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Centrale pointer: 

 Maritime eftersøgnings- og havred-

ningsopgaver, særligt i Middelhavet, er 

i stigende grad omdrejningspunkt for 

politiske og retlige konflikter. Det påvir-

ker også Danmark, der deltager i inter-

nationale flådeoperationer gennem 

NATO samarbejdet og EU’s fælles 

grænsekontrol. 

 Det internationale havredningsregime 

er kommet under væsentligt pres på 

grund af stigningen i bådmigranter. 

Samtidig betyder retsudviklingen inden 

for andre retsområder (f.eks. menne-

skeretten) og mere komplicerede for-

mer for internationalt samarbejde (bl.a. 

i regi af EU’s grænseagentur Frontex), 

at der kan opstå forskellige fortolknin-

ger og dermed risiko for retlige konflik-

ter i forbindelse med internationale ope-

rationer. 

 En væsentlig udfordring for Danmark er 

at sikre, at dansk deltagelse i internati-

onale flådeoperationer sker inden for 

rammerne af Danmarks internationale 

forpligtelser under havretten og menne-

skeretten. 

 Der er behov for, at Danmark tager ak-

tivt stilling til de folkeretlige implikatio-

ner i forbindelse med havredning både 

forud for og under internationale opera-

tioner. Det er desuden i Danmarks inte-

resse at arbejde for både juridiske og 

politiske reformer i forhold til det nuvæ-

rende havredningsregime. 

 
Maritime eftersøgnings- og redningsopgaver 

– på engelsk betegnet search and rescue 

(SAR) – er i stigende grad blevet genstand 

for politiske og juridiske diskussioner. Stig-

ningen i antallet af bådmigranter fra 

1970erne og frem har grundlæggende udfor-

dret de pragmatiske principper, det internati-

onale havredningsregime er bygget op om-

kring. Problemstillingen har fået særlig be-

tydning for det europæiske samarbejde i og 

omkring Middelhavet, der gentagne gange 

har været ramme for politiske konflikter, hav-

nelukninger samt rapporteringer om ikke-ef-

terlevelse af redningsanmodninger og/eller 

aktive forsøg på at skubbe migrantbåde til-

bage i modstrid med internationale forpligtel-

ser. Konsekvenserne af politiske konflikter 

og den manglende efterlevelse af internatio-

nale regler påvirker migranter og andre i 

havsnød, hvis sikkerhed og grundlæggende 

rettigheder udfordres; men også private 

skibsførende og danske shipping firmaer 

med ruter i de berørte farvande. Det rejser 

samtidig væsentlige og komplicerede juridi-

ske spørgsmål for lande som Danmark, der 

aktivt deltager i fælles maritime operationer i 

Middelhavet som del af f.eks. EU- eller 

NATO-samarbejdet. Denne rapport præsen-

terer en sammenhængende analyse af de re-

levante folkeretlige og EU-retlige forpligtel-

ser, som kommer i spil, når danske flådefar-

tøjer og myndighedspersonel deltager i hav-

redningsoperationer i Middelhavet. 

 

Politik og jura i uskøn forening 

De gentagne rapporter om ikke-efterlevelse 

af havredningsreglerne i forhold til bådmi-

granter i Middelhavet skyldes både juridiske 

og politiske forhold. Flere centrale elementer 

i det internationale havredningsregime – 

f.eks. definitionen af ”havsnød”, hvor perso-

ner der samles op skal sættes i land, og den 

geografiske opdeling af hver stats havred-

ningszone – er ikke tilstrækkeligt tydeligt de-

fineret og underlagt markant forskellige for-

tolkninger på tværs af landene, både i og 

uden for Europa. Den praktiske betydning af 

disse forhold var tidligere mere begrænset, 

da man i vidt omfang fandt pragmatiske løs-

ninger i de konkrete situationer, der opstod. 

Det voksende antal bådmigranter – og den 

deraf følgende risiko for afledede forpligtel-



 

ser i forhold til særligt asylansøgere og flygt-

ninge – har dog markant ændret dette bil-

lede. Flere centrale Middelhavslande står så-

ledes stejlt på deres respektive fortolkninger. 

Der har været flere forsøg på at tydeliggøre 

de retlige standarder gennem både traktat-

ændringer og ikke-bindende resolutioner og 

vejledninger. Men processen har været præ-

get af inkrementalisme og fortsatte politiske 

uenigheder staterne imellem. 

Havredning er desuden et område, hvor sta-

ter er underlagt en række forskellige forplig-

telser i relation til både folkeretten og EU-ret-

ten. Som rapporten viser, er disse forpligtel-

ser langt fra altid samstemmende, og visse 

forpligtelser – særligt de menneskeretlige – 

har gennemgået en markant udvikling som 

følge af løbende fortolkning. Både Menne-

skerettighedsdomstolen og FN’s menneske-

rettighedskomiteer har således afgjort sager 

med relation til havredning og/eller maritim 

migrationskontrol, og flere sager verserer i 

skrivende stund. Forskellige migrant- og 

menneskerettighedsorganisationer har des-

uden forsøgt at udfordre den europæiske mi-

grationskontrol og håndtering af havred-

ningssituationer ved at anlægge sager med 

udgangspunkt i andre retsområder, f.eks. in-

ternational strafferet, EU-forvaltningsret og 

national erstatningsret. Det kan skabe en ri-

siko for ”retlig fragmentering” og konflikter, 

hvis flere retsinstanser – med markant for-

skellige retsgrundlag – hver især afgør sager 

relateret til havredning. Det kan tilsvarende 

skabe grobund for yderligere politisering, 

hvis både stater og sagsøgere forsøger at 

udnytte sådanne fortolkningsforskelle. 

Internationalt samarbejde kræver 
aktiv stillingtagen 

Den øgede politisering og de fortsat forskel-

lige fortolkninger af havredningsreglerne stil-

ler også øgede krav til Danmark i forbindelse 

med deltagelse i fælles flådeoperationer gen-

nem bl.a. EU og NATO-samarbejdet. Særligt 

inden for EU er det operationelle samarbejde 

i forhold til f.eks. grænsekontrol blevet udvi-

det og derfor også juridisk mere kompliceret. 

Samtidig er flere medlemslande (og senest 

også EU’s grænseagentur Frontex) blevet 

udsat for kritik og anklaget for at krænke 

grundlæggende rettigheder i forbindelse 

med kontrol- og havredningsoperationer. Det 

er derfor afgørende, at danske bidrag er sær-

ligt opmærksomme på de folkeretlige forplig-

telser både i situationer, hvor danske myn-

digheder er direkte involveret i havrednings-

operationer, og i situationer, hvor dansk per-

sonel bistår eller overdrager migranter eller 

andre opsamlede personer til andre med-

lemslande eller tredjelande. 

Konkrete episoder viser desuden, at der po-

tentielt kan opstå modsætningsforhold mel-

lem Danmarks folkeretlige forpligtelser og 

den operationelle kommandostruktur for fæl-

les flådeoperationer. Det er afgørende, at ud-

sendt personel er opmærksomme på så-

danne problemstillinger og arbejder ud fra 

klare retningslinjer, så Danmark ikke risikerer 

selv at ifalde ansvar eller medvirke til f.eks. 

menneskerettighedskrænkelser. Endelig er 

det vigtigt, at observationer om mulige rets-

brud blandt partnerstater systematisk indrap-

porteres og kan danne grundlag for overve-

jelser om Danmarks fortsatte deltagelse i den 

pågældende operation. 

 

Anbefalinger 
 
Der gives ikke nogen enkle eller ensidigt 

danske løsninger på disse udfordringer, men 

rapporten giver følgende anbefalinger i for-

bindelse med den danske flådes deltagelse i 

internationale operationer, hvor havred-

ningssituationer kan opstå.  

 

For det første, at Danmark anvender en kon-

sistent fortolkning af relevante regler og be-

greber for havredningsoperationer på tværs 

af det operationelle og politiske niveau, i 

overensstemmelse med internationale regler 

og standarder. Det forhold, at europæiske el-



 

ler andre partnerstater opretholder andre for-

tolkninger på dette område, bør ikke skabe 

grobund for inkonsistente juridiske vurderin-

ger på tværs af danske myndigheder eller en 

ad hoc tilgang. 

 

Det er derudover afgørende, at dansk delta-

gelse i internationale flådeoperationer, der 

kan involvere eftersøgnings- og havred-

ningsopgaver, sker i fuld overensstemmelse 

med Danmarks internationale forpligtelser 

under henholdsvis havretten og menneske-

retten. Det anbefales derfor, at de operatio-

nelle retningslinjer tydeliggør danske flådeof-

ficerers og andre myndigheders ansvar, ifald 

ordrer eller handlinger fra partnerstater eller 

internationale aktører risikerer at medføre en 

overtrædelse af Danmarks internationale for-

pligtelser.  

 

Det anbefales desuden, at der udarbejdes 

standarder og procedurer for at gennemføre 

risikovurderinger for partnerstaters mulige 

folkeretsbrud i forbindelse med havrednings-

operationer. Disse bør bl.a. inkludere proce-

durer for at vurdere mulige tilfælde af brud på 

havretlige eller menneskeretlige regler, når 

sådanne indrapporteres af danske myndig-

hedspersoner eller eksterne kilder; samt kri-

terier for midlertidigt at suspendere eller til-

passe danske operationer, hvor sådanne 

rapporter giver anledning hertil.  

 

Endelig anbefales det, at Danmark mere ak-

tivt involverer sig i internationale fora og pro-

cesser med henblik på at adressere havred-

ningsregimets retlige og politiske udfordrin-

ger – både henset til Danmarks aktive delta-

gelse i internationale flådeoperationer og 

som en af verdens fortsat største kommerci-

elle søfartsnationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette memo bygger på rapporten ’Deploy-

ment and distress: Legal issues confront-

ing Danish navy vessels in connection 

with search and rescue of migrants boats 

in the Mediterranean’, udgivet af DJØF For-

lag i samarbejde med Center for Militære 

Studier, Københavns Universitet, og indgår i 

projektet International Law & Military Opera-

tions (InterMil). Rapporten kan findes i sin 

fulde længde på InterMil’s hjemmeside. 

 

Om InterMil  

InterMil gennemfører praksisnær juridisk 

forskning og forskningsbaseret myndigheds-

betjening inden for militære studier. InterMil-

projektet er etableret ved en aftale mellem 

Det Juridiske Fakultet (i samarbejde med 

Forsvarsakademiet) og Center for Militære 

Studier på Københavns Universitet som et 

led i implementeringen af forsvarsforliget 

2018-2023, hvori forligskredsen har udtrykt 

ønske om ”øget fokus på de folkeretlige ud-

fordringer forbundet med bl.a. deltagelse i in-

ternationale operationer, cyber, droner og 

højteknologiske og elektroniske kampmid-

ler.” 

 

Læs mere om InterMil her: 

https://jura.ku.dk/icourts/research/intermil/ 
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