David Richards.202 To år senere 
blev ideen præsenteret ved NATO-topmødet i Wales, og 
efter fire års planlægning blev JEF endelig erklæret for 
operationelt i juni 2018.203 Ved topmødet i Wales i 2014 
blev JEF desuden præsenteret som et britisk bidrag til 
NATO’s Framework Nations Concept. Konceptet er 
beregnet til at imødegå små NATO-landes ressource-
mæssige problemer i forhold til at opretholde et fuldt 
spektrum af kapabiliteter. Ved at knytte små NATO-
landes kapabilitet til et større NATO-lands opnår det lille 
land således at få adgang til en række helt afgørende 
støttefunktioner, som landet ikke nødvendigvis selv er i 
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stand til at levere. Uden at være en integreret del  
af NATO er der således en kobling mellem NATO og 
JEF.204 Baggrunden for JEF findes bl.a. i 1990’ernes og 
2000’ernes besparelser i det britiske forsvar og presset 
på budgettet forbundet med en udvikling i retning af 
mere omkostningstungt militært udstyr (techflation). 
Ambitionen med JEF er, at medlemmerne igennem 
pragmatisk samarbejde med ligesindede kan bevare og 
udvikle militær kapabilitet og volumen til hurtigt og 
effektivt at imødegå sikkerhedspolitiske udfordringer.205 
JEF omfatter ikke faste enheder men kan trække på en 
allokeret mængde af potentielle styrker, hvor hvert land 
tager stilling til konkrete bidrag fra sag til sag.206

Oprettelsen af JEF var dog samtidig også en formali- 
sering af eksisterende britiske samarbejdsrelationer 
med en række mindre lande, herunder Danmark,  
som var opbygget over en årrække, især knyttet til det 
militære engagement i Afghanistan og Irak.207 Opret-
telsen af JEF kan således kobles til et britisk ønske om 
at stå i spidsen for et mindre og mere operationelt 
anlagt forum af ligesindede lande, end det vurderedes 
muligt inden for rammerne af EU og NATO.208 Hertil 
kommer, at JEF samtidig tjener til at konsolidere og 
styrke Storbritanniens indflydelse og alliancebånd  
til en række nordeuropæiske småstater.209 Efter  
Brexit-afstemningen er der fra britisk side dog også lagt  
vægt på at bruge JEF til at demonstrere landets fort-
satte tilknytning til europæisk sikkerhed og afdække 
alternative samarbejdsrammer til EU-samarbejdet.210 I 
forbindelse med Storbritanniens post-Brexit flagskibs-
projekt Global Britain nævnes JEF også som et  
instrument til støtte af den såkaldt liberale verdens-
orden, bl.a. ved at bidrage til at garantere de baltiske 
landes fortsatte uafhængighed over for Rusland.211 
Hovedvægten i Global Britain ligger dog på økonomiske 
forhold.212

Ligesom EI2, er JEF’s geografiske fokus principielt 
globalt. En indsats dikteres af det konkrete behov, hvor 
JEF i princippet kan indsættes imod trusler på alle 
niveauer, dvs. i et spektrum fra artikel 5-operationer i 
NATO til ad hoc-katastrofe- og konfliktstabiliseringsope-
rationer. Siden præsentationen af JEF har dets konkrete 
fokus imidlertid løbende udviklet sig. Oprindeligt fokuse-
rede JEF på konflikthåndtering og operationer, eksem-
pelvis i Mellemøsten, mens gode britiske erfaringer fra 
2013 med indsatsen over for ebola blev fremhævet som 

et eksempel på en ny type af blødere opgaver, som JEF 
også ville kunne løse.213 Med Krimkrisens påbegyndelse 
i 2014 kom Rusland og kollektivt forsvar, herunder 
artikel 5-operationer i NATO, dog i stedet til at fylde 
mere.214 Dette skift eksemplificeres bl.a. ved JEF’s Baltic 
Protector-øvelse i Østersøen i sommeren 2019, der med 
deltagelse af ca. 3.000 mand og 17 skibe fra de ni 
JEF-lande var JEF’s første større maritime øvelse.215

Trods EI2’s og JEF’s sammenfaldende målsætninger 
om at kunne levere på et bredt spektrum af opgavetyper 
og principielt uden geografiske begrænsninger, synes 
muligheden for en arbejdsdeling til stede (se boks 8).

Som det var tilfældet med EI2, kan dansk deltagelse i 
JEF ikke adskilles fra Danmarks bilaterale forhold til 
Storbritannien. Samtidig udmærker JEF sig ved at være 
et af få initiativer uden for EU- og NATO-regi, hvor der 
finder større militærøvelser sted – øvelser, som det 
danske forsvar er interesseret i at deltage i. Hoved- 
prioriteten bag dansk deltagelse i JEF er ikke desto 
mindre at pleje forholdet til Storbritannien samt  
sikre danske soldaters sikkerhed bedst muligt i for- 
bindelse med deltagelse i internationale operationer.216 
Skiftende danske regeringer har således bidraget til en 
lang tradition for tæt operationelt samarbejde med  
Storbritannien, ikke mindst i Afghanistan og Irak.217 

JEF prioriterer for nuværende kollektivt forsvar inden 
for NATO’s område og støtter op om NATO’s initiativer i 
den henseende, mens EI2 i øjeblikket i højere grad sy-
nes rettet mod interventioner uden for Europa. Hertil 
kommer, at JEF kan trække på en pulje af allokerede 
styrker fra de ni deltagerlande, der dog også står til rå-
dighed for andre nationale og internationale for- 
pligtelser. I kraft af en britisk kerne og et operationelt 
hovedkvarter har JEF derfor i højere grad karakter af  
at udgøre en militær enhed, som i princippet kan kalibre-
res og udsendes uafhængigt af andre rammer, mens 
EI2 har til hensigt at støtte operationer i regi af EU, 
NATO, FN eller ad hoc-koalitioner.

Kilde: Interview 64, 67 (gruppe); Frisell og Sjökvist (2019), 
”Military Cooperation Around Framework Nations”, s. 28-29.

FORSKELLE OG LIGHEDER MELLEM EI2 OG JEF

Boks 8.
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Derfor er der i Danmark en særlig interesse i at fast- 
holde Storbritannien som en sikkerhedspolitisk aktør i 
Europa. Samtidig er Danmark nødt til at forholde sig til, 
at Storbritannien forlader EU med usikkerhed om  
Storbritanniens rolle i forhold til europæisk sikkerhed til 
følge.218 Sammenholdt med udviklingen i USA har dette 
bidraget til den nuværende markante danske interesse i 
at knytte tættere relationer til Frankrig på det sikker-
hedspolitiske område.219

FRAMEWORK NATIONS CONCEPT OG TYSKLAND

Ligesom JEF blev det tyske Framework Nations 
Concept (FNC) præsenteret ved NATO-topmødet i 
Wales i 2014 som en del af NATO’s bredere Framework 
Nations Concept. Ideen bag FNC havde været et stykke 
tid undervejs, og var tidligere blevet drøftet i NATO i 
2013. I modsætning til EI2 og  JEF er fokus i FNC 
primært på kapacitetsopbygning, mens FNC samtidig 
er tættere knyttet til NATO, end det er tilfældet med 
JEF.220 Samarbejdet foregår over et bredt spektrum 
fordelt på en lang række kapabilitetsklynger, hvortil der i 
2016 blev tilføjet mål om at kunne opstille store kampen-
heder, eksempelvis 2-3 multinationale hærdivisioner på 
op imod 15.000 mand, målrettet til at kunne udgøre 
grundlaget for relevante bidrag til styrkegenerering i 
NATO.221 Tidsperspektivet for samarbejdet er langsigtet. 
Resultaterne fra klyngerne forventes først i 2023,  
mens de multinationale kampenheder først forventes 
etableret i 2032.222 Øvelser afholdes dog løbende. Af 
særlig relevans for Danmark kan desuden nævnes, at 
det dansk-polsk-tyske hovedkvarter Det Multinationale 
Korps Nordøst i Stettin (MNC NE) efter topmødet i 
Wales i 2014 blev opprioriteret, og at udbygningen af 
hovedkvarteret er sket i NATO- og FNC-regi.223

Det tyske initiativ er blevet mødt med en vis skepsis fra 
flere allierede. Frygten bestod indledningsvist i, at FNC- 
landene risikerede at bruge tid og energi på at knytte 
deres militære ressourcer til Tyskland, der, ikke mindst 
af historiske grunde, traditionelt har haft en meget 
restriktiv tilgang til brugen af militære virkemidler, 
særligt ’out of area’ (dvs. uden for NATO’s traktat- 
område). Dette var især et problem under de indledende 
drøftelser i 2013, hvor krisehåndtering endnu stod som 
den centrale sikkerhedspolitiske opgave for mange 

europæiske lande. I kølvandet på Krimkrisen i 2014  
skiftede FNC til at fokusere mere på kollektivt forsvar, 
hvilket beroligede nogle af Tysklands samarbejds- 
partnere, da landet har et bedre renommé på dette 
område.224

Det danske engagement i FNC er, fraregnet et bidrag  
på ca. 70 mand til hovedkvarteret for Multinationale 
Korps Nordøst, begrænset. Dette skal ses i lyset af, at 
FNC i Danmark har ry for at være bureaukratisk, lige- 
som der også i Danmark er nogen skepsis med  
hensyn til tysk villighed til at deltage i internationale  
militære ’out of area’-operationer. Operationelt sam- 
arbejde med Tyskland om denne type af operationer 
prioriteres derfor generelt lavere end samarbejdet med 
Storbritannien og Frankrig.225

I modsætning hertil er der væsentligt større dansk  
interesse for øget dansk-tysk bilateralt maritimt sam- 
arbejde i Østersøen.226 En del samarbejde foregår  
allerede direkte imellem værnene på uformelt grundlag, 
hvilket nævnes som en mere fleksibel måde at  
samarbejde med tyske samarbejdspartnere på end 
med udgangspunkt i formelle politiske aftaler.227 Der er 
desuden dansk interesse for at deltage, når Tyskland i 
FNC-regi planlægger at åbne et nyt Østersøorienteret 
flådehovedkvarter i Rostock i 2023 med målsætning om 
fuld operationel kapabilitet i 2025.228 Hovedkvarteret 
bliver knyttet til  NATO, men muligheden for at Tyskland 
senere vil indarbejde hovedkvarteret yderligere i en 
EU-ramme, vækker dansk bekymring pga. forsvars- 
forbeholdet.229 Denne bekymring er ikke begrænset til 
Rostock-hovedkvarteret, men også mere generelt i 
forhold til tyske ønsker om mere omfattende sam- 
ordning af FNC- og PESCO-projekter.230

NORDEFCO - NORDISK FORSVARSSAMARBEJDE

Ideen om nordisk forsvarssamarbejde er mere end 150 
år gammel og er siden 1800-tallet periodisk blevet frem-
ført, dog med varierende grader af succes.231 Direkte 
forløbere til det nuværende samarbejde var Nordic 
Supportive Defence Structures (NORDSUP), Nordic 
Coordinated Arrangement for Military Peace Support 
(NORDCAPS) og Nordic Armaments Cooperation 
(NORDAC), der bl.a. beskæftigede sig med samar-
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bejdsmuligheder mellem de nordiske lande om operati-
oner og materielindkøb. Disse forskellige initiativer blev 
i 2009 lagt sammen i Nordic Defence Cooperation 
(NORDEFCO), hvori alle fem nordiske lande deltager. 
Samarbejdet i NORDEFCO forudsætter ikke deltagelse 
af samtlige lande i de enkelte projekter, hvilket gør,  
at det til tider kan være vanskeligt at skelne mellem 
NORDEFCO-samarbejde og bilateralt samarbejde 
mellem to nordiske lande.232

Udgangspunktet for etableringen af NORDEFCO var 
ikke mindst ønsket om pragmatisk samarbejde for at 
imødegå problemer med stigende materieludgifter 
(techflation), tæt politisk dialog samt ønsket om at 
bevare, og om muligt styrke, den militære kapacitet og 
operationelle ydeevne.233 Hertil kom en øget politisk 
prioritering af nordisk samarbejde, hvilket eksempelvis 
kom til udtryk i den såkaldte Stoltenbergrapport fra 
2009 om mulighederne for øget nordisk samarbejde, 
der var rekvireret af de nordiske landes udenrigs- 
ministre.234 Dette medførte, at materielanskaffelse 
indledningsvis fyldte meget i samarbejdet. Men det 
betød også, at Danmark, grundet sin beskedne forsvars- 
industri, ikke havde de samme interesser på spil, som 
det var tilfældet for Finland, Norge og især Sverige.235 
Selvom alle lande fra begyndelsen har været enige om, 
at NORDEFCO er komplementær til EU og NATO, har 
samarbejdet været hæmmet af landenes forskellige 
tilhørsforhold til de to organisationer samt af landenes 
forskellige tilgange til Rusland.236

Resultaterne af samarbejdet i NORDEFCO i de første år 
var derfor blandede. Inden for visse områder, typisk på 
lidt lavere niveau, førte pragmatisk samarbejde, som var 
baseret på kulturel samhørighed og gradvis opbygning 
af tillid, til resultater.237 Samtidig blev samarbejdet  
dog belastet af vanskeligheder inden for en række højt- 
profilerede projekter, særligt på det forsvarsmaterielle 
samarbejdsområde.238 Hertil kan desuden tilføjes, at  
det operationelle samarbejde i nordisk regi i 2008 bl.a. 
blev begrænset af, at Danmark grundet forbeholdet  
ikke kunne deltage i EU’s nordiske kampgruppe, der af 
samme grund ikke har kunnet indarbejdes direkte i 
NORDEFCO.239 Danmark står fortsat uden for den 
nordiske kampgruppe.

Den russiske annektering af Krim i 2014 satte imidlertid 
gang i en udvikling, der gradvist lagde grunden for  
en revitalisering af nordisk forsvarssamarbejde. Mest 
fundamentalt med hensyn til trusselsvurdering og  
strategier for trusselshåndtering og politisk dialog, hvor 
særligt Finland og Sverige har fået et syn på Rusland, 
der ligger markant tættere på NATO-gennemsnittet, end 
det var tilfældet før Krimkrisen.240 I tilknytning hertil 
øgede krisen i Ukraine behovet for især politisk og 
operationelt samarbejde i Østersøområdet. Dette gjaldt 
ikke mindst for Danmark, der ikke før Krimkrisen havde 
betragtet sikkerheden i Østersøregionen som en stor 
kilde til bekymring.241 Summen af disse ændringer 
medførte langt bedre muligheder for samarbejde inden 
for netop det politiske og det operationelle område.242

De første tegn på denne udvikling udmøntede sig i en 
fællesnordisk kritik af Rusland i en række nordiske 
aviser i april 2015.243 De vigtigste resultater af samar-
bejdet siden 2016 inkluderer aftaler om ’easy access’ for 
landenes militære styrker til hinandens territorier,244 som 
blev vedtaget i 2016, samt aftaler i 2017 om luftover-
vågning og bedre adgang til hinandens luftbaser. Afta-
lerne er formelt set begrænsede til at gælde i fredstid. 
Dog udtrykkes der i NORDEFCO’s vision for 2025 et 
ønske om at udvide samarbejdet til også at omfatte 
krise- og konfliktsituationer.245 Særligt ’easy access’-af-
talen har vakt international opmærksomhed (og angive-
ligt også virket som inspiration) i en tid, hvor militær 
mobilitet er et presserende emne i både EU og NATO.246 
Fremskridtene i NORDEFCO kan synes overraskende, 
når det tages i betragtning, at samarbejdet vanskelig-
gøres i en vis grad af EU- og NATO-skel. En årsag hertil 
kan være, at netop tilhørsforhold til EU og NATO betyder 
mindre end for bare få år siden på grund af Krimkrisen 
og den konvergens i de nordiske landes trusselsopfat-
telse, som den førte med sig.247 Hertil kommer, at de 
seneste års succeshistorier har øget troen på 
NORDEFCO som et samarbejde, der kan resultere i 
konkrete resultater.248
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BETYDNINGEN AF FORSVARSFORBEHOLDET  
FOR DANSK INTERESSEVARETAGELSE 

At Danmark er det eneste EU- og NATO-medlem, der er 
med i samtlige fire rammer (se tabel 4), følger logisk af, 
at at Danmark er det eneste nordiske land, som er både 
EU- og NATO-medlem. Ikke desto mindre demonstrerer 
det dog også,  at Danmark generelt har prioriteret bred 
deltagelse i rammerne uden for EU og NATO. Ingen af de 
ovennævnte initiativer er som udgangspunkt berørt af 
forsvarsforbeholdet, da alle fortrinsvis finder sted uden 
for EU-regi. Dog kan enkelte rammer, herunder især EI2 
og FNC, i fremtiden udvikle bånd til EU, der begrænser 
dansk mulighed for deltagelse – på samme måde som 
det gælder for den nordiske kampgruppe grundet 
dennes tilknytning til EU. Alene muligheden for denne 
udvikling gør, at forbeholdet allerede nu tænkes ind i 
forhold til nuværende og evt. fremtidig dansk deltagelse. 
Hertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt disse rammer 
kan bruges af Danmark til at kompensere for negative 
effekter ved forbeholdet. Disse spørgsmål behandles i 
det følgende ud fra de fire dimensioner, dvs. danske 
sikkerhedsinteresser, graden af autonomi i dansk uden-
rigspolitik, ressourcer og betydningen for dansk indfly-
delseskapacitet. Hovedvægten ligger på betydningen 
for dansk indflydelseskapacitet, fordi det er her betyd-
ningen af de forskellige samarbejdsrelationer vurderes 
at være størst.

Sikkerhed
Hverken EI2, JEF, FNC eller NORDEFCO’s betydning for 
dansk sikkerhed kan sammenlignes med betydningen 
af NATO-medlemskabet. Inden for alle samarbejds-
rammer understreges det, også fra dansk side, at  
NATO er hovedgaranten for NATO-landenes territoriale 
integritet. Både for JEF og FNC gør det sig på nuvæ-
rende tidspunkt gældende, at rammerne prioriterer at 
bistå NATO med opgaveløsning knyttet til kollektivt 
forsvar og Atlantpagtens artikel 5. For JEF kommer  
det til udtryk ved øvelsesaktivitet i Østersøen, mens det 
for FNC sker via kapacitetsopbygning. For EI2 ligger 
tyngden i rammens ambition om at støtte ’out of  
area’-operationer, bl.a. gennem udvikling af en fælles  
strategisk kultur. Samtidig understreges det også  
tydeligt i EI2, at NATO vedbliver at være hjørnestenen i 

europæisk sikkerhed.249 For NORDEFCO, hvis projekter 
og initiativer fordeles over et bredt spektrum, ligger det 
også i samarbejdsaftalen, at NORDEFCO ikke rykker ved 
de enkelte landes forpligtelser over for hhv. EU og 
NATO.250 Den direkte betydning for dansk sikkerhed 
afhænger derfor af, hvorvidt disse samarbejdsrammer 
kan bidrage til konkret opgaveløsning inden for NATO, 
samt, i en bredere sikkerhedsoptik, af hvorvidt rammerne 
kan benyttes til internationale operationer til støtte for 
international orden.251

Autonomi
Eftersom al deltagelse i konkrete operationer inden for 
de fire rammer er frivillig, begrænser dansk deltagelse i 
rammerne ikke Danmarks autonomi i snæver for- 
stand.252 For alle rammerne gør det sig dog gældende, 
at deres eksistensberettigelse i høj grad er knyttet til 
deres evne til at demonstrere resultater. I denne hense-
ende kan det noteres, at Danmark tidligere – i nordisk 
regi – har stillet et C-130J-transportfly til rådighed på 
rotationsbasis for FN-missionen MINUSMA i Mali,253 
mens hverken EI2, JEF eller FNC endnu har været 
anvendt i forbindelse med en militær operation. 
Eftersom dansk deltagelse i disse rammer i udgangs-
punktet har været delvist motiveret af hensyn til  
bilaterale forbindelser til ophavslandene, virker det 
derfor sandsynligt, at såfremt Danmark skulle udvise 
manglende engagement, vil det kunne indebære visse 
diplomatiske omkostninger. Det vil dog naturligvis 
afhænge af den specifikke situation. Eksempelvis 
spores en vis irritation hos Danmarks partnere over 
graden af det nuværende danske engagement i det 
Multinationale Korps Nordøst og generelt i FNC.254 I 
forhold til dansk sikkerhedspolitik er en vigtig funktion af 
disse fora, udover deres substantielle relevans, at de 
også muliggør, at Danmark i en vis grad kan kompen-
sere for at afstå fra at bidrage til EU-operationer pga. 
forsvarsforbeholdet (se også nedenfor).
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Ressourcer
Af de fire gennemgåede rammer har NORDEFCO pt.  
den mest udtalte forsvarsindustrielle komponent. For 
Danmark har dette samarbejde dog været af mindre 
interesse grundet den danske forsvarsindustris relativt 
begrænsede størrelse i forhold til andre nordiske 
lande.255 Hertil kommer, at NORDEFCO-samarbejdets 
forsvarsindustrielle samarbejde adskiller sig fra det 
tilsvarende i EU på flere områder, dels ved at være langt 
mindre i volumen, og dels i at Danmark kun bidrager 
finansielt til NORDEFCO-samarbejdets industrielle ben i 
det omfang Danmark deltager, mens det danske bidrag 
til EDF som nævnt ligger fast som del af det generelle 
danske bidrag til EU’s budget.

Indflydelse
I en vurdering af Danmarks indflydelseskapacitet er  
det centralt at analysere, i hvilket omfang forsvars- 
forbeholdet påvirker Danmarks aktive deltagelse i disse 
rammer, og hvorvidt forbeholdet påvirker europæiske  
og atlantiske allieredes syn på Danmark som partner. 
Dette resultat skal desuden ses i forhold til de begræn-
sede ressourcemæssige omkostninger som deltagelse 
i rammerne indebærer. 

Hvad angår Frankrig, er det her værd at hæfte sig ved, at 
Macron under sit statsbesøg i 2018 i Danmark undlod 
at udtale sig direkte om forbeholdet. Den franske præsi-
dent bemærkede dog, at større dansk deltagelse i euro-
pæisk forsvarspolitik ville være positivt for Frankrig og 
for Europa.256 Den samme holdning spores også inden 
for det franske statsapparat, hvor der til tider noteres en 
mild irritation blandet med en forundring over forbe-
holdet. Men Danmark opfattes samtidig som en interes-
sant samarbejdspartner ikke mindst på grund af villig-
heden til at deltage i internationale operationer.257 Den 
danske deltagelse i EI2 kan blive begrænset i tilfælde af 
EI2-støtte til EU-operationer, men generelt ser man med 
positive øjne på den danske deltagelse i rammen, der 
både rummer muligheder for fremtidigt operationelt 
samarbejde med Frankrig og de andre EI2-deltagere,  
og som bidrager til at pleje det dansk-franske forhold 
generelt.

I Storbritannien ses forsvarsforbeholdet ikke som et 
problem, men snarere som en demonstration af, at 
Danmark ikke er bundet af det EU, som Storbritannien er 
på vej ud af. Af samme grund forventes forsvarsforbe-
holdet ikke at give problemer mht. dansk deltagelse i 
JEF. I britisk optik er forsvarsforbeholdet heller ikke hidtil 
blevet oplevet som et problem. I modsætning hertil er 
det erfaringen i London, at landene altid finder en måde 
at få samarbejdet til at fungere på.258 Dog påpeges det, 
at forbeholdet har gjort Danmark til en mere tilbage- 
holdende aktør med hensyn til forsvarssamarbejde i EU. 
Dette ses ikke som en fordel for Storbritannien, idet den 
danske linje i forhold til forsvarspolitik i EU generelt har 
ligget tæt på den britiske.259 Omvendt gør det sig 
gældende fra et dansk perspektiv, at en svækkelse af 
den atlantiske dimension i EU-samarbejdet som følge af 
Brexit vil være problematisk. Det kan derfor være i 
Danmarks interesse at arbejde for en britisk tilknytning 
til EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik f.eks. gennem 
mulighed for deltagelse i PESCO-projekter.260 Danmark 
ville i så fald fortsat kunne bero sig på Storbritanniens 
strukturelle magt til at påvirke de øvrige lande i atlantisk 
retning. Hertil kommer, at Storbritanniens betydelige 
militære og efterretningsmæssige kapabiliteter dårligt 
kan undværes. 

Generelt er der i Tyskland bekymring for den fremtidige 
betydning af forsvarsforbeholdet for dansk udenrigs-  
og sikkerhedspolitik. I lyset af den ændrede globale 
kontekst fremlægges forsvarsområdet i Tyskland som 
det nye integrationsprojekt for EU. At Danmark ikke 
deltager i PESCO, kan på sigt marginalisere Danmark i 
EU-sammenhænge.261 I stedet ser Tyskland gerne, at 
Danmark med sin strategiske kultur og udenrigs- og 
sikkerhedspolitiske prioriteringer bliver en del af denne 
proces. Det vurderes endvidere som sandsynligt, at 
Storbritannien efter Brexit vil få en særstatus i PESCO.262 

Det kan efterlade Danmark i et sikkerhedspolitisk  
ingenmandsland.263 I Tyskland spørges der derfor til 
mulighederne for en afskaffelse af det danske forsvars-
forbehold, hvilket ville lette det dansk-tyske forsvars-
samarbejde samt tilføre det europæiske forsvarssam- 
arbejde en samarbejdspartner, der deler interesser med 
Tyskland. Men der eksisterer også en generel tøven i 
forhold til at adressere spørgsmålet overfor Danmark 
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både af respekt for selve forbeholdet og den demokra-
tiske proces, som det er udtryk for, men også af rent 
historiske grunde. Det er fortsat svært for Tyskland at 
involvere sig i andres, især mindre nationers, forsvars-
spørgsmål.264 Forsvarsforbeholdet har hidtil kun i 
begrænset omfang givet problemer for Tyskland. Et 
eksempel er dog, at Tyskland oprindeligt gerne havde 
set, at EI2 blev inkorporeret i PESCO, men at Frankrig 
bl.a. brugte det danske forsvarsforbehold, men også det 
forestående Brexit, som et argument imod en sådan 
sammenlægning.265 Endelig gør det sig som nævnt 
gældende, at stærkere bånd mellem FNC og PESCO kan 
problematisere dansk deltagelse i og indflydelse på 
samarbejdet i FNC-regi.

Ikke desto mindre er skiftende danske regeringers  
militære aktivisme, risikovillighed og evne til hurtigt  
at deltage i internationale operationer dog fortsat  
en væsentlig faktor i Danmarks nuværende generelt  
positive renommé blandt allierede. Dette positive 
renommé smitter også af i EU-sammenhænge, hvor  
der er en forventning om, at Danmark engagerer sig i  
internationale operationer qua sin historik som aktivi-
stisk småstat. I den henseende er det en væsentlig 
forudsætning for at vedligeholde dette renommé, at 
Danmark fortsat holder sig åben over for deltagelse i 
internationale operationer. Her bliver samarbejde i regi 
af EI2, JEF, FNC og NORDEFCO muligvis mere centralt, 
da det styrker Danmarks muligheder for at agere uden 
for EU-regi. Udover at Danmark har en selvstændig  
interesse i at deltage i disse samarbejdsrammer,  
ikke mindst pga. de bilaterale hensyn til henholdsvis 
Frankrig, Storbritannien, Tyskland og de nordiske lande, 
har deltagelsen derfor også en central funktion i forhold 
til at pleje det danske renommé som en loyal og  
aktivistisk småstat.

I en vurdering af forsvarsforbeholdets betydning er det 
desuden centralt at overveje, hvorvidt Danmark generelt 
kompenserer, eller føler sig presset til at vælge alterna-
tive sikkerhedspolitiske løsninger, for at imødegå tab af 
indflydelse og renommé som følge af forsvarsfor- 
beholdet. Det er et spørgsmål, som længe har været 
diskuteret i den akademiske litteratur om dansk uden-
rigspolitisk aktivisme.266 Svaret er ikke ligetil. På den ene 
side tyder det på, at deltagelse har været vigtigt rent 

politisk for at styrke Danmarks profil som en central og 
troværdig sikkerhedspolitisk partner, der trods for- 
beholdet arbejder for Europas sikkerhed,267 hvilket bl.a. 
var baggrunden for, at man fra dansk side tilsluttede sig 
både JEF og EI2.268 På den anden side ville Danmark 
dog sandsynligvis under alle omstændigheder have 
været med i de omtalte rammer, selv uden forsvars- 
forbeholdet, om end muligvis ikke med et helt så stort 
engagement.269

Med hensyn til de omkostninger, der er forbundet med 
deltagelse i de gennemgåede samarbejdsrammer,  
gør det sig gældende, at de ressourcemæssige om- 
kostninger forbundet med dansk deltagelse hidtil har 
været begrænsede.270 Den daglige administration af de 
fire initiativer varetages hovedsageligt af ansatte, der 
ligeledes har andre opgaver, med ingen eller ganske  
få kerneansatte, der bruger op mod fuld tid på  
samarbejdsrammerne. Hertil kommer et lidt større  
ressourceforbrug i alle fire rammer i forbindelse med 
ministermøder og anden mødeaktivitet på højt niveau. 
Omvendt giver disse møder mulighed for dialog og 
informationsudveksling med en bred kreds af lande, 
som ellers potentielt ville have krævet flere ressourcer 
at få etableret.271 Øvelser og operationer er i sagens 
natur langt dyrere. Til gengæld har de konkrete fordele. 
Forsvaret har behov for at gennemføre øvelser, og de 
danske styrker har stor nytte af at deltage i øvelser med 
større allierede, fordi de er i stand til at øve scenarier, 
som det danske forsvar ikke kan øve selvstændigt.272

OPSUMMERING
 
Sammenfattende må det konkluderes, at den nu-
værende betydning af forsvarsforbeholdet for sam- 
arbejdet i de fire rammer er begrænset. Det samme gør 
sig gældende mht. betydningen for Danmarks forhold 
til Europas toneangivende magter, hvor forbeholdet til 
tider kan komplicere, men ikke har afgørende betydning. 
Spørgsmålet er, hvor meget disse rammer kan bruges 
til at kompensere for indflydelsestab som følge af 
forsvarsforbeholdet. Svaret afhænger af den fremtidige 
udvikling inden for rammerne. Fraregnet NORDEFCO er 
rammerne fortsat i startfasen, og deres betydning 
fremover er derfor i høj grad betinget af, hvorvidt de 
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fører til konkrete resultater i de kommende år. Viser 
initiativerne sig levedygtige, og leverer de resultater, kan 
de benyttes til at styrke Danmarks relationer til Frankrig, 
Storbritannien og Tyskland og samtidig fungere som 
ikke-forbeholdsbelagte rammer for forsvarspolitisk 
samarbejde over en bred række af områder.273 Dog  
skal disse faktorer som nævnt også ses i lyset af, at 
Danmark med stor sandsynlighed ville have deltaget i 
disse initiativer selv i fraværet af forsvarsforbeholdet 
om end muligvis ikke med helt samme engagement.274 
Dermed skal særligt forsvarsforbeholdets betydning 
ses ved at sammenligne Danmarks nuværende 
situation med den hypotetiske situation, hvor Danmark 
ikke har forbeholdet men samtidig fortsat deltager i de 
netop gennemgåede samarbejdsrammer. Man kan 
derfor ikke uden videre konkludere, at samarbejds-
rammerne fuldt ud kan afbøde de negative effekter på 
Danmarks renommé som følge af forsvarsforbeholdet, 
fordi de positive effekter af dansk deltagelse til en vis 
grad vil være til stede både med og uden forbehold.
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De tre foregående kapitler har analyseret den seneste 
udvikling inden for europæisk sikkerheds- og forsvars-
politisk samarbejde. Dette kapitel vender blikket mod 
udviklingen i de kommende år, og har derfor en anden 
karakter end de forrige. For at kunne give en kvalificeret 
vurdering af den mulige fremtidige betydning af for- 
beholdet for dansk interessevaretagelse, præsenteres 
der et antal scenarier, der fremskriver forskellige og 
modsatrettede tendenser, der aktuelt præger europæisk 
forsvars- og sikkerhedssamarbejde i og uden for EU’s 
institutionelle rammer. Tidshorisonten er mellemlangt 
sigt, hvilket vil sige 2019-2024.

Forsvarsforbeholdets betydning for danske interesser 
varierer med de internationale rammebetingelser, som i 
væsentlig grad er uden for dansk kontrol – dvs. para-
metre set fra en dansk synsvinkel. Det er derfor nyttigt 
at opstille et sæt scenarier for udviklingen i disse 
rammebetingelser. Tanken er, at scenarierne vil gøre en 
markant forskel for forsvarsforbeholdets betydning for 
dansk interessevaretagelse. Scenarieanalysen er særlig 
relevant i den nuværende internationale situation, som 
fremstår mere uforudsigelig end ’normalt’.

Det er klart, at der både i dag og fremover også vil være 
andre forhold, der påvirker forbeholdets betydning 
(scenarie-neutrale forhold). Men som nævnt er det for- 
udsætningen, at scenarierne med deres forenklinger vil 
have en strukturerende og overbliksskabende funktion.

Scenarieanalysen følger samme struktur som  
analysen for 2016-2019. To rammebetingelser (om- 
verdens-faktorer) vil blive betragtet som de vigtigste  
for den fremtidige betydning af forsvarsforbeholdet:  
Udviklingen i (1) det atlantiske forhold (USA-EU) og i  
(2) EU’s forsvarsintegration. Det sidstnævnte fordi det 
rummer, hvad Danmark ’går glip af’ eller ’slipper for’ i 
kraft af forbeholdet. Det førstnævnte fordi dansk forsvar 
siden 1949 primært har fungeret i en NATO-sammen-
hæng, hvor USA og Storbritannien har været de væsent-
ligste magter. 

Som nævnt i kapitel 1 påvirkes rammebetingelserne  
af nogle bagvedliggende faktorer, specifikt Ruslands 
adfærd og Kinas globale styrkelse. Det atlantiske forhold 
er også i høj grad påvirket af amerikansk indenrigs- 
politik.

Idet vi af hensyn til overskueligheden nøjes med to 
værdier på hver af rammebetingelserne (dimensioner, 
se figur 5), fremkommer i alt fire logisk mulige scenarier. 
På den atlantiske dimension (USA-EU) skelnes mellem 
splittelse (fragmentering) og en stabilisering af forholdet 
(i forhold til situationen anno 2019). På den anden 
dimension skelnes der mellem en dynamisk forsvars- 
integration i EU og en stagnation (måske endog dis- 
integration) på området. Scenarierne er i det følgende 
nummereret fra I til IV.

FREMTIDSUDSIGTER
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SCENARIE I 
 
ATLANTISK FRAGMENTERING SKABER  
DYNAMISK EU-INTEGRATION

Tankegangen i dette scenarie er, at de nuværende uenig-
heder mellem USA og flertallet af EU-lande cementeres. 
Det gælder klimapolitisk, handelspolitisk og i centrale 
sikkerhedspolitiske spørgsmål. USA fortsætter en  
unilateral kurs, f.eks. efter et genvalg af præsident 
Trump i 2020. Stillet overfor denne udvikling vil  
Storbritannien (post-Brexit) være tvunget til at vælge 
side, og af historisk-kulturelle grunde vil Storbritannien  
i sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål vælge den  
amerikanske side. Den atlantiske splittelse vil derfor 
formentlig fortsætte ind gennem den Engelske Kanal  
og op gennem Nordsøen.

Samtidig vil EU-integrationen på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område accelerere tilskyndet såvel  
af denne atlantiske fragmentering som af Brexit.  
Storbritanniens forventede udtræden af EU vil kapa- 
bilitetsmæssigt svække det europæiske forsvars- 
samarbejde, men fraværet af Storbritannien vil fremme 
den politiske vilje til integration. Fransk inspireret  
strategisk autonomi bliver ledestjernen. Der vil være 
flere europæiske militæroperationer i Europas om- 
givelser, og samtidig vil vi se en stærk kapabilitets- 
udvikling i EU-regi. NATO vil stadig eksistere, men 
bestræbelser i retning af EU-NATO-koordination ophører 
på grund af den politiske splittelse, og EU-duplikering af 
NATO-kapabiliteter bliver et udbredt fænomen.

SCENARIE II

 ATLANTISK FRAGMENTERING, EU-STAGNATION 

Ligesom i det første scenarie forestilles der her en 
fortsat amerikansk unilateral kurs med tilhørende  
splittelse i forholdet mellem USA og flertallet af 
EU-lande. NATO som organisation eksisterer stadig, 
men Trump-orienterede lande som Polen og Ungarn vil  
i dette scenarie opdyrke bilaterale relationer med  
USA. Ad hoc-koalitioner hører til dagens orden.

Det antages, i modsætning til det foregående scenarie, 
at EU vil være ude af stand til at reagere samlet på  
den atlantiske udfordring: De nuværende tendenser til 
forsvarspolitisk integration vil stagnere (eller endog 
blive rullet tilbage). Argumentet er, at forsvarspolitisk 
integration traditionelt er et yderst følsomt emne.  
Flere Visegrádlande og de baltiske lande tror grund- 
læggende ikke på EU’s evne og vilje til at modbalancere 
Rusland, og de frygter, at europæiske forsvars- 
visioner definitivt vil foranledige USA til at opgive sine 
europæiske forsvarsforpligtelser.

Imod dette scenarie taler, at de nævnte lande som 
medlemmer af EU er dybt afhængige af dets insti- 
tutioner og af bidrag fra EU-budgettet. Det er tvivlsomt, 
om de vil besidde Storbritanniens politiske tyngde til at 
være bremseklods for EU-integrationen, bl.a. fordi nogle 
(Polen og Ungarn) har alvorlige udeståender med EU- 
institutionerne i andre spørgsmål (uafhængige medier 
og domstole samt migrationspolitik).

SCENARIE III
 
ATLANTISK STABILISERING, ENDOGEN  
EU-INTEGRATION

I dette scenarie forudsættes derimod en atlantisk  
stabilisering formentlig som følge af et amerikansk 
præsidentskifte i januar 2021. USA’s udenrigs- og sikker-
hedspolitik bliver mere forudsigelig, og Europa ind- 
drages i større sikkerhedspolitiske beslutninger. Tanken 
er endvidere, at EU-integrationen på forsvarsområdet i 
retning af øget strategisk autonomi er blevet ’selv- 
kørende’ (endogent betinget). Selvom behovet i form af 
atlantiske udfordringer ikke længere er presserende  
– og de politiske motiver dermed er aftagende – 
besidder de fremlagte forsvarspolitiske visioner  
ifølge dette scenarie en egendynamik, faciliteret af  
Europa-Kommissionen.

Det forbedrede atlantiske forhold reducerer betydningen 
af Brexit på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område, 
idet Storbritannien slipper for at vælge side som i 
scenarie I. Storbritannien får mulighed for at deltage i 
PESCO og EDF (udover EI2 og JEF), og vil formentlig 
også kompensere for Brexit med en Europavenlig profil i 
NATO.
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Egendynamik i den europæiske integrationsproces 
finder imidlertid meget begrænset støtte i den historiske 
udvikling, når der ses bort fra EF’s tidligste år og Europa-
euforien omkring 1990. Generelt har magten ligget hos 
Rådet og dermed medlemslandene. Hertil kommer, som 
allerede nævnt i scenarie II, at det forsvarspolitiske 
område er blandt de mest sensitive i national politik og 
dermed i hovedstæderne. Det kan derfor blive vanskeligt 
at opretholde integrationsviljen, hvis den ikke længere er 
nødvendiggjort af eksterne udfordringer. Det kan natur-
ligvis ikke afvises, at integrationen sker af andre årsager 
end den nævnte atlantiske udfordring.

SCENARIE IV

ATLANTISK STABILISERING, EU-STAGNATION:  
EU ET SUPPLEMENT TIL NATO

Også her forudsættes en atlantisk stabilisering, men  
i stedet sker der en efterfølgende stagnation i EU’s 
forsvarsintegration. USA får en mere ’konventionel’ 
præsident fra 2021, men vender dog ikke helt tilbage til 
tidligere tiders atlantisme, idet Kina – ligesom i de øvrige 
scenarier – er blevet USA’s strategiske hovedudfordring 
(jf. allerede præsident Obamas ’pivot to Asia’).

Som følge af denne atlantiske stabilisering bliver EU- 
integrationen på forsvarsområdet mindre presserende 
og vil stagnere (jf. også modargumenterne til scenarie 
III). EU’s forsvarspolitik indordner sig som en ’europæisk 
søjle’ i NATO, idet en forbedret koordination mellem EU 
og NATO kan forventes. Ligesom i scenarie III reduceres 
betydningen af Brexit på det sikkerheds- og forsvarspo-
litiske område, idet Storbritannien slipper for at vælge 
side i det atlantiske forhold.

FORBEHOLDETS BETYDNING I DE ENKELTE  
SCENARIER

Forbeholdets betydning for varetagelsen af danske  
interesser varierer hovedsageligt med EU-dimensionen. 
I de to scenarier, der er præget af en dynamisk inte- 
grationsproces, vil forbeholdet skabe vanskeligheder 
(større eller mindre), mens det i de to stagnations- 
scenarier vil være af beskeden betydning (se figur 5).

Figur 5. Fire omverdensscenarier og forsvarsforbeholdets betydning for dansk interessevaretagelse  
i hvert af disse

DYNAMIK STAGNATION

SPLITTELSE 

I
Atlantisk fragmentering skaber 
dynamisk EU-integration.

Forbeholdet svækker alvorligt  
varetagelsen af danske  
kerneinteresser.

II
Atlantisk fragmentering og 
EU-stagnation.

Forbeholdet får ingen eller 
beskeden betydning for dansk 
interessevaretagelse.

STABILISERING

III
Atlantisk stabilisering og endogen 
EU-integration.

Forbeholdet svækker i nogen  
grad varetagelsen af danske 
kerneinteresser.

IV
Atlantisk stabilisering og  
EU-stagnation: EU et supplement 
til NATO.

Forbeholdet af beskeden betydning 
for dansk interesse-varetagelse.

EU’S FORSVARS- 
INTEGRATION

DET ATLANTISKE FORHOLD
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De dynamiske scenarier
I scenarie I (atlantisk fragmentering skaber dynamisk 
EU-integration) bliver forbeholdet en alvorlig hindring for 
dansk interessevaretagelse. Grundlaget for dansk 
sikkerheds- og forsvarspolitik siden 1949 er her i alt 
væsentligt forsvundet; broen til USA via Storbritannien 
er bortfaldet. I stedet skal dansk forsvar nu ses i en 
kontinentaleuropæisk (og evt. nordisk) sammenhæng. 
Mens forbeholdet i dag betragtes med en vis overbæ-
renhed af Danmarks EU-partnere, vil det i dette scenarie 
blive set som grundlæggende usolidarisk (’free riding’). 
EU sejler mere eller mindre sin egen sø i verdenspoli-
tikken og har derfor ikke råd til, at et medlemsland 
forsvarsmæssigt står uden for (især ikke et land med 
Danmarks strategiske beliggenhed). Der vil være et 
presserende behov for nationale bidrag til europæiske 
militæroperationer i Europas omgivelser.

Forbeholdet vil skade Danmarks renommé ikke bare i 
EU’s forsvarspolitik, men via ’spill-over’ mere generelt i 
EU. Herved reduceres også Danmarks generelle indfly-
delse. I værste fald vil Danmark med sine traditionelle 
angelsaksiske sympatier blive betragtet som en 
’trojansk hest’ i integrationsprocessen. Dette kommer i 
tillæg til de konsekvenser, der allerede i dag er ved forbe-
holdet (administrativt og på grund af en vis marginali- 
sering i EU’s forsvarsrelaterede beslutningsproces). Det 
kan heller ikke udelukkes, at forbeholdet kan skabe tvivl 
om Danmarks sikkerhed (territorielle integritet) i en 
krisesituation i dansk nærområde; forbeholdet kan poli-
tisk underminere EU’s solidaritetsforpligtelse (trovær-
digheden af NATO’s artikel 5 er i forvejen udhulet i dette 
scenarie). Beskedne autonomifordele ved forbeholdet 
består dog stadig; Danmark kan slippe for sensitive 
dilemmaer om deltagelse i konkrete operationer ved 
henvisning til formalia (forbeholdet). Men dette kan 
langtfra opveje tabet i renommé og indflydelse.

Disse konklusioner gælder i nogen grad også for 
scenarie III (atlantisk stabilisering, endogen EU-integra-
tion). Men konsekvenserne for dansk interessevare- 
tagelse er mindre alvorlige her, eftersom dette scenarie 
udspiller sig i en tryggere omverden (atlantisk stabilise-
ring). Danmarks renommé og generelle indflydelse vil 
ikke lide samme skade som ovenfor, og Danmarks 
snævre sikkerhed vil være upåvirket.

Stagnationsscenarierne
I scenarie IV (atlantisk stabilisering, EU-stagnation: EU 
et supplement til NATO) bliver forbeholdet af beskeden 
betydning. I en embedsmandsoptik kan det naturligvis 
opleves som begrænsende eller frustrerende, når der 
med forbedret EU-NATO-koordination kommer flere 
gråzoner mellem EU og NATO og mellem militære og 
civile aspekter. Men nationale kerneinteresser er ikke på 
spil. Pendulet er svunget tilbage til situationen før 2016 
i forhold til interessevaretagelsen; der vil ske et beske-
dent indflydelses- og ressourcetab, men til gengæld 
indkasseres en mindre autonomigevinst som vist i den 
tidligere analyse. Danmark undgår også den såkaldte 
’glidebane’ i forhold til yderligere integration.

Storbritanniens forhold til EU på det sikkerheds- og 
forsvarspolitiske område er selvsagt vigtigt. På den ene 
side ønsker Danmark, at Storbritannien har et så nært 
forhold til EU som muligt, også efter Brexit; på den 
anden side vil britisk deltagelse i f.eks. PESCO (scenarie 
IV) gøre Danmark til det eneste land i vort nærområde, 
der står uden for (marginalisering).

I scenarie II (atlantisk fragmentering, EU-stagnation) er 
der meget lidt fælleseuropæisk forsvarssamarbejde at 
’gå glip af’ eller at ’slippe for’. Og med fravær af såvel 
atlantiske som europæiske bindinger hører dramatiske 
begivenheder formentlig til dagens orden – begiven-
heder, der vil overskygge enhver diskussion af forsvars-
forbeholdet.

OPSUMMERING 

Samlet kan det konstateres, at forbeholdets alvorligste 
konsekvenser for dansk interessevaretagelse vil ind-
træffe i scenarie I (atlantisk fragmentering skaber 
dynamisk EU-integration). Dansk renommé og ind-
flydelse vil lide skade og i værste fald også dansk 
sikkerhed. Disse tab kan ikke opvejes af en mindre 
autonomigevinst. I scenarie III bliver implikationerne 
knap så alvorlige, da scenariet udspiller sig under 
gunstigere globale omstændigheder. Derimod bliver 
forbeholdet af beskeden betydning i de to stag-
nationsscenarier (scenarie II og IV). Hvis EU er et 
supplement til NATO (scenarie IV), ser vi et beskedent 
indflydelses- og ressourcetab, men til gengæld ind-
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kasseres en mindre autonomigevinst. Det er tydeligt i 
det samlede billede, at scenariekonteksten – de 
internationale rammebetingelser – gør en afgørende 
forskel for forbeholdets betydning for dansk interesse-
varetagelse. Ambitionen her har været at uddestillere 
hvert scenaries særlige karakteristika. Men det skal 
understreges, at scenarieneutrale forhold naturligvis 
også spiller en rolle. Det kan f.eks. være udsving i 
opinionen kombineret med politiske dynamikker i EU’s 
medlemslande.
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Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitisk samarbejde 
ændrer karakter i disse år. Inden for EU har samarbejdet 
bevæget sig fra at være et rent mellemstatsligt anlig-
gende, der fokuserede på løsning af Petersberg-opgaver 
uden for EU’s grænser, til nu også at inddrage  
Europa-Kommissionen og EU’s indre markedsmeka-
nismer for – på sigt – bedre at kunne beskytte det  
europæiske område og dets borgere. Samtidig er der 
taget skridt mod mere forsvarspolitisk koordination og 
samarbejde inden for Europa, men uden for institutio-
nerne. Det franske interventionsinitiativ, EI2, er et 
eksempel herpå, ligesom også den britiske JEF er det. 
Spørgsmålet, som denne udredning er blevet bedt om at 
besvare, er, hvad denne udvikling betyder for Danmark i 
lyset af det danske forsvarsforbehold, der siden 1993 
har holdt Danmark uden for de aspekter af EU-sam- 
arbejdet, der har indvirkning på forsvarsområdet. 
Danmark er det eneste EU-medlem med et forsvars- 
forbehold. Det er til enhver tid alene op til Danmark at 
bestemme, hvorvidt forbeholdet skal bestå eller ej.

Kommissoriet for udredningen peger på en række 
elementer, der af den daværende regering vurderedes at 
være af særlig interesse for at kunne vurdere betyd-
ningen for Danmark af udviklingen i EU på det sikker-
heds- og forsvarspolitiske område. Der blev således, 
udover en redegørelse for forsvarsforbeholdets rammer 
og udviklingen i EU og NATO, også efterlyst analyser af 
den sikkerheds- og forsvarspolitiske betydning af 
forsvarsforbeholdet, de erhvervs- og forskningspolitiske 

effekter af udviklingen og forsvarsområdets nuværende 
og forventede samspil med andre politikområder. 
Endelig skulle udredningen indeholde overvejelser om 
den europapolitiske dimension, herunder forsvarsfor- 
beholdets betydning for Danmarks samlede placering i 
EU og for den bredere opfattelse af Danmark i EU.

Målsætningen for EU’s styrkede forsvarssamarbejde, 
som den er formuleret i EU’s globale strategi fra 2016, 
er, at ”tage et større ansvar for [Europas] sikkerhed. Vi 
skal være beredt på og i stand til at afværge, reagere på 
og beskytte os selv mod ydre trusler”.275 Hvad der ligger 
heri, er der ikke enighed om, hverken internt blandt EU’s 
medlemslande og institutioner eller hos EU’s internatio-
nale partnere, herunder især USA. Samtidig gælder det, 
at de konkrete forsvarspolitiske tiltag, der ligger i forlæn-
gelse af den globale strategi, stadig er i deres startfase 
og endnu ikke har fundet en fast eller blivende form. 
Genstandsfeltet for denne udredning, udviklingen af det 
europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiske samar-
bejde, er med andre ord et område i fortsat bevægelse.

Udviklingen påvirkes af – og afspejler – de internatio-
nale rammebetingelser, tendenser og begivenheder, der 
ligger uden for EU, herunder ikke mindst udviklingen i 
det transatlantiske forhold, relationerne til Rusland og 
Storbritanniens ønske om at forlade Unionen. Samtidig 
afhænger udviklingen i høj grad af de politiske dyna-
mikker internt i og mellem de enkelte EU-lande, herunder 
især det fransk/tyske forhold. Det betyder, at selvom 

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING
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tendensen henimod en styrkelse af EU’s sikkerheds- og 
forsvarspolitiske samarbejde i de seneste år har været 
meget klar, er rækkevidden, omfanget og effekterne af 
denne udvikling svær at give entydige vurderinger af. 

Ikke desto mindre viser udredningens analyser, at 
forsvarsforbeholdet betyder stadigt mere for Danmarks 
stilling i EU og Europa. Konsekvenserne af at stå  
uden for det europæiske forsvarssamarbejde er steget 
siden 2016, og de vil stige yderligere, hvis den igang- 
værende udvikling fortsætter med ufortrøden kraft.  
Udredningens analyser viser dog også, at forsvarsforbe-
holdets konsekvenser fortsat er begrænsede, hvis man 
tager udgangspunkt i Danmarks snævert definerede 
sikkerhedsinteresser. Udviklingen inden for EU’s sikker-
heds- og forsvarspolitiske samarbejde ændrer ikke i sig  
selv ved NATO’s rolle som den ultimative garant for 
europæisk sikkerhed, og de nye samarbejdsformer, der 
er opstået uden for institutionerne, giver i et vist omfang 
Danmark mulighed for at udvikle og fastholde en bred 
vifte af samarbejdsrelationer på forsvarsområdet. Det 
er således i forhold til varetagelsen af Danmarks bredere 
sikkerhedsinteresser, at forbeholdet især har haft og  
vil få øget betydning, hvis den igangværende udvikling 
fortsætter. 

Endeligt viser udredningen, at fordi en del af EU’s  
styrkede forsvarssamarbejde trækker på instrumenter, 
der hører under Europa-Kommissionens arbejdsom-
råde, kan Danmark være med i nogle aspekter af EU’s 
nye forsvarspolitik – forbeholdet til trods. Det forhold, at 
antallet af juridiske – og politiske – gråzoner mellem 
forbeholdsbelagte og ikke-forbeholdsbelagte områder 
stiger, gør det stadigt vanskeligere og ressource- 
krævende at forvalte forbeholdet. Det mest centrale 
eksempel herpå er, at Danmark deltager fuldt ud i EU’s 
nye forsvarsfond, der har til formål at styrke den  
europæiske forsvarsindustri, men står på grund af 
forbeholdet uden for PESCO-samarbejdet, der blandt 
andet skal identificere konkrete fælles projekter for 
udvikling af forsvarsmateriel. Den uklarhed, dette 
skaber, påvirker Danmarks muligheder for at øve ind- 
flydelse på, hvad fondens midler skal bruges til, og 
vanskeliggør indirekte dansk forsvarsindustris mulig-
heder for at deltage i fælleseuropæiske projekter, som 
Danmark via fonden er med til at finansiere.

Analyserne er foretaget med udgangspunkt i de tre 
forskningsspørgsmål, der afspejler DIIS’ fortolkning af 
kommissoriet fra regeringen:

■ Hvordan har udviklingen været i EU og Europa på 
det sikkerheds- og forsvarspolitiske område efter 
2008 og især siden udgivelsen af EU’s globale 
strategi i 2016?

■ Hvilken betydning har denne udvikling haft for 
Danmark i lyset af forsvarsforbeholdet? 

■  Hvilken betydning vil forbeholdet få for dansk 
interessevaretagelse på mellemlangt sigt, dvs.  
frem mod 2024?

For yderligere at begrunde og uddybe udredningens 
hovedkonklusioner besvares disse tre spørgsmål hver 
for sig i dette afsluttende kapitel. Kapitlet relaterer de 
resultater og delkonklusioner, der er kommet frem i de 
foregående kapitler, til de spørgsmål og delelementer, 
der blev efterlyst svar på i kommissoriet. Kapitlet samler 
dermed de mange tråde, der løber gennem udredningen 
for at levere en samlet ramme, der kan danne baggrund 
for den ønskede debat om, hvad forsvarsforbeholdet 
betyder for Danmark små tredive år efter, at det blev 
fastlagt i Edinburghaftalen fra 1992. Det er i den for- 
bindelse nødvendigt at understrege, at udredningens 
analyser, konklusioner og erfaringsopsamlinger ikke 
tager stilling til eller behandler, hvorvidt forbeholdet  
skal søges afskaffet ved en folkeafstemning eller ej. 
Dette spørgsmål er i sagens natur politisk og op til 
Folketinget at afgøre. Udredningens formål er at bidrage 
til et oplyst grundlag for debatten om konsekvenserne 
af forbeholdet.

HVORDAN HAR UDVIKLINGEN VÆRET I EU  
OG EUROPA PÅ DET SIKKERHEDS- OG  
FORSVARSPOLITISKE OMRÅDE EFTER 2008  
OG ISÆR SIDEN UDGIVELSEN AF EU’S  
GLOBALE STRATEGI I 2016? 

Da Danmark i 1993 valgte at stå uden for udviklingen  
af EU’s forsvarspolitiske samarbejde, spillede især fore-
stillingen om en kommende overstatslig Europahær  
en betydelig rolle. Der var af forskellige grunde en 
udbredt modstand mod at tilføre EU-samarbejdet en 
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forsvarsdimension, blandt andet fordi dette blev set 
som et føderalt skridt i retning henimod et Europas 
Forenede Stater. Som det fremgår af DIIS’ forbeholds- 
udredning fra 2008, udviklede EU’s forsvarspolitiske 
samarbejde sig på afgørende punkter i andre retninger 
end dem, der gav anledning til dansk bekymring. EU har 
ikke fået egen hær, og FSFP-samarbejdet er fortsat af 
mellemstatslig karakter. Udredningens analyser viser, at 
udviklingen siden 2008 ikke har ændret herved. De over-
statslige elementer, der siden 2016 er blevet tilført EU’s 
forsvarsdimension via Europa-Kommissionen, sigter 
ikke på etablering af en Europahær, men vedrører politik- 
områder, der ikke er omfattet af det danske forbehold, 
herunder især forskning- og industrisamarbejde. 

Med udgangspunkt i Petersberg-opgaverne har EU 
gradvist påtaget sig en større rolle som sikkerheds- 
politisk aktør og partner, for især FN og NATO, i forhold 
til at håndtere kriser og konflikter i Europas nærområde. 
I de første år efter, at FSFP’en blev operationaliseret i 
2003, overtog EU således ledelsen af en række opera- 
tioner på Balkan, der tidligere havde været ledet af FN 
eller NATO, hvorfor Danmark måtte trække sine militære 
styrker ud. Samtidig iværksatte EU også selv nye opera-
tioner til støtte for f.eks. igangværende FN-operationer i 
Afrika. I lyset af finanskrisen og den generelle ’interven-
tionstræthed’, der bredte sig efter Afghanistan, Irak og 
Libyen, aftog dog også EU-landenes vilje til at sende 
militære styrker ud. De fleste FSFP-missioner og -opera-
tioner, der er gennemført i dette årti, har været af kortere 
varighed, haft begrænsede mandater og engageret et 
mindre antal udsendte. 

EU’s forsvarspolitiske samarbejde  har ikke udviklet sig i 
den retning, som dele af den danske befolkning frygtede 
i 1992. Det må samtidig konstateres, at der er sket 
omfattende ændringer på området, både siden forsvars-
forbeholdet oprindeligt blev formuleret i ’det nationale 
kompromis’, og siden DIIS afgav sin seneste forbeholds-
udredning i 2008. 

Med Lissabontraktaten, der trådte i kraft i 2009, 
ændredes de institutionelle rammer for EU’s muligheder 
for at optræde samlet udadtil. Blandt andet fik EU sin 
egen udenrigstjeneste, og EU’s højtstående repræsen-
tant for udenrigspolitiske spørgsmål fik sæde både  
i Rådet som fast formand for Udenrigsrådet og i  
Europa-Kommissionen som næstformand. Traktaten 

fastholdt samarbejdets grundlæggende mellemstats-
lige karakter på det sikkerheds- og forsvarspolitiske 
område, samtidig med at der med PESCO blev åbnet 
mulighed for, at en mindre gruppe medlemslande kunne 
udvikle et forstærket samarbejde på forsvarsområdet. 
Det var først i 2017, at denne mulighed blev aktiveret. 
Som det fremgår af denne udredning, skete det i  
en mere inklusiv form end oprindeligt forudset. Det  
illustrerer dels, hvor vanskeligt det er at forudsige 
præcis, hvordan EU’s forsvarsdimension udvikler sig, og 
dels, hvor markante de igangværende ændringer er. 

Udredningens analyser viser, at disse ændringer er 
karakteriseret ved tre overordnede tendenser, der har 
været undervejs et stykke tid, men som for alvor har 
udfoldet sig siden 2016: 

For det første er der opstået en ny diskussion om øget 
europæisk strategisk autonomi og ambitionsniveauet 
for samme. For det andet er fokus udvidet fra krise- 
styring og løsning af Petersberg-opgaverne uden for 
Europa til også at omfatte spørgsmål vedrørende 
Europas interne og territorielle sikkerhed. Og for det 
tredje – og i lyset heraf – trækkes der nu på en bredere 
vifte af EU’s instrumenter og institutioner i håndteringen 
af sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål. Alle tre 
tendenser er indfanget i EU’s globale strategi fra 2016 
og har, især for så vidt angår den sidste tendens, taget 
fart i form af de nye tiltag, der tager udgangspunkt i 
denne. Det er dog værd at bemærke, at det ikke er selve 
strategien, der har ført til det forstærkede samarbejde, 
der er under udvikling i disse år. I det omfang, EU’s 
forsvarssamarbejde har ændret karakter, hænger dette 
sammen med en række grundlæggende forandringer i 
den europæiske sikkerhedssituation, der har været 
undervejs i det seneste årti, og som er blevet forstærket 
af udviklingen siden 2016, herunder af Brexit og af den 
usikkerhed mht. amerikansk engagement i NATO og i 
Europa, som har præget Trumps præsidentperiode. Det 
gælder ikke mindst den fornyede diskussion om øget 
europæisk strategisk autonomi. 

Diskussionen afspejler et udbredt ønske om, at Europa i 
højere grad skal tage ansvar for egen sikkerhed, og at 
dette i et vist omfang også fordrer en styrkelse af EU’s 
evne til at agere mere selvstændigt på det militære 
område som et supplement til NATO-samarbejdet og 
ikke en erstatning for dette. Det er den forståelse af øget 
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europæisk strategisk autonomi, der er udtrykt i EU’s 
globale strategi fra 2016, og som synes at være  
blevet styrket efterfølgende i takt med, at præsident 
Trump har sået tvivl om den amerikanske sikkerheds- 
garanti til Europa, medmindre europæiske NATO-lande 
øger deres forsvarsbudgetter. En styrkelse af EU’s 
forsvarsdimension betragtes i denne optik som et 
bidrag til den transatlantiske byrdefordeling. Denne  
tolkning underbygges af udredningens analyser, der 
blandt andet viser, at selvom de politiske spændinger i 
det transatlantiske samarbejde vokser i disse år, er det 
konkrete samarbejde mellem EU og NATO faktisk øget. 

Det er især det forværrede forhold til Rusland, der har 
understreget de to organisationers gensidige behov for 
hinanden. NATO har de nødvendige militære styrker og 
kapaciteter til at afskrække Rusland, mens EU råder 
over instrumenter, der kan sætte NATO bedre i stand til 
at gennemføre konventionelle og hybride operationer 
effektivt. USA har længe støttet udviklingen af FSFP og 
opfordret de europæiske lande til at tage større ansvar i 
forhold til sikkerhedsudfordringer, herunder gennemføre 
mindre operationer uden amerikansk militær bistand. 
Sådanne funktionelle og forholdsvis ukontroversielle 
arbejdsdelinger kan dog ikke overskygge det forhold, at 
ambitionen om øget europæisk strategisk autonomi 
også er at udvikle europæiskproduceret forsvars- 
materiel og kunne deployere egne militære styrker 
uafhængigt af USA og NATO. Både internt i Europa og 
over Atlanten har der traditionelt været uenighed om det 
hensigtsmæssige i, at Europa udvikler egne og poten-
tielt duplikerende strukturer. Diskussionen er derfor ikke 
ny, men den har ændret karakter i de seneste år i takt 
med, at spændingerne over Atlanten er vokset, og den 
interne europæiske splittelse mellem ’europæere’ og 
’atlantister’ er blevet mindre udtalt. Spørgsmålet om 
øget strategisk autonomi står centralt i udviklingen, 
men er fortsat præget af tvetydighed om, hvad ambi- 
tionen mere præcist indebærer – og bør indebære. Det 
gælder også, i hvor høj grad denne ambition primært 
skal løftes inden for EU’s etablerede institutionelle 
rammer, eller om den i et vist omfang kan realiseres 
gennem andre mere løst formulerede strukturer som 
EI2 og JEF, der har den fordel, at Storbritannien deltager 
– også efter Brexit.

Den anden generelle tendens, der har præget udvik-
lingen i EU’s forsvarssamarbejde det seneste årti, er, at 
fokus er udvidet fra kun at handle om krisestyring og 
løsning af Petersberg-opgaverne uden for Europa til 
også at omfatte spørgsmål vedrørende Europas interne 
og territorielle sikkerhed. Denne ambition er klart 
udtrykt i den globale strategi fra 2016, der fastslår, at 
”EU’s globale strategi starter på hjemmefronten” og 
sigter på at beskytte det europæiske område og dets 
borgere.276 Konkret er det blandt andet kommet til udtryk 
i det øgede samarbejde med NATO og en række PESCO- 
projekter, der sigter på imødegåelse af cybertrusler og 
andre hybride trusler samt fremme af militær mobilitet. 
Det nye fokus på at beskytte Europas egen sikkerhed 
præger også i stigende grad den operationelle del af 
FSFP-samarbejdet. Således er en række af EU’s igang-
værende missioner og operationer begrundet i et ønske 
om at sikre det europæiske kontinent og dets borgere. 
Det gælder f.eks. den maritime militæroperation,  
Operation Sophia i Middelhavet og EU’s træningsmis-
sion i Mali, der begge beskrives som en del af EU’s 
indsatser i forhold til migration og antiterror.

Udvidelsen af EU’s forsvarspolitiske målsætninger har 
betydet, at EU’s forsvarsdimension som noget ganske 
nyt er begyndt at spille sammen med og aktivt ind- 
drage elementer fra EU’s indre marked og overstatslige 
institutioner, herunder især Europa-Kommissionen. Det 
centrale tiltag i den forbindelse er den foreslåede 
forsvarsfond, der sigter på at styrke den europæiske 
forsvarsindustri, og som placeres under Europa- 
Kommissionen. Også en række andre nye indsatser i 
forhold til cybersikkerhed, grænsekontrol og militær 
mobilitet foreslås finansieret via EU-budgettet og altså 
uden for den mellemstatslige ramme, der hidtil har 
kendetegnet EU’s forsvarsdimension. Da EU-budgettet 
ikke kan bruges på militære formål, er disse tiltag 
formelt ikke kategoriseret som forsvars- eller sikker-
hedspolitiske men derimod som industripolitik, trans-
port og logistik. 

Alene på grund af forbeholdet er især den sidste tendens 
problematisk for Danmark. I takt med, at EU’s forsvars- 
dimension udvikler sig til også at omfatte mekanismer, 
der juridisk set også henhører til andre politikområder 
end det sikkerheds- og forsvarspolitiske, bliver det 
stadigt vanskeligere at afgrænse forbeholdets omfang. 
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Dette fører direkte videre til besvarelsen af de to sidste 
forskningsspørgsmål, der har styret denne udredning, 
nemlig spørgsmålene om hvilken betydning oven-
nævnte udvikling har haft for Danmark, og hvilken betyd-
ning den vil få for dansk interessevaretagelse på mellem-
langt sigt, dvs. frem mod år 2024.

HVILKEN BETYDNING HAR DENNE  
UDVIKLING HAFT FOR DANMARK I LYSET AF  
FORSVARSFORBEHOLDET?  

For at kunne give et nuanceret billede af forbeholdets 
konsekvenser har udredningens analyser fokuseret på, 
hvordan dansk sikkerhed, indflydelse, autonomi og 
ressourcer siden 2008 er blevet påvirket af, at Danmark 
ikke deltager i det forsvarspolitiske samarbejde i EU. 
Disse fire parametre har ikke altid trukket i samme 
retning. Det samlede indtryk fremstår dermed mindre 
klart men også mere retvisende, end hvis udredningen 
alene havde valgt at fokusere på ét aspekt af danske 
interesser. 

Kommissoriet for udredningen efterspørger en vurde-
ring af forbeholdets betydning for Danmarks samlede 
placering i EU og for den bredere opfattelse af Danmark i 
EU. Udredningens analyser viser, at Danmarks ind- 
flydelse og renommé er blevet svækket af forbeholdet. 
Danmarks position i EU forekommer for nogle usam-
menhængende, og forbeholdet bliver opfattet som om, 
Danmark har fravalgt EU-samarbejdet til fordel for andre 
former og fora for internationalt engagement. Både 
blandt de medlemslande, der ønsker et tættere euro-
pæisk forsvarssamarbejde og blandt dem, der frygter 
EU-duplikation af NATO, ville man hilse det velkomment, 
hvis Danmark opgav sit forbehold og kunne deltage 
fuldt ud og på lige fod i forhandlingerne. Samtidig accep-
terer de, at denne beslutning naturligvis er Danmarks 
egen, og nøjes med at konstatere, at Danmark indtil 
videre ikke er en relevant samarbejdspartner i forhold til 
at påvirke EU’s sikkerheds- og forsvarspolitik.

Denne vurdering er ikke ny, men var også gældende i 
2008. Ny er tendensen til, at dette også gælder på 
områder, der som udgangspunkt ikke er omfattet af 
forbeholdet, f.eks. forsvarsfonden samt bekæmpelse af 
cybertrusler og hybride trusler og samarbejde om 

militær mobilitet, der trækker på andre af Unionens  
politikområder, herunder især det industri- og  
forskningsmæssige samarbejde. Det er her vigtigt at 
pointere, at disse nye samarbejdsområder ikke kun 
foregår i Europa-Kommissionens regi, men også i 
konkrete PESCO-projekter, hvor forbeholdet hindrer 
dansk deltagelse. Derimod kan Danmark godt være 
med i projekter om samme emner, hvis disse forvaltes 
af Europa-Kommissionen. Som det fremgår af udred-
ningen, eksisterer der imidlertid en udbredt opfattelse 
af, at Danmark har udelukket sig fra alt forsvarsrelateret 
samarbejde, inklusive det der foregår i Europa- 
Kommissionens regi. Forvaltningen af forsvarsforbe-
holdet har i den forstand fået tilført et nyt formidlings-
mæssigt aspekt, som kræver en ekstra indsats rent 
kommunikativt og trækker på centraladministrationens 
ressourcer. 

Udredningen har vist, at den seneste udvikling i retning 
af flere juridiske og politiske gråzoner har medført, at 
der i den danske centraladministration bruges markant 
flere administrative ressourcer på at afklare, hvorvidt 
Danmark kan deltage eller ej. Tiden anvendes i stigende 
grad på juridiske vurderinger af de retlige aspekter af 
konkrete forslag og tiltag fremfor på at søge substantiel 
indflydelse. Dette har vist sig både i forhold til forsvars-
fonden, men også i forhold til initiativer som EI2 og FNC, 
der ikke henhører under EU-samarbejdet. Her har 
Danmark ikke desto mindre måttet indtænke det danske 
forbehold i samarbejdet i tilfælde af, at EI2 skulle blive 
aktiveret i forbindelse med en EU-operation, eller den 
mulighed, at FNC eller EI2 fremover bliver knyttet 
tættere til PESCO. Udviklingen har således medført en 
de facto men indirekte udvidelse af forbeholdets række-
vidde ud over dets formelle juridiske status. Samtidig 
viser Danmarks deltagelse i netop disse initiativer, at 
forbeholdet ikke har holdt Danmark uden for alle de 
nyeste udviklinger i det europæiske forsvarssamarbejde 
som sådan, men kun uden for de tiltag, der henhører til 
bestemte dele af EU-traktaten. Den vigtigste af disse er 
PESCO-samarbejdet. Danmark deltager hverken i den 
overordnede, permanente del af PESCO, der udgør 
rammen for øget koordinering af forsvarspolitik, eller i 
konkrete PESCO-projekter om udvikling af nye forsvars-
kapaciteter. Samarbejdet er endnu i sin vorden, og 
konsekvenserne af at stå uden for vil først vise sig i de 
kommende år.
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HVILKEN BETYDNING VIL FORBEHOLDET FÅ  
FOR DANSK INTERESSEVARETAGELSE PÅ  
MELLEMLANGT SIGT, DVS. FREM MOD 2024? 

Forbeholdets betydning for dansk interessevaretagelse 
på mellemlangt sigt afhænger især af udviklingen i det 
atlantiske forhold og af dynamikken i den europæiske 
forsvarsintegration. I den nuværende internationale 
situation er det mere end almindeligt vanskeligt at 
forudsige, hvorledes disse internationale ramme- 
betingelser vil udvikle sig. For alligevel at give en kvalifi-
ceret vurdering af forbeholdets betydning i de 
kommende fem år har udredningen gennemført en 
scenarieanalyse, der beskriver fire mulige kombinati-
oner af henholdsvis atlantisk stabilisering/fragmente-
ring og dynamisk/stagnerende europæisk forsvarsinte-
gration.

Det er udredningens vurdering, at forbeholdets betyd-
ning for dansk interessevaretagelse især afhænger  
af, om EU’s forsvarsintegration fortsætter i dynamisk 
retning, eller om den stagnerer på det nuværende 
niveau. I de to dynamiske scenarier, hvor EU-sam- 
arbejdet styrkes, vil konsekvenser af forbeholdet være 
betydeligt større, end i de to scenarier, hvor de nu- 
værende tendenser stagnerer eller rulles tilbage.  
Konsekvensernes alvor afhænger derimod af, hvorvidt 
det atlantiske forhold stabiliseres eller ej. Størst og 
alvorligst vil forbeholdets betydning være, hvis atlantisk 
fragmentering fører til dynamisk europæisk integration. 
Mindst betydning vil forbeholdet have, hvis det  
atlantiske forhold fragmenteres, samtidig med at den 
europæiske forsvarsintegration stagnerer. I dette 
scenarie vil forbeholdet være det mindste af Danmarks 
sikkerhedspolitiske problemer. Det er udredningens 
håb, at scenarierne kan danne rammen om en bred 
debat om forbeholdets overordnede konsekvenser  
for Danmarks sikkerhedspolitiske placering i de 
kommende år. 

Udredningen har herudover i overensstemmelse med 
kommissoriet også søgt mere snævert at afdække de 
erhvervs- og forskningspolitiske effekter af forbeholdet på 
mellemlangt sigt. Selvom der i sagens natur også er en 
vis usikkerhed forbundet med at forudsige, hvordan 
forsvarsområdet fremover vil spille sammen med andre 
af EU’s politikområder, er det udredningens vurdering,  
at udviklingen her vil fortsætte ad de spor, der er lagt 

med især Europa-Kommissionens tiltag siden 2016. 
Udredningens analyser har vist, at en stor del af de 
seneste års udvikling i EU’s forsvarssamarbejde sigter 
på at styrke den europæiske forsvarsindustri gennem 
udviklingen af nye fælles militære kapaciteter, omend 
ejet af landene individuelt. Samarbejdet skal dels  
sikre, at Europa ikke hægtes af det forsvarsindustrielle 
marked, men opbygger den fornødne teknologiske 
kunnen til at udvikle og producere næste generation af 
kritiske forsvarskapaciteter, og dels muliggøre, at en 
større del af EU-medlemslandenes forsvarsbudgetter 
kan anvendes inden for Europa. Disse målsætninger 
søges især gennemført via forsvarsfonden, der har kørt 
i pilotprojektform siden 2017, og som forventes formelt 
etableret under den næste Europa-Kommission med et 
foreslået samlet budget på ca. 13 milliarder euro 
(næsten 100 milliarder kroner) over syv år.

Fordi fonden henhører under EU’s industri- og forsk-
ningspolitiske område, er samarbejdet ikke omfattet af 
det danske forbehold. Danmark deltager derfor i 
forsvarsfonden som fuldt medlem. Det betyder, at 
Danmark er med til at finansiere fonden. Hvis det fore-
slåede budget vedtages, vil Danmark skulle bidrage 
med ca. 30 millioner euro om året (ca. 225 millioner 
kroner). Håbet fra dansk side er, at danske virksomheder 
som minimum får et tilsvarende hjemtag på samar-
bejdsprojekter. Dette er imidlertid besværliggjort af 
graden af sammenhæng mellem EU’s forsvars- 
initiativer, fordi Danmark og danske virksomheder ikke 
har samme muligheder for indflydelse som et land uden 
forbehold. Som analyserne har vist, spiller PESCO og 
EDA, som Danmark pga. forbeholdet ikke deltager i, en 
væsentlig rolle i udvælgelsen af fondsprojekter. I praksis 
betyder det, at Danmark risikerer at blive ekskluderet fra 
en del af den informationsstrøm og den viden, der 
knytter sig til de politiske, administrative og erhvervs- 
relaterede dynamikker og processer, som udvikler sig i 
forbindelse med aktuelle projekter. Derved er Danmark 
både af politiske og praktiske årsager afskåret fra at 
søge indflydelse og tage initiativer i forhold til disse 
processer for at præge samarbejdet i retning af danske 
styrkepositioner.



75EUROPÆISK FORSVARSSAMARBEJDE OG DET DANSKE FORSVARSFORBEHOLD

KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING  KAPITEL 7

En yderligere praktisk udfordring for dansk erhvervsliv, 
der må forventes at få øget betydning i de kommende 
år, er den usikkerhed, der hersker i den øvrige euro- 
pæiske forsvarsindustri om, hvorvidt danske virksom-
heder er omfattet af det danske forsvarsforbehold eller 
ej. Danske virksomheder bliver ikke automatisk betragtet 
som en mulig partner, men opfattes ofte som stående 
uden for samarbejdet. Udenrigsministeriet har udformet 
materiale, der påviser, at danske virksomheder ikke er 
underlagt forbeholdet og derfor godt kan deltage i 
projekter under fonden. Selvom dokumentet er blevet 
fordelt til mulige europæiske samarbejdspartnere af 
danske forsvarsvirksomheder, udestår der fortsat en 
dansk formidlingsopgave i at sikre, at danske virk- 
somheder ikke udelukkes fra udviklingen af de forsvars-
projekter, som Danmark er med til at finansiere via 
forsvarsfonden. 

Det er her vigtigt at understrege, at forsvarsforbeholdet 
ikke hindrer danske virksomheder og forsknings- 
institutter i at byde ind på projekterne, og forsvars-
fonden kan derfor komme til at spille en vigtig rolle for 
danske virksomheder, universiteter og teknologiinstitu-
tioner, som kan bidrage til kommende europæiske 
forsvarsforsknings- og udviklingsprogrammer. Men 
Danmarks tilbageholdende tilgang til forsvarsfonden og 
manglende indflydelse på, hvilke PESCO-projekter der 
skal udvikles og udføres, gør, at dansk forsvarsindustri 
kan risikere at komme bagud fra start. Retligt er der 
intet til hinder for, at danske virksomheder kan bidrage 
til PESCO-projekter, da private aktører ikke er omfattet  
af forbeholdet. Manglende viden generelt inden for 
forsvarsindustrien om dette forhold svækker danske 
virksomheders muligheder for at deltage i det forstær-
kede samarbejde. Endvidere gælder det, at bestræbel-
serne på at skabe sammenhæng mellem de kommuni-
tære og de mellemstatslige aspekter af EU-samarbejdet 
som udgangspunkt kun er problematiske for Danmark. 
For de øvrige EU-lande er det en indbygget del af det 
styrkede samarbejde og en forudsætning for at kunne 
omsætte målet om øget strategisk autonomi til konkret 
handling, blandt andet gennem en styrkelse af den 
 europæiske forsvarsindustri.

OPSUMMERING

I lighed med DIIS-udredningen fra 2008 har også denne 
udredning vist, at forsvarsforbeholdets betydninger 
ændrer sig over tid. De forudsætninger og forventninger, 
der var gældende, da forbeholdet blev formuleret i 
1992, var ikke længere til stede, da DIIS-udredningen i 
2008 sammenfattende konkluderede, at fordi ”ingen 
lande kan pålægges at sende soldater til EU-operationer, 
og alle deltagende lande har veto-mulighed over for 
udviklinger på det sikkerheds- og forsvarspolitiske 
område, er vurderingen, at det danske forbehold i højere 
grad begrænser dansk handlefrihed end værner dansk 
autonomi.”277 Godt ti år senere er vurderingen grund-
læggende den samme – om end den gives på en 
markant anderledes sikkerhedspolitisk baggrund, end 
den der prægede diskussionen dengang. Danmark kan 
fortsat ikke, i modsætning til ikke-EU-lande som Island, 
Norge og Tyrkiet, bidrage til EU-ledede militære 
operationer, selvom disse måtte være i overens-
stemmelse med danske politiske prioriteter. Hertil er 
kommet en række yderligere konsekvenser.

Udredningens analyser viser: 

■ Det danske forsvarsforbehold i de seneste ti år har 
fået stadigt større konsekvenser i takt med, at det 
forsvarspolitiske samarbejde blandt de øvrige 
EU-lande er blevet styrket

■ Danmark kan ikke deltage i dele af det nye  
samarbejde, herunder kapacitetsudvikling inden for 
cybersikkerhed, hybride trusler og militær mobilitet

■ ’Prisen’ for forbeholdet – i form af tabt indflydelse 
på forhold af betydning for brede danske 
sikkerhedsinteresser og snævre forsvarsindustrielle 
erhvervs-interesser – vil vokse i de kommende år, 
hvis de igangværende tendenser fortsætter

■ Antallet af gråzoner, hvor der er tvivl om forsvars-
forbeholdets gyldighed, er steget, hvilket har 
medført en indirekte udvidelse af forbeholdets 
rækkevidde
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Samtidig viser udredningen også: 

■ Forbeholdet har ikke haft betydning for Danmarks 
territoriale sikkerhed, der fortsat varetages af og er 
forankret i NATO-samarbejdet

■ Danmark kan være med i dele af EU’s nye forsvars-
politiske tiltag, fordi de vedrører politikområder 
under Europa-Kommissionen, herunder især 
industri, forskning og transport 

■ Forsvarsforbeholdet ikke er en hindring for, at 
Danmark i kraft af sit NATO-engagement og sin 
deltagelse i EI2, JEF og FNC – og i mindre omfang 
også NORDEFCO – har mulighed for forsvarspolitisk 
samarbejde med centrale europæiske lande og 
ligesindede partnere

Danmark står med andre ord ikke så meget uden for 
den igangværende udvikling af den europæiske sikker-
hedsarkitektur, som man kunne forledes til at tro, hvis 
man alene fokuserer på udviklingen inden for de 
områder af EU-samarbejdet, der er forbeholdsbelagte.

Den dynamik, der i øjeblikket præger det europæiske 
sikkerheds- og forsvarspolitiske samarbejde både 
inden for og uden for EU’s institutionelle rammer, er 
formet af samspillet mellem en række forhold og 
begivenheder, der kun vanskeligt lader sig sætte på 
formel. Ikke desto mindre – eller måske netop derfor – 
har den seneste udvikling rykket de vante forestillinger, 
der har præget ikke bare dansk, men europæisk 
udenrigs- og sikkerhedspolitisk tænkning de seneste 
årtier. Det forværrede forhold til Rusland, de fortsatte 
trusler, der forbindes med ustabilitet, konflikt og fat-
tigdom i Afrika og Mellemøsten, og de nye udfordringer 
i forhold til cybertrusler, hybride trusler og migration, 
har sammen med Storbritanniens ønske om at forlade 
det europæiske samarbejde og den tvivl, Donald Trump 
har sået om den amerikanske sikkerhedsgaranti, på 
forskellig vis ført til en gentænkning og vitalisering af 
det europæiske sikkerheds- og forsvarspolitiske 
samarbejde. Danmark deltager på grund af for-
svarsforbeholdet ikke fuldt ud i denne gentænkning, og 
har således af egen drift begrænset sine muligheder for 

at tilpasse sig de ændrede globale vilkår og bidrage  
til at forme EU’s nuværende og fremtidige rolle i  
den europæiske sikkerhedsarkitektur. Det aktuelle 
danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske handlerum er 
dermed mindre, end det ville have været uden forsvars-
forbeholdet.
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