SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN

HISTORISK UDVIKLING
Specialoperationskommandoen er blevet etableret som en del af den politiske aftale på
forsvarsområdet 2013-2017. Formålet er at styrke og øge de samlede fremtidige danske
kapaciteter indenfor specialoperationer, herunder også kapaciteter fra Flyvevåbnet. Kommandoen
skal sikre, at specialoperationskapaciteten fokuseres mod Danmarks strategiske
sikkerhedspolitiske udfordringer samt styrke og udvikle selvstændige kapacitetsbidrag til nationale
og i internationale operationer.
Beslutningen om at oprette Specialoperationskommandoen er et paradigmeskifte, der etablerer
Specialoperationskommandoen som en selvstændig kapacitet med Jægerkorpset og
Frømandskorpset som underlagte myndigheder.
Specialoperationskommandoen blev formelt oprettet d. 1. september 2014 da generalmajor Jørgen
Høll blev udpeget som Specialoperationskommandoens første chef.
Den 1. december 2014 blev de første medarbejdere ansat. I 2015 ansættes yderligere 30-40 nye
militære og civile medarbejdere med baggrund fra hele Forsvaret.
BELIGGENHED
Specialoperationskommandoens hovedkvarter er beliggende på Flyvestation Aalborg i Nordjylland.
Kommandoens enheder, Jægerkorpset og Frømandskorpset, er fortsat placeret på hhv.
Flyvestation Aalborg og på Flådestation Kongsøre.
OPGAVER
Specialoperationer kendetegnes ved at være et alternativ, der skal kunne levere operative
løsninger på uforudsigelige og uventede opgaver i samarbejde med statens øvrige relevante
aktører. Specialoperationer kan derved medvirke til at fremme Danmarks nationale interesser.
Specialoperationskommandoen opstiller sammen med udvalgte internationale partnere et
multinationalt hovedkvarter for specialoperationer, der sammen med underlagte taktiske
kapaciteter kan virke som et dansk kernebidrag til international konflikthåndtering og stabilisering.
Strategiske specialoperationer karakteriseres ved evnen til vekselvirkning mellem indirekte og
direkte indsatser med bløde og hårde virkemidler samt samarbejde med nationale og
internationale partnere.
Strategiske specialoperationer som koncept er noget nyt for Danmark. Der udestår stadig praktisk
og akademisk undersøgelse af det katalog af muligheder, som specialoperationer kan bidrage med
i en dansk strategisk kontekst. Specialoperationskommandoen vil have en central rolle i
udviklingen af, hvordan Danmark bedst anvender kapaciteten til at beskytte og fremme Danmarks
interesser. Samtidig skal Specialoperationskommandoen forsat arbejde på at styrke og øge
Danmarks specialoperationskapaciteter på den mest effektive måde.
MOTTO
STYRKE GENNEM FÆLLES INDSATS

