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Militær støtte til Ukraine 

Ukraines evne til at kunne forsvare sig selv over for Rusland er afhængig af fortsat 
vestlig støtte. Danmark er blandt de største militære bidragsydere til Ukraine rela-
tivt til størrelse, og det er aftalepartiernes ønske, at Danmark skal fastholde denne 
position. 

Danmark har siden den russiske invasion den 24. februar 2022 truffet beslutninger 
om militær støtte til en samlet værdi af ca. 4,9 mia. kr. Aftalepartierne er enige om 
at afsætte ca. 5,4 mia. kr. til militær støtte i 2023. Dertil foreslås det at afsætte en 
foreløbig ramme i 2024 og frem til afledte udgifter af militær støtte foretaget i 
2023. Grundet udfordringer med produktionslinjer vil noget materiel først kunne 
gen- eller erstatningsanskaffes og dermed få finansielt afløb efter 2023. Det kan 
derfor være en forudsætning for en række donationer, at der også anvises finansie-
ring i 2024 og frem.  

Den danske støtte gives generelt via donationer fra Forsvarets egne lagre, indkøb 
via dansk og udenlandsk forsvarsindustri med henblik på donation (evt. i fælles-
skab med andre lande), finansiel støtte til relevante fonde og organisationer samt 
træningsindsatser. 

Donationer 
Regeringen har på baggrund af militære anbefalinger fra Forsvaret forberedt en 
række donationer, der iværksættes hurtigst muligt som led i etableringen af Ukrai-
nefonden. Desuden afsøges muligheden for yderligere donationer løbende. Det vil 
endvidere være muligt at indkøbe materiel via dansk og udenlandsk forsvarsindu-
stri med henblik på donation til Ukraine.  

Finansiel støtte 
Der vil kunne ydes yderligere finansiel støtte til Ukraine gennem forskellige støtte-
fonde.  

Danmark bidrager finansielt til den britisk ledede International Fund for Ukraine 
(IFU), som er en udløber af Copenhagen Ukraine Conference i august 2022. For-
målet med fonden er at skabe grundlag for langsigtet støtte til Ukraine gennem in-
vesteringer i produktionslinjer i forsvarsindustrien, frem for - og som supplement 
til - kortsigtede indkøb. Danmark donerede ca. 370 mio. kr. til IFU i 2022. Den 
britisk-ledede fond annoncerede den 15. februar 2023 den første donationspakke 
til en værdi på ca. 1,7 mia. kr., der bl.a. vil indeholde luftværn, droner og reserve-
dele til kampvogne.   

Der vil desuden kunne ydes finansiel støtte til Ukraine via NATO’s Comprehen-
sive Assistance Package (CAP) Trust Fund, der finansierer forskellige støttepro-
jekter.  
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Træning 
Den militære støtte omfatter træning af ukrainske soldater uden for Ukraine. 
Dette kan bl.a. ske i regi af EU’s træningsmission EUMAM, den britiske trænings-
mission INTERFLEX og i nationalt regi. Træningen omfatter grundlæggende mi-
litære færdigheder såvel som specialiseret træning på våbensystemer, herunder fx 
på CAESAR artilleripjecerne. 

 


	Faktaark
	Militær støtte til Ukraine
	Donationer
	Finansiel støtte
	Træning


