NATO Response Force

Hvad er NATO Response Force?
NATO Response Force (NRF) skal tjene som en hurtig og
fleksibel udrykningsstyrke. Formålet er at kunne levere et
hurtigt militært svar på en opstående krise. NRF kan både
indsættes til kollektivt forsvar og til krisestyring i øvrigt;
såvel indenfor som uden for NATO territorium.
På topmødet i Wales i 2014 besluttede NATO’s statsog regeringschefer at styrke NRF ved at oprette den
såkaldte spydspidsstyrke, VJTF. VJTF står for Very High
Readiness Joint Task Force. VJTF er på meget højt beredskab og inkluderer en multinational brigade på ca. 5.000
soldater. Hertil kommer luft- og sømilitære enheder samt
specialoperationsstyrker. Dele af VJTF’en kan være klar til
deployering inden ganske få dage.
Udover VJTF’en omfatter NRF også enheder på lavere
beredskab. IFFG (Initial Follow-On Forces Group) udgøres bl.a. af to multinationale brigader, der hhv. har været
på VJTF-beredskab i det foregående år eller skal være på
VJTF-beredskab i det kommende år. Den styrkede NRF
omfatter i alt ca. 40.000 soldater.

Hvordan bidrager Danmark?
Nationerne bliver bl.a. vurderet på, i hvor høj grad de
bidrager i forhold til landets størrelse. Danmark ligger på
denne opgørelse blandt de største bidragydere.
I 2016-2018 bidrager Danmark substantielt til NRF. Det
danske hærbidrag består af samlet set af ca. 1.000
soldater fra bl.a. Gardehusarregimentet og Jydske
Dragonregiment. Bidraget er i 2017 på meget højt beredskab i VJTF under britisk ledelse. Danmark deltager ligeledes med andre hærbidrag, fregatter, støtteskibe, C-130
transportfly og specialoperationsstyrker på varierende
beredskaber.

Hvem deltager?
NRF baserer sig på et system, hvor nationerne for 12
måneder af gangen tilmelder enheder på beredskab.
Bidragene kan komme fra de nationernes hær-, søog luftmilitære styrker samt specialstyrkerne. Det er i
udgangspunktet de bidragene nationer, der betaler,
såfremt enheder på NRF-beredskab aktiveres.
VJTF ledes på skift af Frankrig, Tyskland, Italien, Polen
Spanien, Tyrkiet og Storbritannien.
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