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Alle billederne er fra hjemmeværnets 

hvervekampagne 2012.

Hjemmeværnet har i 2012 og i hele den afsluttede forligsperiode 2010 - 2014 bidraget til 
forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel beredskabskapacitet.

I 2012 har hjemmeværnets frivillige soldater støttet forsvaret og samfundets samlede 
beredskab med mere end ½ mio. mandetimer og mere end 5.000 indsættelser. Der har i 
årets løb været to ekstraordinært store indsatser med støtte til politiet, nemlig EU-
formandskabet og Giro d’Italia. Støtten til forsvaret udgjorde i det forgangne år 63 % af 
hjemmeværnets samlede støtte. 

Hjemmeværnet er i hele forligsperioden blevet anvendt i stadigt stigende grad til interna-
tionale missioner. Særligt bevogtningsopgaverne ved ISAF og KFOR har været hjørneste-
nen i denne opgave. Desuden oprettede hjemmeværnet i 2011 et Kapacitetsopbygnings-
center i Hjemmeværnsstaben med det formål, at hjemmeværnet skal kunne levere støtte 
til militær kapacitetsopbygning samt støtte til civil genopbygning.

Rekrutteringen til hjemmeværnet har ligget på et stabilt højt niveau i den netop afslut-
tede forligsperiode kulminerende i 2012 med 1.607 nye medlemmer. Dette er en klar 
stigning i forhold til tidligere år, f.eks. 2008, hvor tallet var 1.230. Hjemmeværnet får 
flere og flere nye unge medlemmer. Andelen af unge under 30 år udgjorde i 2012 næ-
sten to tredjedele af de nye frivillige soldater.

Samlet set vurderes hjemmeværnet i 2012 at have styrket sig operativt såvel nationalt 
som internationalt. Desuden er der strammet op i den frivillige struktur, så hjemmevær-
net fremstår kompetent og attraktivt. Hjemmeværnet vurderes således at gå styrket ud 
af den netop afsluttede forligsperiode og klar til de politiske målsætninger i det ny for-
svarsforlig 2013-2017.

Jens Hald
Kommitteret for Hjemmeværnet
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Et udpluk af indsættelserne i 2012

Stigende støtte til forsvaret 

Hjemmeværnets enheder har i 2012 støttet 
forsvaret og de civile myndigheder med over 
½ mio. mandetimer og mere end 5.000 ind-
sættelser. Den største aftager af støtte fra 
hjemmeværnet i 2012 var forsvaret. Støtten til 
forsvaret har været stigende siden 2008 med 
2011 som undtagelsen. Fra 2011 til 2012 var 
der en stigning i støtten til forsvaret på 24 % 
og et fald på 13 % i støtten til det øvrige 
samfund. 

Der var i 2012 to ekstraordinært store indsatser 
med støtte til politiet, nemlig EU-formandskabet 
og Giro d’Italia. 

Hjemmeværnet yder kontinuerlig støtte til 
Søværnet, hvor to marinehjemmeværnsfartøjer 
overvåger de danske farvande hver weekend 
året rundt. Dertil kommer fl yverhjemmevær-
nets indsats i forbindelse med overvågning og 
eftersøgning. 

De frivillige soldater i hjemmeværnet er uddan-
nede og funktionsklare, når efterspørgslen 
opstår i forbindelse med en indsættelse til 
støtte for forsvaret og samfundet. Hjemmevær-
nets kapaciteter er efterspurgte og alle priorite-
rede anmodninger er imødekommet i 2012.

Hjemmeværnets støtte til forsvaret og civile myndigheder 2008-2012

Note: Hjemmeværnets deltagelse i internationale operationer er ikke medtaget i ovenstående tal, idet 
hjemmeværnet formelt udsendes af forsvaret, nærmere bestemt Hærens Operative Kommando.

Antal timer
År

Hjælp til civile 
myndigheder

Støtte til 
myndig heder i 
forsvaret

Klimatopmøde
(kun 2009)

Hjemmeværnets 
støtte i alt

2008 122.074 260.038 - 382.112

2009 189.537 262.907 166.800 619.244

2010 172.429 334.985 - 507.414

2011 230.503 248.826 - 479.329

2012 189.050 325.463 - 514.513
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Øget internationalt engagement

Hjemmeværnet var i hele 2012 ansvarlig for 
opstillingen og uddannelsen af det danske 
bidrag til Nato-missionen KFOR i Kosovo. 
Bevogtningsdelinger med frivillige hjemme-
værnssoldater har været udsendt i 10 uger af 
gangen, ligesom et antal stabsoffi cerer har 
været udsendt i et halvt år. Bidraget til KFOR 
har været katalysator for at løfte uddannel-
sesniveauet generelt og dermed skærpe 
hjemmeværnets militære profi l.
 
Der har i 2012 været en stigende interesse 
fra forsvaret vedrørende støtte til kapacitets-
opbygningsopgaver. Hjemmeværnet har løst 
opgaver inden for militær kapacitetsopbyg-
ning i Georgien, Estland og Djibouti, samt 
opgaver for Serbien og Kosovo i Danmark. I 
2012 indledtes planlægningsarbejdet for 
militær støtte til et civilt genopbygningsbidrag 
til ISAF-missionen i Afghanistan. Dette ar-
bejde er en udløber af et samarbejde mellem 
US National Guard og hjemmeværnet. 

Hjemmeværnet har i den netop afsluttede 
forligsperiode fortsat arbejdet med at udvikle 
kapacitetsopbygningscentret, hvilket har 

afdækket hjemmeværnets fremadrettede 
muligheder for at bidrage til militær kapaci-
tetsopbygning og støtte til civil genopbygning.

Ved den seneste undersøgelse af befolknin-
gens holdning til hjemmeværnet, Holdninger 
til Hjemmeværnet 2012 giver to ud af tre af 
de adspurgte udtryk for, at man fi nder det 
vigtigt eller meget vigtigt, at hjemmeværnet 
støtter de internationale missioner.

Den netop afsluttede forligsperiode betød 
samlet set et stærkt øget internationalt enga-
gement for hjemmeværnet.

Det er hjemmeværnets vurdering, at de 
internationale opgaver gavner hjemmevær-
nets anseelse. Dette bekræftes i de årlige 
holdningsundersøgelser og understøttes i de 
positive rekrutteringstal, som hjemmeværnet 
oplever i disse år.
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Flere nye unge medlemmer 

Rekrutteringen til hjemmeværnet har ligget 
på et stabilt højt niveau i den netop afslut-
tede forligsperiode kulminerende i 2012 med 
1.607 nye medlemmer. Dette er en klar 
stigning i forhold til tidligere år, f.eks. 2008, 
hvor tallet var 1.230.

Hjemmeværnet får fl ere og fl ere nye unge 
medlemmer. Andelen af unge under 30 år 
udgjorde i 2012 næsten to tredjedele (64 
procent) af de nye frivillige soldater. Andelen 
er vokset markant i forligsperioden fra 54 
procent i 2010. Mange af de nye unge med-
lemmer er kvinder. Antallet af nye unge 
kvindelige medlemmer steg fra 203 i 2011 til 
260 i 2012. En stigning på 28 procent.

Hjemmeværnets internationale opgaver samt 
de skarpe militære opgaver er blevet frem-
hævet i kampagner og annoncer i forbindelse 
med rekrutteringsindsatsen i de senere år, 
ligesom det har været den røde tråd i hjem-
meværnets samlede kommunikationsindsats. 
Det vurderes, at den skarpere militære profi l 
har haft positiv indfl ydelse på den markante 

tilgang af nye medlemmer og ikke mindst 
tilgangen af fl ere unge medlemmer. 

Også inden for forsvarets egne rækker har 
hjemmeværnet fået et stærkere image som 
følge af den skærpede militære profi l. Dette 
ses ved en stigende tendens over de sidste 
tre år, hvor over en tredjedel af de nye 
medlemmer i 2012 har en tidligere værnsud-
dannelse. De sidste tre år har hjemmevær-
net haft et stabilt indtag på omkring 35 
procent med tidligere værnsuddannelse.

Hjemmeværnet vil også fremover målrette 
rekrutteringen, så man tiltrækker frivillige til 
de typer af opgaver, som samfundet efter-
spørger. Fokus på den militære profi l i re-
krutteringen og øvrig kommunikation giver 
hjemmeværnet et bedre image og gør med-
lemskab mere attraktivt, ikke mindst blandt 
unge samt dem, der allerede har en værns-
uddannelse.
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Styrket ud af forliget

2012 markerer afslutningen af forsvarsforlig 
2010-2014, idet der nu er indgået ny aftale 
på forsvarsområdet, nærmere bestemt 
forsvarsforlig 2013-2017. 

Hjemmeværnet har gennemført hovedparten 
af de opgaver og organisatoriske ændringer, 
som fulgte med det netop afsluttede forlig:

• Den 1. januar 2011 blev en ny organisa-
tion implementeret, hvilket for alvor har 
vist sin effekt i 2012. Dette har bevirket 
effektiviseringer og rationaliseringer i bl.a. 
Hjemmeværnskommandoen og den lokale 
kommandostruktur.

• Hjemmeværnskommandoen har styrket 
og udviklet hjemmeværnets samlede 
bidrag til militær støtte til civil genopbyg-
ning og militær kapacitetsopbygning i 
internationale krise- og konfl iktområder. 

• Virksomhedshjemmeværnet er blevet 
strategisk forankret i Hjemmeværnskom-
mandoen. Frem til 2012 er der tegnet i alt 
29 beredskabsaftaler med samfundsvig-
tige infrastrukturvirksomheder. 

• Hjemmeværnet har indført nye kapacite-
ter: Maritime Force Protection til imødegå-
else af trusler mod skibe og Security 
Force til bevogtning af fl yvestationer og 
lufthavne. 

• Hjemmeværnet er i hele forligsperioden 
blevet anvendt i stadigt stigende grad til 
internationale missioner. Særligt bevogt-
ningsopgaverne ved ISAF i starten af 
forligsperioden og KFOR i dag har været 
hjørnesten i denne opgave.

Årets økonomiske resultat

Økonomiske hovedtal i mio. kr.
Driftsbevilling
§ 12.21.03.

Indtægter  0,5

Udgifter  481,4

Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)  480,9

Nettobevilling (inkl. tillægsbevilling)  463,3

Årets resultat  -17,6

Til videreførsel  -17,6

Note 1: Samtlige hjemmeværnets aktiver og pas-
siver er indeholdt i Forsvarskommandoens balance. 

Note 2: Der er foretaget afrunding på første decimal.
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Udviklingen fastholdes

Der blev i november 2012 indgået ny aftale 
på forsvarsområdet, nærmere bestemt 
forsvarsforlig 2013-2017.

Der er i den netop afsluttede forligsperiode 
tilpasset i den frivillige struktur, så hjem-
meværnet fremstår kompetent og attraktivt. 
Den igangværende udvikling er langsigtet og 
fastholdes i den nye forligsperiode 2013-
2017.

Forliget indebærer organisatoriske ændrin-
ger, men hjemmeværnet skal, med få æn-
dringer, fortsætte med at løse de opgaver 
som man har løst hidtil. Dertil kommer nye 
opgaver, og desuden skærpes indsatsen på 
enkelte områder.

• De nationale opgaver vil fortsat have høj 
prioritet og være grundlaget for hjem-
meværnets virke. At hjemmeværnet kan 
løse internationale opgaver sker på bag-
grund af de kompetencer, der opbygges i 
rammen af den nationale opgaveløsning. 

• Hjemmeværnets bidrag til civil genopbyg-
ning og militær kapacitetsopbygning i 
internationale brændpunkter får endnu 
højere prioritet end hidtil. 

• Hjemmeværnet kommer til at spille en 
større rolle i det samlede miljøberedskab 
og forebyggelse af olieforurening i forbin-
delse med eventuelle ulykker. 

• De tre totalforsvarsregioner reduceres til 
to. Totalforsvarsregion Fyn, Syd og Søn-
derjylland lægges sammen med Totalfor-
svarsregion Nord- og Midtjylland i en 
Totalforsvarsregion Vest.





Se Hjemmeværnets Årsrapport på HJV.DK

Fakta om hjemmeværnet

• Hjemmeværnet er en frivillig militær 
organisation.

• Hjemmeværnet havde pr. 31. december 
2012 47.266 medlemmer.

• Hjemmeværnet er opdelt i tre værns-
grene: Hærhjemmeværnet (herunder 
virksomhedshjemmeværnet og politihjem-
meværnet), fl yverhjemmeværnet og 
marinehjemmeværnet.

• Den aktive styrke bestod pr. 31. december 
2012 af 16.393 frivillige soldater. De reste-
rende frivillige er i reserven.

• Cirka 15 % procent af de frivillige er kvinder.

• Hjemmeværnets bevilling på fi nansloven 
var i 2012 på 463,3 mio. kroner.

 
• Hjemmeværnets opgave er at bidrage til 

landets militære forsvar – nationalt som 
internationalt. Desuden støtter hjemmevær-
net politiet, Beredskabsstyrelsen og andre 
myndigheder i løsningen af deres opgaver. 

• Siden februar 2011 har hjemmeværnet 
udgjort det danske bidrag til Nato-missio-
nen KFOR i Kosovo med bevogtningsdelin-
ger i Novo Selo-lejren og stabsfunktioner i 
Pristina. Opgaven overtages i juni 2013 af 
Hæren.

 
• I 2012 søgte 2.631 personer om optagelse 

i hjemmeværnet. Heraf blev der tegnet 
kontrakt med 1.607 frivillige.

• Af de 1.607 nye frivillige soldater i 2012 
var 64 procent unge mellem 18-29 år. 

• Hjemmeværnet har en militær og civil 
ledelse: 

 – Chefen for Hjemmeværnet, general-
major Finn Winkler, er ansvarlig for 
uddannelse og opstilling af enheder.

 – Den Kommitterede for Hjemmeværnet, 
Jens Hald, er ansvarlig for rekruttering 
til hjemmeværnet og for hjemmevær-
nets omdømme.





hjemmeværns
kommandoen

Overgaden oven Vandet 62B • 1415 København K • 
Tlf.: 7245 2000 • E-mail: hjk@hjv.dk • www.hjv.dk

Hjemmeværnets mission: 
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en tro-
værdig og fl eksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styr-
ker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold. 

Hjemmeværnets vision: 
• Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, 

der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark. 
• Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets 

samlede beredskab. 
• Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, 

så viljen til at træde frem motiveres.


