
 

 

 

Debatoplæg om aktiv beskyttelse af borgere og SMV’er på den 
danske del af internettet på Cybersikkerhedsrådets webinar den 

11. juni 2020 
 

Ondsindede aktører kan anvende et internetdomæne med flere sigter. Nogle bruges i 

forbindelse med distribution af ramsomware eller malware, andre kan huse en server som 

bruges af angribere til at kontrollere et malware-inficeret netværk. Derudover kan en aktør 

vælge et domæne, hvis navn umiddelbart ligner et legitimt domænes, med henblik på phishing 

af personers loginoplysninger eller med henblik på installation af malware på den besøgendes 

enhed (PC, mobiltelefon, tablet mv.).  

 

Større virksomheder og enkelte myndigheder har allerede i dag typisk tilkøbt relevante 

sikkerhedsløsninger, der beskytter mod uforvarende adgang til ondsindede domæner. Der 

arbejdes i regi af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed med muligheden 

for en fælles DNS-tjeneste for statslige myndigheder og andre tiltag med fokus på udbydere af 

samfundsvigtige tjenester. Senest er der i L157 vedtaget lovgivning, der kan pålægge de 

væsentlige erhvervsmæssige internetudbydere at blokere ondsindede domæner relateret til 

COVID-19. Denne indsats indenfor staten og de større virksomheder er ikke i fokus i dette 

debatoplæg, der derimod fokuserer på sikkerhedsløsninger for de oftest ubeskyttede borgere 

og SMV’er. 
 

Såkaldte ”Sikker DNS”-tjenester udbydes af en række it-sikkerhedsleverandører, både gratis 

og kommercielt1 med henblik på at imødegå sådanne trusler ved at beskytte mod uforvarende 

trafik til og fra domæner, som anvendes af ondsindede aktører. Men det er umiddelbart 

vurderingen, at borgere og SMVer ikke er beskyttet på samme måde, da de typisk ikke har 

indblik i eller kendskab til truslen og de sikkerhedsløsninger, der kan modgå den. De anvender 

derfor som udgangspunkt deres internetudbyders DNS-standardløsning, der ikke beskytter 

mod ondsindet trafik.  

 

Debatoplægget lægger op til en drøftelse af de muligheder, som internetudbyderne har i 

forhold til at afløfte borgere og SMVernes sikkerhedsbehov uden at disse selv skal foretage 

tekniske ændringer i deres internetopsætning, herunder om ”sikker-DNS” er et passende 

middel til at bidrage til at øge niveauet af cybersikkerhed for borgere og SMV’er.  

 

Oplægget beskriver udbredelse af ”sikker DNS” i Danmark og rammerne, herunder de juridiske 

i form af netneutralitetsordningen, for internetudbydernes muligheder. Oplægget beskriver 

bl.a. de britiske erfaringer med et selvregulerende fællesskab af de britiske internetudbydere, 

der deler viden om trusler i en MISP (en platform til deling af viden om cybertrusler) og deres 

arbejde med at blokere for for ondsindet aktivitet.  

 

På Cybersikkerhedsrådets webinar d. 11. juni 2020 lægges op til en drøftelse af, hvilke 

muligheder og udfordringer som primært følger med (automatisk) beskyttelse mod ondsindede 

domæner, som anvendes ved digitale angreb.  

 

 

                                           
1 Eksempler herpå større gratis sikker-DNS-udbydere er Cloudflare og QUAD9. Der udbydes også en række 

kommercielle produkter, f.eks. af danske Itadel og CSIS. 



 

 

 

 

 

Baggrund 

Udbredelsen af sikker DNS i dag 

De fleste store virksomheder forudsættes at have sikret sig med sikkerhedsløsninger, hvor 

virksomhedens datatrafik til skadelige dele af internettet, dvs. kendte ondsindede digitale 

infrastrukturer (domæner og ip-adresser med videre) blokeres.  

 

Det er muligt for borgere og SMV’er aktivt at ændre deres internet-opsætning til at anvende en 

gratis sikker DNS-leverandør, som blokerer opslag baseret på trusselinformation fra 

tredjeparter. Herved blokeres brugerens adgang til domæner, som måtte optræde på 

leverandørens blokeringsliste. En national dansk undersøgelse2 indikerer imidlertid, at der i de 

seneste år ikke er sket en nævneværdig udvikling med hensyn til sikkerhed i danskernes it-

anvendelse.  

 

Virksomhedernes digitale niveau måles af Erhvervsstyrelsen via den årlige undersøgelse IT-

anvendelse i virksomhederne (VITA), som gennemføres af Danmarks Statistik. Tendensen er 

klar; jo mindre virksomheder er, jo færre risikoanalyser og it-sikkerhedsforanstaltninger er der 

gennemført. VITA-data for 20193 viser, at 70 pct. af SMV’erne udliciterer hele eller dele af 

deres it-sikkerhed til en ekstern leverandør. Denne andel ser nogenlunde ens ud på tværs af 

virksomhedsstørrelse. Det fremgår imidlertid ikke, i hvilket omfang sikker DNS indgår i de 

indkøbte løsninger.  

 

                                           
2 Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og DKCERT, DeiC (2018): Danskernes informationssikkerhed.  

3 Endnu ikke publiceret. Oplyst af Erhvervsstyrelsen. Se også Erhvervsstyrelsen (2019): Digital sikkerhed i danske 

SMV’er  

Angrebsveje og falske hjemmesider 

 

Malware betyder malicious software og er en betegnelse for computerprogrammer, der 

gør ondsindede ting, der hvor de er installeret. Begrebet dækker over alle kategorier af 

skadelige programmer, herunder virus og orme. 

 

Phishing er forsøg på via social engineering at manipulere en person til i god tro at 

videregive personlige oplysninger eller klikke på inficerede filer eller links til falske 

hjemmesider. Phishing sker ofte ved at sende en e-mail til offeret.  

 

En command and control-server, også kaldet C2-server, er en teknisk infrastruktur som 

en angriber anvender til at kontrollere sin malware. En C2-server kan f.eks. flytte data ind 

og ud af en inficeret maskine eller et netværk via den malware, den kontrollerer. 

 

Under COVID-19-epidemien er der blevet oprettet en relativt stor mængde falske 

hjemmesider, som bl.a. udnyttes af hackere til at forsøge at franarre danske borgere deres 

NemID-oplysninger og andre loginoplysninger. En del af hjemmesidernes domæner lægger 

sig tæt op ad sundhedsmyndighedernes hjemmesider og navne. Center for Cybersikkerhed 

samarbejder med andre partnere om at få nedtaget erkendte falske domæner.  

 

 

 

Kilde: Center for Cybersikkerheds ordforklaringer  samt Cybertruslen mod Danmark 2020 

 

 

 

 

https://www.cert.dk/sites/default/files/uploads/danskernes_informationssikkerhed_december_2018_19.12.18.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-11/Analyse%20af%20digital%20sikkerhed%20blandt%20SMV%27er%202019.pdf
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2019-11/Analyse%20af%20digital%20sikkerhed%20blandt%20SMV%27er%202019.pdf


 

 

 

 

Målinger på DNS-opslag4 viser, at DNS-forespørgsler fra kunder hos de store internetudbydere 

i langt overvejende grad håndteres af udbyderes egen DNS-tjeneste. Et lille mindretal af 

kunder anvender andre DNS-tjenester, primært Googles, og endnu færre anvender sikker 

DNS-tjenester fra tredjepart.  

 

En centraliseret løsning, hvor blokering af kendte domæner, som anvendes i ondsindet 

øjemed, sker hos udbyderne, vil ud over beskyttelse af internetforbindelser i private hjem og 

hos virksomhederne også medføre en beskyttelse af for eksempel mobiltelefoner, som 

anvendes uden for hjemmet/virksomheden. Risikoen for cyberangreb på myndigheder og 

udbydere af samfundsvigtige tjenester vil i øvrigt også kunne nedbringes i det omfang de 

danske borgere og SMVeres udstyr indgår i en fjendtlig infrastruktur. 

 

DNS-blokering vil kunne omgås af brugere med grundlæggende teknisk indsigt. Det er muligt 

at dirigere sine DNS-opslag til en anden DNS-tjeneste med den sikkerhedsprofil, man ønsker. 

Det kan ske ved egen indsats eller ved køb af en sikkerhedspakke fra en 

tredjepartsleverandør. Sådanne løsninger er tilgængelige i dag, men uden nævneværdig 

udbredelse og slet ikke hos den almindelige bruger af internettet.  

 

Netneutralitet 

 

I de tilfælde, hvor DNS-filtrering sker ved internetudbyderens foranstaltning, skal reglerne om 

netneutralitet tages i betragtning. Netneutralitet vil sige, at borgerne er sikret adgang til et frit 

og åbent internet. Det er en forudsætning for netneutralitet, at der ikke af internetudbydere 

sker diskrimination af indholdstjenester. 

 

Energistyrelsen er national myndighed på netneutralitetsområdet og har om muligheden for at 

udbyde blokering af uønsket indhold og materiale à la ”parental controls” udtalt, at blokering 

af i øvrigt lovligt materiale som udgangspunkt ikke må ske i nettet – det må ske på 

                                           
4 Tal fra APNIC om brugen af DNS i Danmark. APNIC administrerer ip-addressetildeling i Asien, Stillehavsregionen og 

Oceanien. 

DNS og DNS-blokering af cybertrusler imod det danske samfund 

 

DNS (Domain Name System) er en del af internettets grundlæggende infrastruktur som 

den ”telefonbog”, som oversætter domænenavne (der er mere intuitive for mennesker) til 

de ip-numre, som identificerer de enkelte servere på internettet, og som er nødvendige 

for kommunikation med disse servere. DNS anvendes til opslag af adresser, som 

brugeren skriver i en browser, og ved maskine-til-maskine-kommunikation, såsom 

databaseopslag, downloads af opdateringer mv.  

 

Navneopslag sker også som led i spredningen af malware og i phishing-forsøg. Såfremt 

man forhindrer disse opslag ved at blokere domænerne i DNS’en, forhindres malware i at 

virke. Phishing kan tilsvarende imødegås ved at blokere de domæner, som 

phishingforsøget forsøger at lokke brugeren hen på eksempelvis for at indhente login-

oplysninger eller installere malware.  

 

Center for Cybersikkerhed kortlægger løbende cybertrusler imod det danske samfund og 

varsler jævnligt myndigheder og virksomheden om konkrete trusler og sårbarheder. Sikre 

DNS-tjenester abonnerer typisk på meget omfangsrige databaser fra en lang række 

Threat Intel-leverandører, som indeholder adresser og signaturer på skadelige dele af 

internettet. De udbudte sikker DNS-tjenester tager imidlertid ikke i dag særligt højde for 

trusler imod det danske samfund. Ved en dansk blokeringsløsning vil information fra 

Center for Cybersikkerhed naturligt kunne indgå i grundlaget. 

 

 

 

https://stats.labs.apnic.net/rvrs/DK


 

 

slutbrugerens udstyr, eller i øvrigt udenfor ”internetadgangstjenesten”, som denne er defineret 

i netneutralitetsforordningen.  

 

Netneutralitetsforordningen muliggør dog trafikstyringsforanstaltninger, der er mere 

vidtgående end, hvad hensynet til netværksressourcer og transmissionskvalitet måtte tilsige, 

hvis formålet er at beskytte nettets integritet og sikkerhed, f.eks., hvor det er nødvendigt, for 

at forhindre cyberangreb. Der er således mulighed for DNS-blokering ud fra hensynet til 

cybersikkerhed. Dvs. at blokering af trafik til domæner og ip-adresser, som anvendes som led i 

kendte ondsindede digitale infrastrukturer (malwaredistribution og command- og control-

infrastruktur (C2)), for svindelsider anvendt som led i phishingkampagner med videre) kan 

anses for mulig inden for rammerne af forordningen. 

 

I UK sker der tilsvarende DNS-blokering hos internetudbyderne på baggrund af en skarp 

skelnen mellem filtrering af ”content” og cybersikkerhedsbeskyttelse. Herved blokeres der på 

DNS-niveau for spredning af skadelig software (malwaredistribution og C2-infrastruktur). 

 

 
 

Samarbejde mellem teleudbyderne i en dansk sammenhæng 

De 13 væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester i 

Danmark samarbejder allerede om sikkerhedsspørgsmål i den DCIS (decentrale cyber- og 

informationssikkerhedsenhed)5, som er etableret på teleområdet som led i den nationale 

                                           

 

DNS-blokering i UK 

I UK arbejder den britiske pendant til Center for Cybersikkerhed ”National Cyber Security 

Centre” (NCSC) med udgangspunkt i et selvregulerende fællesskab af de britiske 

internetudbydere i det såkaldte ”Network Services Information Exchange” (NSIE). De 

væsentlige internetudbydere fører an og en undergruppe i NSIE samarbejder om DNS-

spørgsmål, herunder blokering af cybertrusler. NSIE har et vist samarbejde med threat 

intel-udbydere. 

 

NCSC støtter NSIE’s arbejde med deling af viden om trusler i en MISP (en platform til deling 

af viden om cybertrusler). Med udgangspunkt i NSIE har de toneangivende britiske 

internetudbydere blokeret et meget stort antal IoC’er1 på den britiske core internet 

backbone og dermed beskyttet borgere og SMV’er. Internetudbyderne indkøber hver især 

threat intel, men deler de ”hits”, de ser. Blokering sker bl.a. med udgangspunkt i en 

kvalificeret validering til sikring mod falske positiver og whitelistning af samfundsvigtig 

infrastruktur. 

 

Den tjeneste, som britiske internetudbydere stiller til rådighed som standard er alene en 

blokering (uden mulighed for konfigurering eller logs), men med mulighed for fravalg fra 

kundens side. Det er ikke set et krævende supportbehov i den forbindelse. 

 

I UK sker DNS-blokering hos internetudbyderne på baggrund af en skarp skelnen mellem 

filtrering af ”content” og cybersikkerhedsbeskyttelse. Samarbejdet i NSIE fokuserer på 

cybersikkerhedsbeskyttelse, og internetudbyderne tilbyder kunderne at vælge deres 

blokeringsløsning fra.  

 

Den britiske stat driver derudover selv en sikker DNS-tjeneste for myndigheder og 

udbydere af samfundsvigtige tjenester. Denne er udbygget med en feed, som stilles til 

rådighed for udbydere af samfundsvigtige funktioner, og som disse selv kan anvende i 

deres DNS-opsætning. Der er endvidere en mulighed, at andre væsentlige, men sårbare, 

udbydere kan blive tilsluttet den statslige DNS-tjeneste direkte. Det er f.eks. sket under 

COVID-19-epidemien. 

 

 

 



 

 

strategi for cyber- og informationssikkerhed. I den forbindelse er der for sektoren etableret en 

MISP til udveksling af viden om cybertrusler. Alle 13 udbydere er i dag tilsluttet MISP’en.  

 

MISP’en fokus i dag på indikatorer og trusler, som er rettet imod udbyderne selv, men det kan 

overvejes at udvide brugen af MISP’en til også at omfatte udveksling af viden om sete ”hits” i 

kunders trafik i egne net med henblik på udbydernes drift af en sikker DNS-tjeneste som 

standardtilbud til deres private og SMV-kunder. Center for Cybersikkerhed vil kunne medvirke 

og dele indikatorer efter britisk forbillede. 

 

Der kan være kommercielle overvejelser fra visse udbyderes side i forhold til at udbyde en 

sikker DNS-tjeneste kommercielt til egne kunder. Disse udbydere vil skulle afklare, hvordan et 

kommercielt produkt kan differentieres fra en sikker standardløsning (blokering uden mulighed 

for konfigurering eller logs), som dækker alle private og SMV-kunder. 

 

En fælles løsning til DNS-blokering i Danmark vil typisk skulle etableres med mulighed for, at 

kunder aktivt kan vælge løsningen fra. Allerede i dag er der dog mulighed for, at brugere ved 

tilpasning af deres egen DNS-opsætning fravælger internetudbyderens DNS-tjeneste til fordel 

for en tredjeparts-DNS-tjeneste, som opfylder brugerens behov. 

 

 
 

Debatspørgsmål 

Med udgangspunkt i ovenstående lægges der op til en debat af, hvordan der kan sikres en 

højere grad af aktiv beskyttelse af borgere og SMV’er, uden at disse selv skal foretage tekniske 

ændringer i deres internetopsætning, herunder om DNS-blokering er et passende middel til at 

øge niveauet af cybersikkerhed for borgere og SMV’er? 

Særlig hjemmel til blokering 

 

Der findes i dag en række juridiske og tekniske metoder til retshåndhævelse på internettet:  

 

Lægemiddelstyrelsen og Spillemyndigheden har på deres respektive områder administrativ 

mulighed for at pålægge internetudbyderne at begrænse danske internetbrugeres adgang til 

i Danmark ulovlige online-apotekter og ulovlige spilleudbydere.  

 

På IP-rettighedsområdet (ulovlig fildeling) foretager internetudbyderne i dag blokering af 

domæner efter afgørelse af civilt søgsmål mellem IP-rettighedshaverne og det sagsøgte 

domæne. Endvidere er der mulighed for blokering af domæner på aftalebaseret basis i form 

af Netfilterordningen i bestræbelserne på at forhindre adgang via internettet til materiale 

vedrørende seksuelt misbrug af børn. Blokering kan også ske efter retkendelse i relation til 

terrorområdet.  

 

Ifølge Teleindustrien blev teleselskaberne i 2019 bedt om at blokere adgangen til 176 

domæner, hvilket betyder, at der nu er blokeret for adgang til i alt 521 domæner. Disse tal 

omfatter ikke beslaglæggelser af danske domæner (jf. nedenfor) og blokering af materiale 

vedrørende seksuelt misbrug af børn. 

 

I forbindelse med COVID-19-epidemien fik politiet i april 2020 med en ændring til 

retsplejeloven tidsbegrænset mulighed for med retskendelse at pålægge internetudbyderne 

at blokere for trafik til ondsindede servere, som udøvede COVID-19-relateret kriminalitet. 

Center for Cybersikkerhed og Rigspolitiet har konstateret en række falske webshops og 

domænenavne, som udgjorde en forvekslingsmulighed med danske myndigheders 

domæner, herunder på sundhedsområdet, og som vurderes opsat med henblik på 

indtjening via reklame eller med kriminel hensigt såsom phishing. 663 domæner er 

undersøgt pr. 26. maj, hvilket har resulteret i at internetudbydere efter retskendelse er 

pålagt at blokere syv domæner. 

 

Danske domæner kan endvidere blive beslaglagt med udgangspunkt i en retskendelse, jf. 

retsplejeloven. Det sker praktisk ved, at DK Hostmaster overdrager domænet til politiet.  



 

 

 

Nedenfor er formuleret en række spørgsmål, der lægger op til drøftelse af de forskellige 

aspekter af DNS-blokering. 

 

 
 

 Hvad vil være mest hensigtsmæssigt til beskyttelse af borgere og SMV’er, uden at disse 

selv skal foretage tekniske ændringer i deres internetopsætning? 

 

1) en DNS-blokering hos internetudbyderne for alle,  

2) en DNS-blokering hos internetudbyderne, som aktivt skal tilvælges af brugeren 

3) en sikkerhedssoftwarepakke (administreret af internetudbyderen) , hvor blokering 

sker i firewall’en på brugerens terminaludstyr 

4) at internetudbyderens foretager standardopsætning af brugerens terminaludstyr til 

at anvende en tredjeparts sikker DNS-tjeneste? 

5) Andre muligheder? 

 

 Er der risiko for ”falsk tryghed” ved en central løsning, hvor brugerne glemmer 

fornøden skepsis over for phishing og andre trusler, som ikke kan blokeres i en DNS? 

 

 Bør det være en del af en standardløsning, at brugerne har mulighed for at vælge 

blokering fra, eller er det tilstrækkeligt, at teknisk kompetente brugere har mulighed for 

at sætte deres udstyr op til at anvende andre løsninger? 

 

 

 
 

 Vil DNS-blokering bidrage til at øge cybersikkerheden, og hvordan kan et samarbejde 

om DNS-blokering blive organiseret? Kan det eks. ske i regi af organisationen bag den 

eksisterende Tele-DCIS – og kan den etablerede MISP i telesektoren anvendes?  

 

 Vil det være hensigtsmæssigt, såfremt indikatorer fra Center for Cybersikkerhed indgår 

i threat-intel-grundlaget? 

Hvilke fordele og ulemper er der ved en løsning, hvor borgere og 

SMV’er ikke selv skal foretage tekniske ændringer?  

Hvordan kan et samarbejde om DNS-blokering organiseres? 




