NATO’s Stående Flådestyrker (SNMG)
NATO’s Stående flådestyrker sikrer NATO’s
maritime

tilstedeværelse

i

Danmarks

nær-

område.
NATO’s

Stående

Flådestyrker

består

af

to

fregatgrupper og to minerydningsgrupper og udgør
alliancens faste maritime tilstedeværelsesstyrke,
der kan indsættes med kort varsel i tilfælde af en
krisesituation. I Danmarks nærområde varetages
opgaven af Fregatgruppe 1 og Minerydningsgruppe
1, der hovedsageligt befinder sig i de nordlige
farvande.

Danmark har løbende bidraget til de

Stående Flådestyrker med flådefartøjer, stabsbidrag
og minerydningskapaciteten MCM Danmark.

Fregatten Niels Juel.

Danmark vil også de kommende år bidrage til
NATO’s

maritime

tilstedeværelse

i

nær-

området.
Den maritime sikkerhed i nærområdet vil også de
kommende
Danmark

år

have

således

dansk

varetage

fokus.

I

2019

kommandoen

vil

over

Minerydningsgruppe 1 hele året samt periodevist
udsende minerydningskapaciiteten MCM Danmark.
Derudover udsendes op til to kortere bidrag af ca.
en måneds varighed til Fregatgruppe 1.
Fregatgruppe 1 under øvelse i Østersøen.

I 2020 vil Danmark tilbyde NATO at bidrage med en
kommandostab til ledelsen af Fregatgruppe 1 i årets
første seks måneder fra et allieret flådefartøj.

Danmark bidrager i 2018 med et flådefartøj og
en kommandostab, der varetager ledelsen af
Fregatgruppe 1 hele året.
Danmark leverer i 2018 et markant bidrag til
NATO’s
varetager

Stående

Flådestyrker,

kommandoen

over

da

Danmark

den

nordlige

Fregatgruppe 1 hele året. Foruden kommando-

Fakta: Danske bidrag til
NATO’s Stående Flådestyrker i
2018 – 2020
•

ledelse af Fregatgruppe 1 hele året.

staben for fregatgruppen bidrager Danmark med et
flagskib for fregatgruppens ledelse. I første halvår
vil fregatten Niels Juel fungere som flagskib, mens
opgaven

2018: Flagskib samt kommandostab til

•

2019: Kommandostab samt periodevist
MCM Danmark til Minerydningsgruppe 1.

i andet halvår vil blive varetaget af det

Op til to kortere skibsbidrag til

fleksible støtteskib Esbern Snarre.

Fregatgruppe 1.

•

2020: Tilbud om kommandostab til
ledelse af Fregatgruppe 1 første halvår af
2020.
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