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Danskproducerede produkter  
og teknologi kan havne hos 
Ruslands militær

PET har konstateret, at Rusland løbende forsøger at  
anskaffe danskproducerede produkter og teknologi,  
som kan indgå i landets militære kapacitetsopbygning. 
Den russiske interesse kredser primært – men ikke ude- 
lukkende – om produkter med dobbelt anvendelse (dual-
use produkter), som er underlagt dansk eksportkontrol. 
Det er for eksempel maritim teknologi, sensor- og laser- 
udstyr samt visse industrimaskiner, der anvendes af  
det russiske militær.

Russiske netværk koordinerer indkøb af 
danskproducerede produkter og teknologi
PET’s efterforskning viser, at indkøb af danskproducerede 
produkter og teknologi, der er underlagt dansk eksport-
kontrol, og anden teknologi af interesse for Ruslands mili-
tær, bliver omdirigeret til organisationer og virksomheder 
med forbindelse til Ruslands militær. 

Produkterne bliver importeret til Rusland gennem netværk 
af personer og virksomheder, der er placeret i forskellige 
lande, herunder EU-medlemslande. PET vurderer, at de 
russiske netværk koordinerer indkøb gennem skiftende 
salgsagenter, distributører og frontvirksomheder med 
henblik på at sløre de danskproducerede produkters reelle 
slutbrug og for at omgå dansk eksportkontrol. PET vurde-
rer videre, at de russiske netværk omdirigerer produkterne 
gennem nye frontvirksomheder og ad nye forsyningskæ-
der i takt med, at PET og de øvrige danske eksportkontrol-
myndigheder afdækker virksomhedernes forbindelse til 
det russiske militær og standser eksporten.

PET vurderer, at det russiske militærs overordnede inte-
resse og behov for danskproducerede produkter og tekno-
logi vil fortsætte uændret på trods af EU’s sanktioner mod 
Rusland. Det er sandsynligt, at de russiske netværk fortsat 
vil forsøge at anskaffe produkter fra danske virksomheder 
ved at omgå EU’s sanktioner og dansk eksportkontrol.
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Er din virksomhed i risiko for at blive 
involveret i ulovlige aktiviteter?
Hvis din virksomhed kunne være mål for ulovlig anskaffel-
sesvirksomhed, kan du kontakte PET. PET efterforsker  
aktivt russisk anskaffelsesvirksomhed og står til rådighed 
med rådgivning til danske virksomheder om blandt andet 
truslen forbundet med ulovlig anskaffelsesvirksomhed.

Har du brug for vejledning om kontrollerede 
eller sanktionerede produkter? 
Hvis du har brug for vejledning i forhold til hvilke kontrol-
lerede eller sanktionerede produkter og teknologi der må 
eksporteres til Rusland, henviser PET desuden til Er-
hvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen er ansvarlig myndig-
hed for dual- use eksportkontrolreglerne samt på sankti-
onsområdet for indefrysning og eksport af dual-use pro-
dukter og teknologi

Kontakt PET:
pet@politi.dk

Kontakt Erhvervsstyrelsens 
Team Global Handel og 
Sikkerhed:
Tlf. 35 29 15 00
eksportkontrol@erst.dk
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