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Introduktion
Atlantsammenslutningens opsummering af trusselsopfattelser

Dette dokument opsummerer trusselsopfattelserne i 10 europæiske stater.
Oplysningerne er baseret på de enkelte staters efterretningsvurderinger, og de
beskriver, hvilke trusler som landene opfatter som de mest væsentlige. Dette giver
et overordnet billede af hvordan Danmark, og Danmarks naboer, på forskellig vis
vurderer de trusler som er til stede i en foranderlig og ustabil verden.

Skrevet af
Steffen Jørgensen, Mikkel-Emil Hansen, Iben Funch Døj & ansvarshavende
redaktør Lars Bangert Struwe
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Skandinavien

-

D a n m a rk
Den danske trusselsopfattelse er følgende
1. Islamisk terrorisme
- Danmark bekæmper aktivt ISIL i Syrien og Irak
- Øget opmærksomhed på radikalisering
2. Ruslands oprustning i Østersøen
- Afsat 2.5 mia. DKK til forsvar og politi i Finanslovsudspillet
-Lover yderligere et substantielt løft af forsvaret
- Bidrager til NATO Enhanced Forward Presence i Estland
3. Cyberangreb
- Udtrykt ønske om at blive en del af CCDCOE

-

Danmark og
terrortruslen

Politiets Efterretningstjeneste (PET)
vurderer at terrortruslen mod Danmark
fortsat er alvorlig.
Truslen kommer overvejende fra personer
med sympati for militant islamisme. IS
terrororganisationen vurderes til at udgøre
den største trussel mod Danmark.[1]
PET vurderer, at nationale tiltag i
kombination med det internationale pres
som IS er under, har medført at færre
personer fra Danmark har tilsluttet sig IS i
Syrien og Irak. Ydermere tyder det på at
sympatien for IS i de radikale islamistiske
miljøer i Danmark er mindre synlig. Der er
dog fortsat en trussel fra hovedsageligt
marginaliserede unge som potentielt kan
radikaliseres til at begå angreb i
Danmark.[2] Ligeledes kan personer som
har kæmpet for terrororganisationer i
hovedsageligt Syrien og Irak være blevet
yderligere radikaliseret og gjort
voldsparate. Sådanne unge kan begå
terrorangreb i Danmark eller radikalisere
andre herboende borgere yderligere.[3]
[1] CTA, ”Vurdering af terrortruslen mod
Danmark,” (2017), 7. februar 2017, PET, s.
1.
[2] CTA, ”Vurdering af terrortruslen mod
Danmark,” (2017), 7. februar 2017, PET, s.
4.
[3] CTA, ”Vurdering af terrortruslen mod
Danmark,” (2017), 7. februar 2017, PET, s.
5.
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Danmark og
truslen i øst
Rusland har i de senere år ændret kurs overfor vesten,
senest illustreret med annekteringen af Krim halvøen
og den igangværende konflikt i Østukraine. Rusland
gennemfører en modernisering af deres militære
kapabiliteter i hovedsageligt det vestlige Rusland samt
Østersø regionen.
Ifølge Forsvarets efterretningstjeneste forsøger
Rusland at svække sammenhængskraften og dermed
troværdigheden af NATO’s artikel 5. Det antages som
usandsynligt, at Rusland søger en militær
konfrontation med NATO, men på baggrund af det
nuværende Rusland-NATO forhold, som er præget af
mistillid, kan der opstå alvorlige misforståelser.[1]
Dog afholder Rusland sig ikke fra retorisk at true
landene omkring Østersøen med brugen af militær
magt. Formålet er, at underminere og så usikkerhed
om NATO’s troværdighed til at kunne sikre sine
allierede i regionen.[2]
[1] Forsvarets Efterretningstjeneste,
”Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016,” (2016),
FE, s. 11.
[2] Forsvarets Efterretningstjeneste,
”Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016,” (2016),
FE, s. 12.
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Danmark og
truslen i øst
For at imødegå blandt andet den øgede trussel fra
Rusland, har Danmarks regering lovet et substantielt
løft til Forsvaret.
Dette løft er også en konsekvens af efterspørgslen på
en forøgelse af NATO-landenes forsvarsudgifter, som
især USA har været fortaler for igennem en længere
periode.
Indtil videre har regeringen i sit finanslovsforslag afsat
2.5 mia. kr. til at styrke politi og forsvar, det er dog
tydeligt at en signifikant del af dette beløb vil gå til
politiindsatsen, hvilket medfører en del utilfredshed
fra forsvarets side, da der i så fald næppe er tale om
et såkaldt substantielt løft. Dog har fra
forsvarsministeren senere forklaret at
finanslovsudspillet ikke er en del af det substantielle
løft, som først vil blive offentliggjort senere på året.[1]

[1] Jørgensen, Steen (2017) ”Regeringens
’substantielle løft’ af forsvaret kommer først senere”
Jyllands-Posten 31. august.
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Danmark og truslen i
cyberspace
Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer cybertruslen mod Danmark som
værende høj.
Danske virksomheder og myndigheder udsættes jævnligt for angreb i cyberspace,
heriblandt blev A. P. Mølller Mærsk ramt af et omfattende angreb i sommeren
2017.
Cybertruslen retter sig hovedsageligt mod Udenrigsministeriets og
Forsvarsministeriets ansvarsområder. I den private sektor rammes hovedsageligt
virksomheder som beskæftiger sig med udvikling af højteknologi.[1]
Statslige aktører såsom Rusland og Kina benytter sig i stigende grad af
cyberspionage til at opnå fordele på det industrielle og forretningsmæssige område
samt på det politiske og økonomiske område.[2] Cyberangreb har potentialet til at
påvirke meningsdannelsen i lande ved at lække kompromitterende materiale.
Truslen for påvirkning af meningsdannelse er relativt lav i Danmark, men det kan
ændre sig i forbindelse med politiske sager som optager offentligheden.[3]
[1] Forsvarets Efterretningstjeneste, ”Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016,”
(2016), FE, s. 25.
[2] Forsvarets Efterretningstjeneste, ”Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016,”
(2016), FE, s. 25.
[3] Forsvarets Efterretningstjeneste, ”Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016,”
(2016), FE, s. 27.
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Danmark og
truslen i
cyberspace

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen har i et
samråd i juni 2017 gjort til kende at han ved det
kommende forsvarsforlig vil anbefale en dansk
repræsentant, som kan sidde med til bords ved
CCDCOE i Estland.
På denne måde vil Danmark være med til at bidrage til
det fælles NATO cyberforsvar i fremtiden, og give
Danmark adgang til ekspertise på området.[1]

[1] Information (2017) ”Claus Hjort vil opruste dansk
forsvar mod hackerangreb” Dagbladet Information,
13. juni.
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Litteraturhenvisninger
Center for Terroranalyse (2017), ”Vurdering af terrortruslen mod Danmark,” (2017),
7. februar 2017, PET. Tilgængelig på:
https://www.pet.dk/~/media/VTD%202017/VTD2017DKpdf.ashx.
Forsvarets Efterretningstjeneste, ”Efterretningsmæssig Risikovurdering 2016,”
(2016), FE. Tilgængelig på: https://feddis.dk/Produkter/Risikovurderinger/Pages/Risikovurdering2016.aspx .
Information (2017) ”Claus Hjort vil opruste dansk forsvar mod hackerangreb”

Dagbladet Information, 13. juni. Tilgængelig på:
https://www.information.dk/telegram/2017/06/claus-hjort-opruste-danskforsvar-hackerangreb.
Jørgensen, Steen (2017) ”Regeringens ’substantielle løft’ af forsvaret kommer først
senere” Jyllands-Posten 31. august. Tilgængelig på: https://jyllandsposten.dk/politik/ECE9833706/regeringens-substantielle-loeft-af-forsvaretkommer-foerst-senere/.
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Sverige
Sveriges trusselsopfattelse er som følgende, og landet
har gennemført, eller planlagt følgende tiltag:
1. Rusland
- Sverige øger militær tilstedeværelse på Gotland
- Styrker totalforsvaret
- Tæt samarbejde med Finland og NATO
2. Islamisk terrorisme
- Forebyggendearbejde
- Nationalt og internationalt samarbejde

-

Sverige, territorial
forsvar og Rusland
Sveriges sikkerhedsrapporter adskiller sig fra de
øvrige, da man er meget mindre eksplicit i forhold til,
hvad der vurderes til at true Sverige i fremtiden. F.eks.
påpeger rapporten Försvaret av Sverige at Ruslands
ageren i Ukraine har vist, at man fra russisk side er i
stand til hurtigt og effektivt at gennemføre
komplekse, militære operationer i sit nærområde.
Rapporten påpeger, at det er et mål for Sverige
fortsat at opretholde et militært forsvar samt at sikre,
at Sverige for fremtiden vil kunne forsvare egen
suverænitet.
De to ting kobles dog ikke som sådan sammen, og
man forholder sig ikke direkte til, hvor reel det menes
truslen fra Rusland er.
Det konstateres, at Rusland i højere grad viser
interesse for Østersøområdet, hvorfor man fra
Sveriges side prioriterer militær tilstedeværelse på
Gotland.[1]

[1] Försvarsdepartementet (2014) Försvaret av
Sverige - Starkare försvar för en osäker tid Ds
2014:20, s. 52

-

Sverige, territorial
forsvar og Rusland
Sverige er et neutralt land men udtaler klart, at man
ikke vil acceptere en konflikt i nærområdet.

”Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en
katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat EUmedlemsland eller nordiskt land.”[1]
Udtalelsen kunne tyde på en grundlæggende
usikkerhed om hvordan sikkerheden i Sveriges
nærområde vil udvikle sig.

[1] Försvarsdepartementet (2014) Försvaret av

Sverige - Starkare försvar för en osäker tid Ds
2014:20. s. 23

-

Sverige styrker forsvaret
Den svenske regering tilfører i øjeblikket forsvaret flere midler, og valgte i 2017 at
tilføre 500 mio. SEK til forsvarsbudgettet.
De ekstra tilførte midler skal bl.a. anvendes til at øge Gotlands sikkerhed, således at
Gotland i 2018 kan få et luftforsvar. Pengene vil blive allokeret til at styrke
indsatsen mod cyberangreb, samt styrke Sveriges totalforsvar.
Totalforsvaret dækker som begreb over, at både det militære, men også det civile
niveau skal være forberedt på at kunne forsvare staten.[1]
Sverige har især fokus på fortsat at have et tæt samarbejde med Finland, da
Finlands sikkerhedspolitiske position er meget lig Sveriges.[2]
Disse foranstaltninger Sverige gør sig, skal ses i lyset af Ruslands annektering af
Krim som har ændret det sikkerhedspolitiske billede i Europa. Rusland har vist sig
at være særdeles aktiv i Østersøen, hvilket Sverige formentlig ser som en trussel
mod landets suverænitet.
Sverige prioriterer også et tæt samarbejde med NATO, da Sverige anerkender at
NATO er en sikkerhedsgaranti ikke bare for Europa men også en sikkerhedspartner
for Sverige.[3]
[1] Government Offices of Sweden (2017) Sweden adding 500 million SEK to 2017

defence budget
[2] Försvarsdepartementet (2014) Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en
osäker tid Ds 2014:20, s. 92.
[3] Försvarsdepartementet (2014) Försvaret av Sverige - Starkare försvar för en

osäker tid Ds 2014:20, s. 96.
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Sverige og
terrortruslen

Udviklingen af konflikten i Syrien og Irak
nævnes også som en faktor, der påvirker
Sveriges sikkerhed.
Det svenske sikkerhedspoliti Säpo
fremhæver, at man arbejder mod at
forhindre at svenske statsborgere begår
terror, både i- og udenfor Sverige.
Mange flygtninge fra Syrien og Irak er søgt
mod Sverige, og man har derfor også
arbejdet for at sikre, at der ikke er personer
blandt flygtningene, som udgør en
sikkerhedstrussel.[1]

[1] SVT Nyheter, ”Säpo: Tusentals radikala
islamister i Sverige,” svt.se, 16. Juni 2017,
Tilgængelig på:
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapotusentals-radikala-islamister-i-sverige.
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Sverige og
bekæmpelsen af
terror
Säpo forsøger at dæmme op for den islamiske
ekstremisme med forebyggende arbejde. Dette
inkluderer samarbejde med relevante myndigheder,
som kan imødekomme de grundlæggende årsager til
ekstremisme og terror.[1]
Derudover samarbejdes der også med relevante
nationale myndigheder såsom den militære
efterretningstjeneste eller Migrationsverket for at
identificere mulige terrorister. Internationalt
samarbejdes der tæt med andre staters
sikkerhedstjenester for at forhindre angreb.[2]

[1] Säkerhetspolisen, ”Förebyggande arbete
fundamentalt,” sakerhetspolisen.se, dato ikke
tilgængelig, Tilgængelig på:
http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/fore
byggande-arbete.html.
[2] Säkerhetspolisen, ”Nationellt och internationellt
samarbete ,” sakerhetspolisen.se, dato ikke tilgængelig,
Tilgængelig på:
http://www.sakerhetspolisen.se/kontraterrorism/nati
onellt-och-internationellt-samarbete.html.
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Norge

Norges trusselsopfattelse i prioriteret
rækkefølge er følgende:
1. Rusland
- Norge øger forsvarsbudgettet og
fokuserer på nærområdet
- Norge styrker flåden til at imødekomme
mulige spændinger i Arktis
2. Cyberangreb
- Effektiviserer cyberforsvarsstrukturen
samt styrker samarbejdet med relevante
nationale myndigheder.

-

Norge og truslen
fra Rusland
Bekymringen overfor Rusland ligger i, at Rusland har
vist vilje og kapacitet til at anvende militær magt for
eksempel ved annekteringen af Krim.
Rusland har brudt med den ”dybe, europæiske fred”,
men den norske efterretningstjeneste mener ikke, at
der er stor fare for en egentligt, konventionel krig fra
Rusland. Det skyldes, at Rusland ikke har de
økonomiske eller militære midler til at kunne betale
omkostningerne af en sådan konflikt.[1]
Norge har dog besluttet at hæve forsvarsbudgettet.
Konkret handler det om, at Norge vil øge sit
forsvarsbudget med 7,2 milliarder norske kroner frem
mod 2020. Norges forsvarsbudget vil dermed komme
op 50,9 milliarder norske kroner. Regeringen gav
ligeledes udtryk for at 8.6 milliarder kroner ville blive
øremærket Lockheed Martins F-35 kampfly. Norge
forventes at købe 50 kampfly.[2]

[1] Forsvarsdepartementet (2015) Et felles løft s. 5
[2] Fryer-Biggs, Zachary. “Norway hikes defence
budget,” Jane’s Defence Industry; Coulsdon 33.11
(Nov 1. 2016).
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Norge og truslen
fra Rusland

Norge prioriterer forsvarets evne til, på kort varsel, at
kunne håndtere væbnet konflikt i nærområdet ved at
styrke evnen til tilstedeværelse, forflytning,
reaktionsevne og udholdenhed.[1] Det øgede
forsvarsbudget samt udtalelsen fra statsministerens
kontor om prioriteterne af det norske forsvars evne til
at håndtere konflikt i nærområdet skal ses i lyset af
Ruslands aggressive adfærd.

[1] Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor.
”Ny langtidsplan for forsvarssektoren: Kampkraft og
bærekraft,” pressemelding: Nr: 37/2016, 17 juni
2016. Tilgængelig på:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nylangtidsplan-for-forsvarssektoren-kampkraft-ogbarekraft/id2504968/.
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Angående Arktis så er der en bekymring over Ruslands øgede fokus, idet man i
Norge frygter at der kan ske et spill-over, hvor en konflikt i en anden region
påvirker forholdene i Arktis.
Rusland har gennem de sidste år øget kapaciteten i nord. I Norge har man særligt
fokus på den russiske Nordflådes ageren.[1]
Norge planlægger at benytte flere ressourcer til vedligeholdelse af flåden, hvori det
påtænkes at flådens aktivitet i Arktis skal øges frem mod 2020. Norge vil øge
antallet af fregatter til fem, hvor fire skal kunne være operationelle samtidigt.
Ydermere vil Norge anskaffe sig nye ubåde som specifikt skal sikre Norges
maritime interesser samt NATO’s nordlige maritime flanke.[2] Norges oprustning af
flåden skal ses som et modsvar til den usikkerhed Norge føler overfor Rusland.
Rusland er en samarbejdspartner i Arktis men grundet Ruslands ageren i Østersøen
og Ukraine, kan Norge ikke vide sig sikker på at det fortsætter sådan. Norge
forbereder sig derfor på et mere anstrengt forhold til Rusland i Arktis.

[1] Forsvarsdepartementet (2015) Et felles løft s. 5
[2] Forsvarsdepartementet, Statsministerens kontor. ”Ny langtidsplan for
forsvarssektoren: Kampkraft og bærekraft,” pressemelding: Nr: 37/2016, 17 juni
2016. Tilgængelig på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-langtidsplan-forforsvarssektoren-kampkraft-og-barekraft/id2504968/.
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Norge og
truslen i
cyberspace

Angående cyberområdet så peger Norges
efterretningstjeneste i rapporten FOKUS

2017 på to statslige aktører, der udgør en
trussel overfor Norge: Kina og Rusland.
I løbet af de sidste par år er der set flere
eksempler på, at de to stater har hacket
eller forsøgt at hacke virksomheder og
offentlige institutioner.
Cyberangreb kan anvendes til indsamling af
efterretninger, sabotage, samt påvirkning
af meningsdannelsen.[1]
I 2014 blev 50 virksomheder i den norske
olie- og energisektor bl.a. udsat for et
russisk hackerangreb.[2]

[1] Etterretningstenesta (2017) FOKUS
2017, s. 35
[2] Jansen, Vegar (2014) ”Norske selskaper
under storstilt dataangrep” Tek.no 27.
august
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Norge og truslen i
cyberspace
Norge planlægger at ændre strukturen af deres
cyberforsvar. Norge vil centralisere cyberforsvaret
ved at udfase overflødige afdelinger samt samle andre
i Jørstadmoen.
Derudover skal cyberforsvaret kunne forsvare det
norske forsvars informationsstruktur samt det øvrige
samfund mod trusler i cyberspace. Dette skal opnås
ved at styrke samarbejdet med politi,
efterretningstjenesten og den Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet.[1]

[1] Det Kongelige Forsvarsdepartement, “Kampkraft
og bærekraft,” 2016, s. 40. Tilgængelig på :
https://www.regjeringen.no/globalassets/departemen
tene/fd/dokumenter/rapporter-og-regelverk/201612-20-u-ivb-ltp-2017-2020.pdf.
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Finland

Den finske trusselsopfattelse er som
følgende:
1. Rusland
- Finland øger tropper i fra 230.000 til
280.000.
- Tæt forsvarssamarbejde med Sverige.
- Forventer at bruge 2 % af BNP på
forsvarsbudgettet i 2020’erne
2. Cyberangreb
- Deltage aktivt i internationalt samarbejde.

-

a
r
f
n
le
s
u
r
t
g
o
d
n
la
in
F
Rusland
I rapporten Government’s Defence Report, 7:2017 samt i Government Report on

Finnish Foreign and Security Policy 9/2016 påpeges det, at Ruslands annektering
af Krim har medført en forværring af sikkerhedssituationen i Europa generelt og
Østersøen specifikt.
Finland anser Rusland som den primære trussel mod finsk suverænitet. Truslen
vurderes ikke som overhængende, men russisk aggressivitet kan ikke udelukkes. [1]
Finland forventer, at Rusland i fremtiden vil udfordre NATO’s mulighed for at
forsvare Baltikum og Østersøen. Skulle en konflikt opstå i Østersøen, vil Finlands
sikkerhed også påvirkes heraf.
Set i forhold til for eksempel Norge, lader man fra finsk side til at tænke, at risikoen
for en militær konfrontation med Rusland er større.
Finland vurderer, at det er sandsynligt at man fra russisk side vil bruge andet end
konventionelle, militære midler, såsom cyberangreb og hybridkrigsførelse, med
formål at destabilisere NATO og EU.
[1] Prime Minister’s Office Finland (2016) Government Report on Finnish Foreign

and Security Policy. Prime Minister’s Office Publications s. 11.
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Finland og truslen
fra Rusland
Finland lægger vægt på at samarbejde, og især nordisk
samarbejde er essentielt for at imødekomme de nye
trusler.Især har man et tæt samarbejde med Sverige.
Derudover har Finland besluttet at øge antallet af
tropper i krigstid fra 230.000 til 280.000.[1]
Finland arbejder ud fra doktrinen om totalforsvar dog
har tidligere nedskæringer i forsvarsbudgettet
forringet Finlands forsvarskapabiliteter. Regeringen
planlægger dog at tilføre forsvaret flere penge og
sigter efter at nå op på 2 procent af BNP i løbet af
2020’erme.[2]

[1] Forsell, Tuomas & Jussi Rosendah (2017),”Finland
to increase troop levels, defence spending amid
heightened tensions” Reuters 16. Februar
[2] Szymanski, Piotr. “Course correction in the Finnish
army: investments in combat readiness and reserves,”
OSV, 2017. Tilgængelig på:
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/201
7-08-23/course-correction-finnish-armyinvestments-combat-readiness-and.
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Finland og truslen i
cyberspace
Cyberdomænet har fået større betydning, da
samfundet er blevet mere digitaliseret.
Man mener, at der både kan være risiko for at
cyberdomænet kan blive anvendt til psykologisk
påvirkning af meningsdannelsen i befolkningen, men
også infrastruktur og industrianlæg kan blive ramt.[1]
Finlands cybersikkerhedsstrategi er, at forstærke den
overordnede digitale sikkerhed i samfundet for sikre
et velfungerende cyberdomæne. Finland vil ligeledes
deltage aktivt og effektivt i internationale diskussioner
samt samarbejde med andre stater på cyberområdet
for effektivt at kunne imødekomme truslen.[2]

[1] Prime Minister’s Office Finland (2017)

Government’s Defence Report. Prime Minister’s
Office Publications 7/2017, s. 9.
[2] Ministry for foreign affairs of Finland, “Cyber
security and the cyber domain,” 2015. Tilgængelig på:
http://www.formin.finland.fi/public/default.aspx?
nodeid=49571&contentlan=2&culture=en-US.
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Baltikum

-

Estland
Estlands trusselsopfattelse er følgende og man har fra den estiske regering gjort
følgende tiltag:
1. Rusland
- Estland etablerer to fuldt udrustede infanteri brigader
- Øger reserven fra 18.000 til 21.000 frem mod 2022
- Øger Estlands Forsvarsliga fra 22.500 til 30.000 frem mod 2022
- Anskaffer nyt militært materiel til flåden, flyvevåbnet og hæren
- Styrker modstandskraften overfor fjendtlig propaganda
- Huser NATO Enhanced Forward Presence-kampgruppe
2. Cyberangreb
- Øget samarbejde mellem estiske institutioner
- Øget internationalt samarbejde
- Efterlyser behovet for lovgivning på området
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Estland og truslen
fra Rusland
Estland behandler truslen mod staten i rapporterne

International Security and Estonia, 2016 og Estonian
Internal Security Service Annual Review 2016.
Rusland ses som den største trussel mod Estland. Det
vurderes, at man fra Ruslands side er af den
opfattelse, at vesten forsøger at vælte det russiske
styre. Derfor forsøger Rusland at destabilisere NATO
og EU gennem anvendelse af en “divide and rule”strategi.
Efterretningstjenesten anslår at Estland og de baltiske
stater generelt er et vigtigt interesseområde for
Rusland. Man vurderer, at man fra russisk side ikke
anser de baltiske stater som værende på lige fod med
de øvrige NATO-lande.
Det opleves derfor at Rusland behandler de baltiske
stater med mindre respekt. Umiddelbart er Estland
ikke en prioritet for Rusland som militært mål, men
man mener alligevel, at Rusland har incitament til at
starte en militær konflikt i Baltikum, da dette kunne
stille dem stærkere overfor NATO i en eventuel
forhandlingssituation.[1]

[1] Estonian Internal Security Service (2016) Annual

Review, s. 6.
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Estland og truslen
fra Rusland

Estland kan ikke udelukke russisk aggression og har
derfor valgt at styrke forsvaret. Estland har en
målsætning om at etablere to fuldt udrustede brigader
med en hurtig responstid til at forsvare landets
suverænitet.
Brigaderne skal arbejde sammen med Estlands
Forsvarsliga som skal få tilført 7.500 mand frem mod
2022, så den når op på 30.000 mand.
Estland har ligeledes en målsætning om at reserven
skal stige fra 18.000 til 21.000 frem mod 2022.
Udover tilførslen af mere personel vil Estland
opgradere flåden, flyvevåbnet og hærens kapabiliteter
med nyt materiel.[1]
[1] Republic of Estonia, “Estonian National Defence
2022,” Republic of Estonia, Dato ikke tilgængelig,
Tilgængelig på:
http://www.kaitseministeerium.ee/riigikaitse2022/ind
ex-en.html.
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Estland og
spredningen
af
misinformation

Estland anser de sociale mediers øgede
indflydelse som et problem. Fremkomsten
af sociale medier har medført, at det er
blevet nemmere at sprede falsk
information.
Et tilbagevendende problem er, at der
fremkommer nyhedshistorier om, at
russiske mindretal i Estland undertrykkes,
hvilket man fra estisk side mener er
usandt.[1]
Estland vil derfor udvikle akademiske
kompetencer, samt arrangere kurser
indenfor feltet ”Psykologisk forsvar.”
Derudover vil Estland udvikle kapabiliteter
indenfor staten til at identificere fjendtlig
propaganda, samt udvikle beredskabet i
tilfælde af krise, hvor behovet for
kommunikation er stor.[2]

[1] Estonian Internal Security Service
(2016) Annual Review, s. 6.
[2] Republic of Estonia, “Estonian National
Defence 2022,” Republic of Estonia, Dato
ikke tilgængelig, Tilgængelig på:
http://www.kaitseministeerium.ee/riigikait
se2022/index-en.html.
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Cybertruslen kommer til udtryk på tre måder: gennem indhentning af
efterretninger, gennem sabotage og gennem påvirkning af borgere. Igen ses
Rusland som den største trussel på dette område.[1]
Estland har arbejdet på at forbedre landets cyberforsvarskapabiliteter ved at
organisere et operationelt samarbejde på tværs af forskellige institutioner. Man har
også afholdt flere cyberangrebsøvelser for at forbedre udvekslingen af
informationer mellem de involverede aktører.
Derudover har Estland også prioriteret at indgå aktivt i EU og NATO ledet øvelser
for at styrke samarbejdet med deres allierede.[2] Estland har dog identificeret
behovet for lovgivning på cybersikkerhedsområdet fordi der er brug for klare
juridiske retningslinjer i cyberspace for de relevante myndigheder.[3]
[1] Teabeamet, Estonian Information Board (2016) International Security and

Estonia, s. 34.
[2] Republic of Estonia, Information System Authority, “Annual Cyber Security
Assessment 2017,” Estonian Information System Authority, 2016, s. 45.
[3] Republic of Estonia, Information System Authority, “Annual Cyber Security
Assessment 2017,” Estonian Information System Authority, 2016, s. 46.
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Letland

Letlands trusselsopfattelse samt nylige
tiltag er følgende:
1. Den militære trussel fra Rusland
- Letland huser NATO Enhanced Forward
Presence-kampgruppe
- Har øget sine militærudgifter betragteligt
over en årrække
2. Russisk misinformation målrettet lettisk
civilbefolkning
- Huser NATO’s StratCom
3. Den stigende trussel fra cyberangreb
- Etableret Cybersikkerhedsenhed
- En del af NATO’s CCDCOE

-

Letland og truslen
fra Rusland
Letlands Forfatningsbeskyttelsesbureau (SAB)
udpeger Rusland som den største sikkerhedstrussel,
baseret på dennes aggressioner i Ukraine, militære
styrke og forskellige former for hybridkrig udført mod
Letlands naboer.[1]
Angående den Russiske militære parathed, kan der
peges på bl.a. Letlands bekymring over de talrige
militære demonstrationer fra russisk side, heriblandt
overflyvninger og militærøvelser.[2]
Sammen med andre Baltiske lande, forsøger Letland
at sikre NATO’s tilstedeværelse og opmærksomhed,
da NATO fungerer som Letlands sikkerhedsgaranti.
Et eksempel er NATO’s Enhanced Forward Presence,
hvor man for Letlands vedkommende huser en
bataljon ledt af Canada, og hvor en lang række andre
NATO-lande også bidrager.

[1] Sytas, Andrius (2016) “Baltics, fearing Russia, to
triple military spending by 2018: report” Reuters 20.
Oktober.
[2] The Constitution Protection Bureau of The
Republic of Latvia (2016) Annual Public Report 2016,
s. 1.
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Letland og
truslen fra
Rusland

Derudover har Letland igennem en årrække
forøget sine militærudgifter, i kølvandet på
Ruslands annektering af Krim, og Letland
forventer at nå de 2% i 2018.[1]

[1] Sytas, Andrius (2016) “Baltics, fearing
Russia, to triple military spending by 2018:
report” Reuters 20. Oktober.
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Letland, misinformation og
Rusland
SAB vurderer at Rusland indenfor informationsdomænet udgør en seriøs langsigtet
trussel, her især Ruslands forsøg på at udøve indflydelse på civilbefolkningen og
det russiske mindretal i Letland.[1]
En række statsejede russiske TV-kanaler er tilgængelige for befolkningen. Det
betyder, at Kreml i nogen grad har informationskanaler, som går ud til den lettiske
befolkning. Frygten er, at disse informationskanaler kan udnyttes til at miskreditere
NATO og derved udbrede folkelig modstand imod NATO’s tilstedeværelse i landet.
Hertil kommer udbredelsen af anden misinformation såsom diskrimination mod
russisk-talende mindretal og lettisk glorificering af nazisme.
Vurderingen er dog fra SAB’s side at Rusland kun i begrænset omfang har
indflydelse på det russisktalende mindretal.
Som et modsvar til den russiske propaganda har NATO etableret StratCom, som er
et center med fokus på informations- og kommunikationskrigsførelse. Dette skal
styrke NATO’s operationer, og sikre at disse ikke undermineres af misinformation
spredt blandt befolkninger.[2]

[1] The Constitution Protection Bureau of The Republic of Latvia (2016) Annual

Public Report 2016, s. 1.
[2] Stratcom “About Strategic Communications” Stratcom

-

Letland og truslen
fra cyberspace
SAB anser i særdeleshed Ruslands voksende
cyberkapabiliteter som den hurtigst voksende trussel
mod Letland og vestlige lande generelt. [1]
I 2016 identificerede SAB talrige cyberangreb udført
af fremmede efterretningstjenester. Angrebene var
primært af spionage-karakter, og altså ikke direkte
ødelæggende.[2]
Letland etablerede i 2014 en officiel Enhed for
Cybersikkerhed, som skal være med til at sikre landets
cybersikkerhed og udvikle viden på området. Desuden
har NATO i 2008 etableret NATO Cooperative Cyber
Defence Centre of Excellence (CCDCOE) i nabolandet
Estland, hvilket har til formål at styrke samarbejdet
indenfor cybersikkerhed internt i NATO.

[1] The Constitution Protection Bureau of The
Republic of Latvia (2016) Annual Public Report 2016,

s. 1
[2] The Constitution Protection Bureau of The
Republic of Latvia (2016) Annual Public Report 2016,

s. 7
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Litauen

Den litauiske trusselsopfattelse er
følgende:
1. Den militære trussel fra Rusland og
Hviderusland
- Litauen har forøget sine militærudgifter i
en årrække
- Huser NATO Enhanced Forward
Presence-kampgruppe
2. Cyberangreb og cyberspionage mod
statsinstitutioner og kritisk infrastruktur
- Etableret Nationalt
Cybersikkerhedscenter (NKSC) i Vilnius
- Er en del af NATO’s CCDCOE
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Litauen og
truslen fra
Rusland
Ligesom de andre Baltiske lande, anser
Litauen Rusland for at være den største og
mest umiddelbare trussel mod Litauens
nationale sikkerhed.
Hviderusland udpeges også som en trussel
mod Litauen, da Hviderusland i så høj grad
er afhængig af Rusland.
Skulle der opstå en militær konflikt mellem
Rusland og Litauen kan det ikke udelukkes
at Rusland vil udnytte sin indflydelse i
Hviderusland. I tilfælde af en konflikt
antages det at etnisk russiske, patriotiske
grupper i Hviderusland ville mobiliseres.[1]
[1] State Security Department of the
Republic of Lithuania & Second
Investigation Department under the
Ministry of National Defence (2017)

National Security Threat Assessment, s. 2.
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Hvervning af
litauiske borgere

Som i de andre baltiske stater har man også set en
øget aktivitet hos både russiske- og hviderussiske
agenter i Litauen.
F.eks. har man set eksempler på, at litauiske
statsborgere, især officerer, er blevet afhørt ved
grænsen til Kaliningrad eller Hviderusland, samt at
litauiske værnepligtige er forsøgt hvervet som spioner.
Især i forbindelse med Litauens parlamentsvalg i 2015
var der stor aktivitet, og mange folk fra den litauiske
stat var forsøgt rekrutteret.[1]

[1] State Security Department of the Republic of
Lithuania & Second Investigation Department under
the Ministry of National Defence (2016) National

Security Threat Assessment, s. 31.
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Litauen styrker
forsvaret

Ligesom de andre baltiske lande har Litauen i en
årrække øget sine militære udgifter, og forventer at nå
de anbefalede 2% i 2018.
Litauens finansminister har givet udtryk for, at man vil
fortsætte med at forøge militærudgifterne selv når de
2% er nået.[1]
Med et styrket forsvar skal Litauen stå bedre i en
potentiel konfrontation mod Hviderusland og Rusland.
Tyskland har i forbindelse med NATO’s Enhanced
Forward Presence lederskabet over en multinational
bataljon i Litauen, hvilket også skal afskrække mulige
militære trusler.

[1]Jones, Marc (2017) “Lithuania to push military
spending above NATO target” Reuters 12. April.
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Litauen og truslen fra
cyberspace
Truslen fra cyberdomænet er ifølge Republikken Litauens Statssikkerhedsafdeling
en vedvarende trussel, som både har potentiale til at spionere på statslige
institutioner for at opsamle vigtige oplysninger, eller sabotere kritisk infrastruktur.
I 2016 var en stor del af cyberangrebene rettet mod det litauenske statsapparat
forbundet med Russiske sikkerheds- og efterretningstjenester. Litauen menes
løbene at være udsat for forsøg på cyberangreb. F.eks. blev flere statslige
hjemmesider, nyhedshjemmesider og Vilnius Lufthavns hjemmeside i april 2016
ramt af såkaldte DDoS-angreb,[1] der medførte at hjemmesiderne blev sat ud af
drift.
Litauen etablerede i 2015 et Nationalt Cybersikkerhedscenter (NKSC) i Vilnius, som
en direkte konsekvens af tiltagende cyberangreb imod Litauens statslige
institutioner.[2] Hertil kommer CCDCOE i Estland, der som en NATO-institution,
skal styrke cybersikkerheden i NATO, heriblandt Litauen.

[1] Et DDoS eller denial-of-service-angreb består i, at en hjemmeside overbelastes i
en sådan grad, at den bryder sammen.
[2] Adamowski, Jaroslaw (2016) ”Lithuania launches National Cyber-Security
Centre as Eastern Europe ramps up cyber-defences” SCMedia UK 26. September.
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Storbritannien
Storbritanniens trusselsopfattelse samt tiltag:
1. Islamisk terrorisme
- Vil bekæmpe ekstremisme i lokalt i landet
- Tilfører flere ressourcer til politi og efterretningstjenesten
- Højner sikkerheden for infrastrukturen
- Optimerer samarbejdet mellem politi, brandvæsen og hospitalsvæsnet
- Internationalt samarbejde
2. Cyber
- Flere penge til bekæmpelsen af cyberkriminalitet såvel som angreb fra fremmede
stater
3. Rusland
- Prioriterer et stærkt NATO
- Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) i Baltikum
- Sanktioner

-

Storbritannien og
truslen fra terror

Storbritannien udpeger i sin analyse af
sikkerhedspolitik og forsvarspolitik (SSDR) truslen om
terror som den største sikkerhedstrussel. Det
estimeres at ca. 800 britiske statsborgere har været i
Syrien for at deltage i borgerkrigen siden dens
begyndelse.[1]
Det er britiske statsborgere, der står bag langt de
fleste planer om at udføre terror på britisk jord. Der
ses også eksempler på, at borgere i Storbritannien
udfører andre ekstremistiske handlinger, såsom at
rekruttere og rejse penge til terrornetværk.[2]
[1] HM Government (2015) National Security Strategy
and Strategic Defence and Security Review 2015, s.
16.
[2] Security Sevice MI5, ”International Terrorism”:
https://www.mi5.gov.uk/international-terrorism
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Storbritannien og
bekæmpelsen af terror
Storbritannien vil imødekomme truslen fra islamisk terrorisme ved at bekæmpe
roden til ekstremisme. Storbritannien vil bekæmpe ekstremistiske kræfter i
lokalområderne i landet samtidig med at de vil styrke samarbejdet med moderate
kræfter.[1]
Derudover planlægger Storbritannien at tilføre flere ressourcer til politiet og
efterretningstjenesterne til terrorbekæmpelse. Tilmed vil Storbritannien have fokus
på at myndighederne har adgang til at overvåge kommunikation i cyberspace, da
dette spiller en vital rolle i efterretningsarbejdet.
Storbritannien planlægger tillige at tilføre specialoperationsstyrkernes’
efterretningsindhentnings, overvågnings samt rekognosceringsenheder flere
ressourcer så en global rækkevidde opnås.[2]
Infrastruktur er ligeledes et fokuspunkt for Storbritannien. Storbritannien vil tilføre
markant flere ressourcer til at højne flysikkerheden, sikre grænserne samt sikre
andet kritisk infrastruktur. Målet er tillige at skabe et større og bedre globalt
efterretningsnetværk for at sikre britiske statsborgere i udlandet.[3]
[1] HM Government (2015) National Security Strategy and Strategic Defence and

Security Review 2015, s. 37.
[2] HM Government (2015) National Security Strategy and Strategic Defence and

Security Review 2015, s. 38.
[3] HM Government (2015) National Security Strategy and Strategic Defence and

Security Review 2015, s. 38.
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Storbritannien og
bekæmpelsen af
terror
Storbritannien arbejder derudover på at højne
samarbejdet mellem politi, brandvæsen og
hospitalsvæsnet i tilfælde af et omfattende
terrorangreb på britisk jord. Derudover kan op til
10.000 soldater assistere de civile myndigheder med
kort varsel hvis nødvendigt.[1]
Internationalt samarbejde prioriteres ligeledes.
Storbritannien vil fortsætte med et tæt samarbejde
med deres allierede for at imødekomme terrortruslen.
Storbritannien vil også assistere lande med forhøjet
risiko for ekstremisme, ved at tilføre ekspertise for at
inddæmme problemet.[2]

[1] HM Government (2015) National Security Strategy

and Strategic Defence and Security Review 2015, s.
39.
[2] HM Government (2015) National Security Strategy

and Strategic Defence and Security Review 2015, s.
39.
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Storbritannien
og truslen fra
cyberspace
Cyberdomænet opfattes som et potentielt
område for nye trusler mod Storbritannien.
Konsekvensen af at private og offentlige
ydelser foregår digitalt, er at samfundet er
mere udsat overfor cyberangreb.
I 2011 valgte regeringen at bruge £860
mio. på tiltag der skulle sikre staten mod
hacking. Tiltagene vurderes dog ikke til at
være tilstrækkelige, hvorfor man har
vedtaget en cyberstrategi 2016-2021,[1] til
i alt £1,9 mia.
I strategien ligger, at man vil være bedre til
at undgå svindel mod almindelige borgere,
men også cyberangreb fra fremmede
stater.[2]

[1] HM Government (2016) National Cyber

Security Strategy 2016-2021, s. 9.
[2]HM Government (2016) National Cyber

Security Strategy 2016-2021, s. 28.
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Storbritannien
og truslen fra
Rusland
Rusland udgør i stigende grad en trussel, og
på trods af, at det er usandsynligt, kan det
ikke udelukkes, at Rusland for fremtiden vil
bruge militær magt mod et NATO-land.
Rusland bruger i øjeblikket ressourcer på at
styrke deres nukleare kapaciteter, og
afholder i stigende grad militære øvelser
med det formål at teste NATO’s
responskapacitet.[1]

[1] HM Government (2015) National

Security Strategy and Strategic Defence
and Security Review 2015, s. 18.
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Storbritannien
og truslen fra
Rusland
Storbritannien har prioriteret at bidrage til
NATO VJTF i Baltikum for at afskrække
Rusland fra at intervenere.[1]
Storbritannien har en institutionel tilgang til
sikkerhed hvorfor de prioriterer et stærkt
NATO som afskrækkelse.[2] Derudover
støtter Storbritannien EU's sanktioner mod
Rusland som følge af annekteringen af
Krim.[3]

[1] HM Government (2015) National

Security Strategy and Strategic Defence
and Security Review 2015, s. 51.
[2] HM Government (2015) National
Security Strategy and Strategic Defence

and Security Review 2015, s. 54.
[3] HM Government (2015) National

Security Strategy and Strategic Defence
and Security Review 2015, s. 61.
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Tyskland

-

Tyskland
Den tyske trusselsopfattelse er som følgende:
1. Terrorisme
- Konkrete forslag til at bekæmpe terror både internt og eksternt
2. Cyber
- Fortaler for et stærkt samarbejde om cybersikkerhed i både NATO og EU
3. Ruslands hybride krigsførelse
- Forslag om tidligt advarselssystem

-

Tyskland og truslen fra terror

Terrorisme anses for at være den mest overhængende trussel for tysk sikkerhed.
Her påpeger Tyskland især truslen fra de tilbagevendende europæiske borgere som
har kæmpet for terrorgrupper i Mellemøsten, eksempelvis de meget omtalte
’Syrienkrigere’. Af samme årsag fremhæves terrorismens udnyttelse af skrøbelige
stater som base for deres operationer og planlægning.
Terrorgrupper er også i stigende grad i stand til at benytte sig af cyberangreb til at
skade vestlige mål, samt rekruttering og spredning af propaganda over sociale
medier.

-

Tyskland og
bekæmpelsen af
terror
Tyskland foreslår at en effektiv nedkæmpning af
terrorgrupper kræver national og international, såvel
som europæisk og transatlantisk samarbejde.
Ligeledes skal terrorisme bekæmpes med samarbejde
og inddragelse af ressourcer fra politisk og juridisk
hold, såvel som efterretningsmiljøet, politiet og
militæret skal inddrages.
Sidst foreslås det at de radikale ideologier skal
bekæmpes af staterne på hjemmefronten.[1] Hvad
angår de svage stater hvori terrorgrupper har deres
rødder, mener Tyskland at løsningen findes ved at
styrke legitime politiske strukturer i de pågældende
lande. Håbet er, at man med en tidlig og omfattende
indsats som inkluderer udviklingshjælp, samt
sikkerhedspolitiske elementer kan staternes
sammenbrud undgås.[2]
[1] The Federal Government (2016) White Paper On

German Security Policy And The Future Of The
Bundeswehr 2016 s. 34.
[2] The Federal Government (2016) White Paper On

German Security Policy And The Future Of The
Bundeswehr 2016 s. 40.
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Tyskland, det
digitaliserede
samfund og truslen
fra cyberspace
Grundet den øgede digitalisering er det moderne
samfund blevet sårbart overfor angreb i cyberspace.
Tyskland tager derfor cybertruslen meget alvorligt.
Cyberangreb kan foretages af både stater,
terrorgrupper, kriminelle netværk og enkeltindivider,
og er relativt nemme og billige at udføre, og kan have
vidtrækkende konsekvenser for et digitaliseret
samfund.
Målet kan være kritisk infrastruktur, industri og
kommunikationskanaler. Yderligere kan cyberangreb
benyttes af fremmede stater til at manipulere den
offentlige debat, som man har set i blandt andet USA.
Tyskland vil styrke deres modstandskraft og
kapabiliteter til at modsvare og forsvare sig imod
cyberangreb. Dette inkluderer udvikling af strategier i
samarbejde med NATO og EU.[1]

[1] The Federal Government (2016) White Paper On
German Security Policy And The Future Of The

Bundeswehr 2016 s. 38.

-

Tyskland og den
hybride trussel
Tyskland tager den hybride trussel alvorligt.
Hybridkrig består af en blanding civile og militære
midler, som holder sig under grænsen for hvad der
kan kaldes en konventionel krig. Fremmede stater
eller ikke-statslige aktører benytter sig af disse
instrumenter, som tilslører den aggressive aktørs
intentioner og som oftest først opdages når det er for
sent.[1]
Tyskland antager at for at modstå hybride trusler må
der opsættes et ”tidligt advarselssystem,” som kan
opdage truslerne i en tidlig fase.
Ligeledes skal samfundet opbygge de nødvendige
ressourcer til at beskytte civilsamfundets svage
punkter. Tyskland kalder på politikerne, medierne og
civilsamfundet i helhed til at opdage og modstå
propaganda.[2]

[1] The Federal Government (2016) White Paper On

German Security Policy And The Future Of The
Bundeswehr 2016 s. 38.
[2] The Federal Government (2016) White Paper On

German Security Policy And The Future Of The
Bundeswehr 2016 s. 39.
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Polen

-

Polen
Den polske trusselsopfattelse er som følgende:
1. Rusland
- Polen har igangsat en gennemgribende modernisering af væbnede styrker
- Huser NATO Enhanced Forward Presence kampgruppe
2. Cyber
- Udtrykker ønske om at styrke sin cybersikkerhed i fremtiden
- Meldte sig ind i CCDCOE i 2011

-
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Rusland anses først og fremmest som en trussel mod Polen. Specielt anses det som
bekymrende at Rusland har valgt permanent at udstationere Iskander-missiler i den
russiske enklave, Kaliningrad.
Dette missilsystem har en rækkevidde på 280-500 km, hvilket gør det muligt at
ramme en lang række militære mål i Polen. Grundet Ruslands militære trussel, ser
Polen også institutioner som EU og NATO som oplagte værktøjer til at
imødekomme disse trusler.
I 2015 igangsatte regeringen i Warszawa en 10-årig plan der har til formål at forny
og modernisere det polske forsvar.[1] Her kan der bl.a. nævnes udviklingen af et
anti-missil skjold, som kan benyttes i forhold til rakettruslen fra Kaliningrad.
Polen er omfattet af NATO’s Enhanced Forward Presence, som skal have en
afskrækkende effekt overfor Rusland. Det er USA som leder den multinationale
EFP-kampgruppe i Polen. Kampgruppen består også af kampklare styrker fra
Rumænien og Storbritannien. De fire kampgrupper som er blevet stationeret i
Baltikum og Polen er under NATO kommando fra Szczecin i Polen.

[1] Global Security “Poland – Military Spending” GlobalSecurity.org.
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Polen og truslen fra
cyberspace
Ifølge Polens Nationale Sikkerhedsbureau, BBN, er
der en stigende udvikling i trusler fra cyberspace,
taget i betragtning af samfundet i højere grad
benytter sig af informations- og
kommunikationsteknologi. Dette betyder ifølge BBN
at der er en voksende risiko for at cyberangreb kan
have en ødelæggende virkning på samfundet og
staten.[1]
Polens Ministerium for Digitale Affærer har
udarbejdet et udkast til en Cybersikkerhedsstrategi fra
2017 og frem til 2022. Dette udkast giver udtryk for
behovet for at styrke den polske cybersikkerhed og
nævner at Polen har som intention at styrke
cybersikkerheden i landets væbnede styrker.[2]

[1] National Security Bureau (2014) National Security
Strategy of The Republic of Poland, s. 19.
[2] Adamowski, Jaroslaw (2017) “Poland’s Digital
Affairs Ministry Releases Cyber-Security Strategy” SC

Media UK, 13. Marts.
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Atlantsammenslutningen
Atlantsammenslutningen blev oprettet i 1950
som følge af Danmarks nyerhvervede
medlemskab af NATO, hvor neutralitet blev
ændret til alliancesamarbejde.
Denne nye udenrigspolitiske retning affødte et
behov for at informere befolkningen om
Danmarks nye internationale rolle, og resultatet
blev oprettelsen af Atlantsammenslutningen.
Som uafhængig folkeoplysningsorganisation har
Atlantsammenslutningen således haft til opgave
at oplyse danskerne om sikkerheds-, forsvars- og
udenrigspolitik i mere end 60 år.
Atlantsammenslutningen støttes af en årlig
finanslovsbevilling via Udenrigsministeriet.

Atlantsammenslutningen
Ryvangs Allé 1, bygn. 203
2100 København Ø
Tlf. 3059 1944
Mail: atlant@atlant.dk
Læs mere på
www.atlant.dk

