FE’s opgaver

Den stigende kompleksitet og den
hastige udvikling stiller store krav til
FE og vores opgave med at afdække,
varsle og modvirke udefrakommende
trusler mod Danmark. Som en
af Danmarks markante vidensorganisationer stræber vi konstant
efter at omsætte vores viden
til operativ effekt (...)
Lars Findsen, chef for FE

Danmark står over for et stadig mere sammensat og komplekst
trusselsbillede. Den globale udenrigs- og sikkerhedspoliiske
scene har de seneste år været præget af hasige forandringer og
opbrud. Europa har i 2015 og 2016 oplevet en signing i antallet
af terrorangreb. Angreb som er sket på tværs af landegrænserne
i Europa. Samidig ses en fortsat iltagende trussel på cyberområdet, og også i Østersøregionen sker der en udvikling af betydning
for Danmarks sikkerhed som følge af blandt andet øget russisk
militær akivitet.
Den sigende kompleksitet og den hasige udvikling siller store
krav il FE og vores opgave med at afdække, varsle og modvirke
udefrakommende trusler mod Danmark. Som en af Danmarks
markante vidensorganisaioner stræber vi konstant eter at omsæte vores viden il operaiv efekt – f.eks. ved at bidrage il den
samlede kontraterrorindsats sammen med Poliiets Eterretningstjeneste (PET) og internaionale samarbejdspartnere, ved at afdække og imødegå cyberangreb eller ved at bidrage il grundlaget
for poliiske beslutninger.
Vores viden gør og skal gøre en forskel for Danmark og danske
interesser.
Som led i en ambiiøs udviklingsdagsorden har FE en målsætning
om at blive en af de mest dynamiske og operaivt fokuserede vestlige eterretningstjenester. For at forfølge dete mål og for at løse
vores opgaver bedst muligt har vi et stort fokus på vores vigigste
ressource, nemlig vores medarbejdere. Vi har fået mange nye kollegaer, og vi bruger fortsat mange ressourcer på at både iltrække
og fastholde de bedste og mest kompetente medarbejdere, der leverer resultater af stadigt højere kvalitet og har et operaivt fokus.

I 2016 har FE opretet et hackerakademi med ønsket om at iltrække medarbejdere med særlige kompetencer. På Hackerakademiet uddannede FE i 2016 hackere, som kan udføre ofensiv
netværksindhentning, og her i 2017 fokuserer FE illige uddannelsen på at forsvare Danmark mod cyberangreb. Som et led i rekrutteringsprocessen lancerede vi en kampagne med skjulte budskaber i såvel tradiionelle som sociale medier. Det kan du læse mere
om i denne beretning.
I beretningen kan du også få et indblik i vores organisaion. FE
ilpasser løbende organisaionen il det ændrede trusselsbillede.
Eter mange års fokus på terrorbekæmpelse blev afdelingen for
kontraterror il en selvstændighed enhed - Sektor for Kontraterror. Desuden har vi etableret en ny militær CNO-sektor (Computer Netværk Operaioner), der er ansvarlig for at understøte Forsvaret i relaion il cyberoperaioner både defensivt og ofensivt.
Omorganiseringer der vil ruste FE il at bidrage il at imødegå de
trusler, som Danmark står over for.
Beretningen handler primært om FE som virksomhed. Vil du læse
om FE’s eterretningsmæssige vurderinger, skal du læse vores årlige publikaion ”Eterretningsmæssig Risikovurdering”, der ligesom beretningen her ligger på FE’s hjemmeside fe-ddis.dk.
God læselyst

Lars Findsen
Chef for Forsvarets Eterretningstjeneste
Kastellet, juni 2017

K ASTELLET, KØBENHAVN
Kastellet er opført i 1663 og er et af de ældste og
bedst bevarede fæstningsanlæg i Nordeuropa.

Opgaver

FE har tre hovedopgaver:
• Vi er Danmarks udenrigs- og militære efterretningstjeneste
• Vi er Danmarks militære sikkerhedstjeneste
• Vi er den nationale it-sikkerhedsmyndighed
Som eterretningstjeneste skal FE medvirke il at forebygge og
modvirke trusler mod Danmark og danske interesser. Det gør vi
ved at indhente, analysere og formidle oplysninger om forhold
i udlandet, som har betydning for Danmark og danske interesser, il regeringen og naionale myndigheder. Dete bidrager il, at
Danmark som suveræn stat kan føre sin udenrigs-, sikkerheds- og
forsvarspoliik på grundlag af selvstændige, naionale eterretningsmæssige vurderinger.
I FE’s arbejde forstås danske interesser bredt og kan f.eks. omfate
poliiske, militære og økonomiske områder samt teknisk-videnskabelige oplysninger af betydning for Danmarks sikkerhed, dansk
økonomi mv. Det gælder også konlikter og sikkerhedsspørgsmål
af betydning for dansk udenrigs- og sikkerhedspoliik samt konkrete trusler fra forskellige aktører i forhold il eksempelvis danske
ambassader, udsendte soldater eller andre danske mål i udlandet.
Synergi mellem de tre hovedopgaver
FE’s tre overordnede opgaver hænger tæt sammen, og det giver
klare synergier, at de er samlet i FE. Det gælder både i forhold il
videndeling og tekniske færdigheder, som kan styrke FE’s evne il
at imødegå trusler mod Danmark.

Beskytelsen af Danmark og danske interesser
Eterretningsvirksomhed og beskytelsen af danske interesser er
kernen i FE’s arbejde, og det som vi bruger størstedelen af vores ressourcer på. Som eterretningstjeneste bruger vi de særlige
muligheder, vi har il at indhente relevante oplysninger, som ikke
er alment ilgængelige omkring f.eks. stormagters ageren eller de
trusler, som udspringer fra terrorgrupper. Oplysninger bliver bearbejdet og analyseret og dereter leveret som eterretningsprodukter il vores kunder. FE’s produkter bruges blandt andet som
baggrund for poliiske beslutninger eller i forbindelse med Forsvarets militære operaioner.
Beskytelse af det danske forsvar
FE er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste, der skal beskyte Forsvaret mod terrorisme, spionage, sabotage og andre
former for kriminalitet. Beskytelsen omfater bl.a. medarbejdere, materiel og bygninger både i Danmark og i udlandet. FE er
samidig naional sikkerhedsmyndighed inden for Forsvarsministeriets område.
Styrkelse af Danmarks robusthed mod cyberangreb
FE’s Center for Cybersikkerhed (CFCS) er Danmarks naionale
it-sikkerhedsmyndighed og naionalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet. CFCS blev opretet i 2012 som en del af
FE. Centerets opgave er at bidrage il at beskyte den digitale infrastruktur i Danmark og il at styrke Danmarks robusthed mod
cyberangreb. CFCS har særligt fokus på at imødegå avancerede
cyberangreb mod danske myndigheder og virksomheder, der varetager samfundsvigige funkioner.

