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Håndtering af forsvarsløft til 2 pct. af BNP 

I forbindelse med Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik (marts 2022) blev 
det aftalt at løfte udgifterne til forsvar og sikkerhed varigt til 2 pct. af BNP inden 
udgangen af 2033. Det konkrete løft – herunder profilen for indfasning og forde-
ling af udgifterne på henholdsvis drifts- og anlægsudgifter mv. – besluttes først i 
det kommende forsvarsforlig, der skal gælde fra 2024. På den baggrund er det af-
talte løft af forsvarsudgifterne beregningsteknisk håndteret i 2030-planen.  

Inden for de finanspolitiske rammer er der konkret afsat en beregningsteknisk re-
servation til løft af forsvarsudgifterne på i alt 15½ mia. kr. i 2030.1 Det giver plads 
til en lineær indfasning af det besluttede forsvarsløft til 2 pct. af BNP inden ud-
gangen af 2033. Med afsæt i den forudsatte lineære indfasning vil forsvarsudgif-
terne udgøre ca. 1,8 pct. af BNP i 2030 svarende til merudgifter på ca. 0,6 pct. af 
BNP (ca. 15½ mia. kr.) i forhold til det budgetteknisk videreførte niveau for for-
svarsudgifterne på knap 1,3 pct. af BNP i 2030, jf. figur 1.  

Det budgetteknisk videreførte niveau for forsvarsudgifterne afspejler, at der i Af-
tale på forsvarsområdet 2018-2023 (januar 2018) og Tillæg til aftale på forsvarsområdet 
2018-2023 (januar 2019) blev sigtet mod, at forsvarsudgifterne skulle udgøre 1,5 
pct. af BNP i 2023. BNP-skønnet er efterfølgende opjusteret og ventes i 2023 at 
ligge over sit strukturelle niveau. På den baggrund svarer det budgetterede niveau 

 

1 Forsvarsudgifterne skønnes samlet set at skulle løftes med ca. 20½ mia. kr. i 2033 (2023-priser) for at ud-
gøre 2 pct. af BNP i 2033. I Danmarks Konvergensprogram 2022, maj 2022 blev merudgifterne skønnet til ca. 
19½ mia. kr. (2022-priser) i 2033. Forskellen afspejler primært opregning til 2023-priser. I Svar på Finansudval-
gets spørgsmål nr. 326 (Alm. del) af 23. maj 2022 er det desuden oplyst, at merudgifterne til løft af forsvarsudgif-
terne til 1,8 pct. af BNP i 2030 udgør ca. 13½ mia. kr. (2022-priser). I indeværende fremskrivning skønnes 
merudgifterne i 2030 til ca. 15½ mia. kr. (2023-priser), svarende til godt 1,8 pct. af BNP. Forskellen afspejler, 
at en lineær indfasning af forsvarsløftet til 2 pct. i 2033 indebærer, at forsvarsudgifterne skal udgøre godt 1,8 
pct. i 2030 samt virkningen af opregning til 2023-priser og et justeret skøn for BNP. 

Figur 1 
Lineær indfasning af løft af forsvarsudgifter til 2 pct. af BNP i 2033 

 
 
Anm.: Det budgettekniske niveau for forsvarsudgifterne er skønnet på baggrund af det niveau, der er forudsat på 

finanslovforslaget for 2023 og som efter 2023 er teknisk videreført og korrigeret for udgifterne til kampfly-
anskaffelsen og Tillæg til aftale på forsvarsområdet 2018-2023 (januar 2019). 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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for forsvarsudgifterne til ca. 1,4 pct. af BNP i 2023. Fra 2023 til 2030 er udgifterne 
til forsvar beregningsteknisk videreført.2 Som følge af stigende BNP og bortfald af 
høje udgifter til kampfly-anskaffelser i 2023 mv. svarer udgiftsandelen i udgangs-
punktet til knap 1,3 pct. af BNP i 2030. 

I 2030-planforløbet indgår forsvarsløftet på 15½ mia. kr. dels som en beregnings-
teknisk reservation i råderummet på 11¾ mia. kr., og dels som en beregningstek-
nisk reservation under den offentlige investeringsramme på ca. 3¾ mia. kr. Det 
kan blandt andet ses i lyset af, at investeringsrammen siden Nationalt kompromis om 
dansk sikkerhedspolitik (marts 2022) er løftet med 5 mia. kr. i kraft af den underlig-
gende saldoforbedring i dels Danmarks Konvergensprogram 2022, maj 2022 (2½ mia. 
kr.) og dels en tilsvarende forbedring i det opdaterede 2025-forløb, som danner 
afsæt for 2030-fremskrivningen (2½ mia. kr.).  

Det skal bemærkes, at reservationen i investeringsrammen ikke er udtryk for en 
forventning til størrelsen på materielanskaffelser i et kommende forsvarsforlig, 
men alene en beregningsteknisk antagelse. Profilen for indfasning og fordelingen 
af udgifter til drift og anlæg mv. besluttes først i det kommende forsvarsforlig, der 
skal gælde fra 2024, og en ændret fordeling i forhold til den her forudsatte bereg-
ningstekniske fordeling vil ikke påvirke råderummet til andre prioriteter eller an-
dre typer offentlige investeringer. 

 

 

2 Det budgettekniske niveau for forsvarsudgifterne (før forsvarsløftet) er skønnet på baggrund af det niveau, 
der er forudsat på finanslovforslaget for 2023 og som efter 2023 er teknisk videreført og korrigeret for 
udgifterne til kampflyanskaffelsen og Tillæg til aftale på forsvarsområdet 2018-2023 (januar 2019). 
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