Trusselsvurdering for danske militære operationer i Middelhavet og farvande omkring den arabiske halvø
FE har ingen oplysninger om konkrete terrortrusler mod danske militærfartøjer i Middelhavet,
Suez-kanalen, Rødehavet, Det Indiske Ocean eller Den Persiske Golf. FE vurderer dog, at militante,
islamistiske grupper har grundlæggende vilje til at angribe skibe og fartøjer i Libyens, Ægyptens og
Yemens kystnære farvande.
Det er muligt, at militante, islamistiske grupper i Ægypten kan angribe skibe og fartøjer, der passerer gennem Suez-kanalen.
Det er usandsynligt, at fremmede stater vil gennemføre fysiske angreb mod danske militærfartøjer, der opererer i internationalt farvand i Middelhavet. Ruslands permanente flådegruppe i Middelhavet opererer primært i det østlige Middelhav omkring Cypern og Syrien. Det er muligt, at
militærfartøjer i Middelhavet vil gennemføre chikanemanøvrer i form af tætte forbiflyvninger eller
afskærende eller tæt sejlads på danske skibe, hvis danske operationer opfattes som obstruerende
for russiske operationer eller opgaveløsning.
Det er mindre sandsynligt, at fremmede stater vil gennemføre fysiske angreb mod danske militærfartøjer, der opererer i Den Persiske Golf.
Det er muligt, at en igangværende væbnet konflikt i Yemen kan føre til utilsigtede angreb mod
danske militærfartøjer, der opererer i den sydlige del af Rødehavet.
Det er muligt, at danske militærfartøjer i såvel Middelhavet som farvande omkring den arabiske
halvø kan blive udsat for forsøg på spionage. I dele af disse farvandsområder er det sandsynligt og
under særlige forhold meget sandsynligt, at danske militærfartøjer vil blive udsat for forsøg på
spionage. FE vurderer, at nogle fremmede stater har såvel vilje som kapacitet til at spionere mod
vestlige militære enheder.
Der er en konstant og specifik trussel fra cyberspionage mod Forsvaret. Fremmede stater forsøger
vedholdende at udføre cyberspionage mod personel og systemer under Forsvars- og Udenrigsministeriets myndighedsområde. Der er ligeledes en konstant trussel fra cyberkriminalitet.
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Der er en potentiel trussel fra cyberaktivisme samt fra cyberterror. FE vurderer at militante ekstremister på nuværende tidspunkt ikke har kapacitet til at udføre alvorlige cyberangreb med effekt
svarende til konventionelle terrorangreb.
Trusselsniveauer
FE vurderer, at truslen fra militante eller terrorrelaterede angreb er LAV i kystnære farvande fra
Marokko til Tunesien og MIDDEL i kystnære farvande ud for Libyen, Ægypten og Yemen.
FE vurderer, at truslen fra militante eller terrorrelaterede angreb i internationalt farvand i Middelhavet er LAV.
FE vurderer, at terrortruslen i forbindelse med passage gennem Suez-kanalen er MIDDEL.
FE vurderer, at truslen fra militante angreb i den sydlige del af Rødehavet ud for Yemen er MIDDEL.
I Middelhavet er der i internationalt farvand INGEN trussel fra fysiske, militære angreb. I Den Persiske Golf er truslen fra fysiske, militære angreb mod danske militærfartøjer LAV.
FE vurderer, at den generelle trussel fra spionage mod danske militærfartøjer i Middelhavet og
farvande omkring den arabiske halvø er MIDDEL. I visse farvandsområder er spionagetruslen HØJ
stigende til MEGET HØJ under særlige forhold.
FE vurderer, at truslerne fra cyberspionage og cyberkriminalitet mod Forsvaret er MEGET HØJ,
mens trusler cyberaktivisme og cyberterror er LAV.
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