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Opdatering til ”Danmarks nye kampfly - F-35 kort fortalt”, november 2018. 

Siden udgivelse af Center for Militære Studiers baggrundspapir ”Danmarks nye kampfly – F-35 

kort fortalt” i november 2018 er der sket en ændring vedr. den planlagte levering af fly til 

Danmark:  

Figur 1: Revideret oversigt over planlagt levering af Danmarks F-35 fly: 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Årlig levering 4 3 10 4 3 3 0 

F-35 fly i USA 4 7 7 7 7 7 6 

F-35 fly i DK 0 0 10 14 17 20 21 

Danske fly ialt 4 7 17 21 24 27 27 

 

Baggrunden for den ændrede leveringstakt skal ses i det forhold, at F-35 faciliteter på Flyvestation 

Skrydstrup først forventes færdigbyggede i løbet af 2023. Derfor bliver der leveret 7 fly i 2021-22 

til brug for omskoling på Luke AFB i USA og herefter leveres de resterende F-35 fly til Skrydstrup, 

hvor de første fly er planlagt at lande i efteråret 2023.  

Endvidere er selve anskaffelsesprisen nedjusteret fra 16,37 til 15.47 mia kr. 

Kilde: Forsvarsudvalget, alm. del bilag 79, 2. april 2019 

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/FOU/bilag/79/index.htm  

 

F-35 projektstatus pr 6. apr 2021: 

Der er leveret mere end 625 F-35 fly som pt. flyver i de 9 brugerlande: Japan, Sydkorea, Israel, Italien, 
Norge, Holland, Australien, Storbritannien, og USA. Flyene har fløjet over 380.000 timer i alt.  

29. okt 2019 blev der indgået produktionskontrakt for 478 F-35 fly. Her indgår Danmarks 7 første fly 
som leveres til en gennemsnitspris på ca 78,6 mio USD = ca. 500 mio kr pr stk.     

Kilde: www.f35.com 

 

https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/danmarks-nye-kampfly---f-35-kort-fortalt/
https://cms.polsci.ku.dk/publikationer/danmarks-nye-kampfly---f-35-kort-fortalt/
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/FOU/bilag/79/index.htm
http://www.f35.com/


Side 2 

F-35 status i Danmarks nabolande: 

Norge opererer nu 18 F-35A på Ørland samt 10 fly på træningsenheden på Luke AFB og modtager 
senere i løbet af 2021 yderligere seks fly i Norge. Det norske flyvevåben erklærede indledende 
operativ kapabilitet i begyndelsen af november 2019. Norge har gennemført Iceland Air Policing med 
F-35 i både 2020 og 2021 og har tillige for nyligt deltaget i Red Flag øvelsen i USA med fire F-35.  

                            Kilde: https://forsvaret.no 

 

Holland opererer nu 17 F-35A hvoraf otte fly anvendes til omskoling på Luke AFB i USA og ni fly 
opererer fra basen i Leeuwarden hvortil der leveres yderligere otte fly i løbet af 2021. Holland 
besluttede i okt. 2019 at anskaffe yderligere 9 F-35 fly således at det totale antal bliver 46.        

Kilde: www.defensie.nl 

Storbritannien opererer 21 F-35B fly på RAF Marham hvor Royal Air Force har erklæret indledende 
operativ kapabilitet ved udgangen af 2018. Flyene skal anvendes på Royal Navy´s to nye hangarskibe 
af Queen Elisabeth klassen. HMS Queen Elisabeth har gennemført operativ træning med et antal 
britiske F-35 sammen med US Marine Corps og hangarskibet har opnået indledende operativ 
kapabilitet med F-35B. Storbritannien har foreløbigt bestilt 48 F-35 fly og forventes jf. det nye UK 
Defence Review at bestille i alt mindst 60 fly. 

       Kilde: www.mod.uk og UK Defence Journal 

 

Italien har modtaget 12 F-35A og 3 F-35B samt gennemført første F-35 deployering til Island for at 
varetage NATO Iceland Air Policing (IAP) i efteråret 2019. Italien har planlagt at anskaffe i alt 90 F-35 
fly  

 

Belgien besluttede ultimo oktober 2018 at anskaffe 34 F-35A fly til erstatning for deres F-16 fly.  

 

Polen besluttede i 2020 at anskaffe 32 F-35 A fly.  
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