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Hvad er Frontex?
Frontex, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogt-
ning, støtter EU-medlemsstaterne og de associerede Schen-
genlande i forvaltningen af EU’s ydre grænser og bekæmpel-
sen af grænseoverskridende kriminalitet.

Agenturet er et ekspertisecenter for grænsekontrolaktiviteter 
ved EU’s ydre grænser og deler efterretninger og ekspertise 
med alle EU-medlemsstater samt nabolande uden for EU, der 
er berørt af migrationstendenser og grænseoverskridende 
kriminalitet.

Blandt agenturets mange opgaver koordinerer det indsættel-
sen af grænse- og kystvagter samt både, fly, patruljevogne og 
andet udstyr i EU-lande, der oplever et ekstraordinært pres 
ved deres ydre grænser.

Vigtigste ansvarsområder
Indsættelse på stedet Agenturet stiller retshåndhævelses-
personale fra medlemsstaterne og de associerede Schengen-
lande samt fartøjer, fly og grænseovervågningsudstyr til 
rådighed i områder ved de ydre grænser, der har behov for 
yderligere bistand. Foruden grænsekontrol omfatter Frontex’ 
operationer opgaver vedrørende søfartssikkerhed, sikkerheds-
kontrol, eftersøgning og redning samt miljøbeskyttelse.

Risikoanalyse Frontex vurderer risiciene for EU’s grænsesik-
kerhed. Det opbygger et billede af mønstre og tendenser 
i forbindelse med irregulær migration og grænseoverskridende 
kriminalitet ved de ydre grænser. Agenturet deler sine 
resultater med EU-landene og Europa-Kommissionen og 
bruger dem til at planlægge sine fremtidige aktiviteter. Alle 
Frontex’ aktiviteter er baseret på risikoanalyse.

Situationsovervågning Frontex overvåger konstant EU’s 
ydre grænser og sender opdateringer og varslinger til 
EU-medlemsstaterne og de associerede Schengenlande, 
Europa-Kommissionen og andre agenturer.

Sårbarhedsvurdering Agenturet foretager årlige evaluerin-
ger af de enkelte medlemsstaters og associerede Schengen-
landes kapacitet og beredskab til at imødegå udfordringer ved 
de ydre grænser, herunder migrationspres. Frontex indsætter 
forbindelsesofficerer i EU-medlemsstater for at hjælpe 
agenturet med at opretholde et samlet billede af grænsekon-
trollen på EU-plan.

Europæisk samarbejde om kystvagtfunktioner Agentu-
ret støtter samarbejdet mellem retshåndhævende myndighe-
der, EU-agenturer og toldmyndigheder ved søgrænser. Både 
og fly, som er indsat i operationer, indsamler og deler også 
oplysninger, som er relevante for fiskerikontrol, opdagelse af 
forurening og overholdelse af søfartsregler.

Udveksling af efterretninger om kriminelle aktiviteter  
Agenturet udveksler de efterretninger, der indsamles ved 
grænserne, med relevante nationale myndigheder, Europol og 
andre europæiske agenturer. Dette omfatter oplysninger om 
personer, der er mistænkt for at være involveret i kriminelle 
aktiviteter, såsom smugling af migranter, menneskehandel og 
terrorisme.

Tilbagesendelsesoperationer Frontex spiller en stadig 
vigtigere rolle i forbindelse med tilbagesendelse af personer, 
der ikke har ret til at forblive i EU, til deres hjemlande. 
Agenturet hjælper medlemsstaterne med at koordinere og 



finansiere tilbagesendelsesoperationer, men kan også 
iværksætte dem på eget initiativ. Med henblik herpå kan 
Frontex chartre flyvninger og reservere pladser på kommer-
cielle flyvninger. Agenturet hjælper også med at fremskaffe de 
nødvendige rejsedokumenter til de personer, der skal tilbage-
sendes, og stille eksperter til rådighed til at bistå med 
tilbagesendelsesoperationerne.

Eksterne forbindelser Samarbejde med lande uden for EU 
og Schengenområdet er en integreret del af Frontex’ mandat 
og en af agenturets strategiske prioriteter. For at sikre 
gennemførelsen af den integrerede europæiske grænsefor-
valtning udvikler og vedligeholder Frontex et netværk af 
partnerskaber med grænsemyndigheder i lande uden for EU, 
navnlig EU’s nabolande og migranters oprindelses- og 
transitlande. Agenturet indsætter også forbindelsesofficerer 
i lande uden for EU, der er berørt af irregulær migration.

Hurtig reaktion Frontex er i stand til hurtigt at indsætte 
grænse- og kystvagter og udstyr i EU-medlemsstater og 
associerede Schengenlande, der står over for en nødsituation 
ved deres ydre grænser. Medlemsstaterne skal stille op til 
1 500 medarbejdere fra udrykningsstyrken til rådighed efter 
anmodning fra agenturet.

Forskning og innovation Frontex bringer grænsekontrol-
eksperter sammen med forskning og industri for at sikre, at 
den nye teknologi opfylder grænsekontrolmyndighedernes 
behov.

Uddannelse Frontex udvikler fælles uddannelsesstandarder 
for grænsemyndigheder med henblik på at harmonisere 
uddannelsen af grænse- og kystvagter i EU og de associerede 
Schengenlande. Dette har til formål at sikre, at rejsende, der 
krydser en af EU’s ydre grænser, oplever ensartede standarder 
for grænsekontrol. Det gør det også muligt for grænse- og 
kystvagter fra forskellige lande at arbejde effektivt sammen, 
når de er indsat i Frontex-operationer.

Fælles operationer
Fælles operationer er de mest synlige blandt agenturets 
aktiviteter. Frontex indsætter flere hundrede grænse- og 
kystvagter samt både, biler, fly og andet udstyr for at bistå 
medlemsstater, der står over for udfordringer ved EU’s ydre 
grænser. Disse operationer finder sted ved Europas sø- og 
landgrænser og i internationale lufthavne. For øjeblikket får 
Frontex hovedsagelig specialiserede medarbejdere og udstyr 
til sine operationer fra EU-medlemsstater og associerede 
Schengenlande, men agenturet er ved at gå over til at lease og 
købe eget udstyr. Frontex kan også regne med en pulje af 
mindst 1 500 medarbejdere, som kan udsendes inden for fem 
dage til at håndtere nødsituationer ved Europas grænser.

Mens agenturets operationer til søs i Middelhavsområdet 
hjælper Italien, Grækenland og Spanien med at håndtere 
migrationspresset, bidrager alle agenturets operationer også 
til at bekæmpe forskellige former for grænseoverskridende 
kriminalitet. Operationerne til søs omfatter yderligere opgaver, 
f.eks. overvågning af forurening og ulovligt fiskeri. Disse 
gennemføres i samarbejde med andre EU-agenturer, navnlig 
Europol, Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) 
og EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA).
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Retshåndhævelse
Frontex spiller en afgørende rolle med hensyn til at styrke den 
indre sikkerhed i Schengenområdet ved at overvåge de ydre 
grænser, gennemføre sikkerhedskontrol og tilbagesendelses-
operationer og samarbejde med nationale myndigheder og 
Europol.

Frontex bidrager også til bekæmpelsen af terrorisme ved at 
bistå medlemsstaterne med at skærpe kontrollen ved de ydre 
grænser og støtte opsporingen af potentielle udenlandske 
terrorkrigere. Medarbejdere, der er indsat af Frontex, er 
uddannet til at opspore personer, der kan have tilknytning til 
terrorisme.

Frontex’ rolle i eftersøgnings- og 
redningsoperationer

Deltagelse i eftersøgnings- og redningsoperationer har altid 
været en prioritet for Frontex og er fastsat i den EU-forord-
ning, der oprettede den europæiske grænse- og kystvagt. 
Frontex er forpligtet til at yde teknisk og operativ bistand til 
søs til støtte for redningsoperationer, der kan opstå i forbin-
delse med grænseovervågningsoperationer.

Eftersøgnings- og redningsaktiviteter er også et specifikt mål 
i de operative planer for Frontex’ operationer til søs.

Mellem 2015 og 2018 bidrog Frontex til redningen af 300 000 
personer i Middelhavet.
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Grundlæggende rettigheder
Frontex anser respekten for og beskyttelsen af de grundlæg-
gende rettigheder for at udgøre kernen i alle sine aktiviteter. 
Agenturets medarbejdere og nationale embedsmænd, der 
deltager i Frontex-operationer, modtager undervisning 
i grundlæggende rettigheder og adgang til international 
beskyttelse. Garantier og forpligtelser i forbindelse med 
indberetning af potentielle tilsidesættelser af de grundlæggen-
de rettigheder er integreret i alle operative planer. En uafhæn-
gig ansvarlig for grundlæggende rettigheder og et rådgivende 
forum om grundlæggende rettigheder, der omfatter ngo’er og 
internationale organisationer, indgår i agenturets strukturer. 
Frontex har oprettet en klagemekanisme, der gør det muligt 
for personer, der er berørt af Frontex’ operationer, at indberet-
te eventuelle tilsidesættelser af deres rettigheder.


