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Stigende efterspørgsel 
på Hjemmeværnet

2016 blev endnu et rekordår for Hjemmeværnet, hvor vores indsats for Forsvaret, Poli-
tiet, Beredskabet og borgerne i Danmark var betydelig. 

Hjemmeværnets omkring 15.500 medlemmer i den aktive styrke viste igen en fantastisk 
vilje til at gøre en forskel, så selvom der var lidt færre frivillige end året før, brugte de 
sammenlagt mere end 2,6 millioner timer i Hjemmeværnet. Og leverede dermed ca. 
134.000 timer flere end året før.

Hjemmeværnet er en efterspurgt partner i samfundets beredskab, og både de velkendte 
og nye kapaciteter er populære hos vores samarbejdspartnere. 

Overarbejdspuklen hos Politiet førte til en politisk beslutning om, at Hjemmeværnet 
skulle støtte ved den dansk-tyske grænse. Siden sommeren 2016 har mere end 130 
kontraktansatte medlemmer derfor fungeret som grænsekontrolstyrke i Sønderjylland 
og på Lolland-Falster.

En helt ny kapacitet ved Flyverhjemmeværnet blev operativ i januar 2016. De to Britten-
Norman Defender fly har været rekvireret som støtte til øvelser og indsættelser af blandt 
andet Forsvaret, Politiet og SKAT, og var sidste år på hele 456 flyvninger.

Rydningsassistenterne, en anden relativ ny kapacitet, gjorde sig også bemærket. De ni 
specialuddannede enheder, der bistår Hærens Ammunitionsrydningstjeneste med at 
destruere sprængfarlige kanonslag og krysantemumbomber, blev i 2016 hædret med 
Forsvarsministerens Frivilligpris.

For at styrke fastholdelsen, men også for at skabe synlighed om Hjemmeværnet, afholdt 
vi i grundlovsweekenden 3.-5. juni 2016 en omfattende landsøvelse, med deltagelse af 
mere end 5.000 soldater fra Hjemmeværnet og udenlandske samarbejdspartnere. 
Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen deltog i hele øvelsen. Øvelsen blev afsluttet 
med en stor parade, hvor Hendes Majestæt Dronningen deltog.

Danskerne har kvitteret for Hjemmeværnets indsats ved at tilkendegive en høj grad af 
tillid i den årlige holdningsundersøgelse, som gennemføres af Danmarks Statistik. Mere 
end fire ud af fem danskere udtrykker således enten tillid eller stor tillid til, at Hjemme-
værnet kan løse sine opgaver.

Med nye kapaciteter og en stadig mere kompetent styrke står Hjemmeværnet godt 
rustet til at støtte Forsvaret og det øvrige danske samfund på landjorden, til søs og i 
luften.
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Et udpluk af indsættelser   og aktiviteter i 2016 

Flere indsættelser i 2016

Hjemmeværnet har også i 2016 været en 
efterspurgt partner i samfundets samlede 
beredskab, og der har været et væsentligt 
træk på Hjemmeværnets kapaciteter. Forsva-
ret og Politiet er blevet støttet med både 
personel, fl y, skibe og køretøjer ved for ek-
sempel afspærringsopgaver, grænsekontrol, 
stormfl od samt øvelser og uddannelse.

De frivillige soldater har leveret mere end 2,6 
millioner timer, hvilket er omkring 134.000 
timer fl ere end året før. Timerne dækker over 
blandt andet uddannelse, øvelser og indsæt-
telser, og de viser indsatsen fra både Hær-
hjemmeværnet, Marinehjemmeværnet og 
Flyverhjemmeværnet. Det gælder både 
kortvarige aktiviteter og de længerevarende, 
faste opgaver som farvandsovervågning og 
støtte til Forsvaret; nationalt og internatio-
nalt. 

Opgaverne spænder vidt med primært fokus 
på at støtte Forsvaret. Hjemmeværnet er en 
militær beredskabsorganisation, men en stor 
del af tiden går også med at vedligeholde og 
udvikle kompetencerne gennem støtte til 
øvrige samarbejdspartnere.

Derfor nyder blandt andre Politiet, SKAT og 
Beredskabet godt af indsatsen fra Hjemme-
værnets frivillige soldater, som er forankret i 
hele Danmark og dermed altid står klar som 
en forsikring for landet.

Hjemmeværnets samarbejdspartnere oplever 
et stigende behov for kompetent støtte. 
Således er støttetimer til indsættelser – både 
varslet og uvarslet – for samtlige samarbejds-
partnere steget fra 331.960 timer i 2015 til 
355.065 timer i 2016.

Hjemmeværnets samlede indsats på bered-
skabsområdet har været stabil og tilfredsstil-
lende med en samlet høj målopfyldelse og 
stor tilfredshed hos samarbejdspartnerne. 

For at kunne møde det stigende behov for 
støtte, har beredskabsopbygning et særligt 
fokus. De frivillige soldater skal holde sig 
skarpe, og derfor er aktiviteterne på uddan-
nelses- og øvelsesområdet samlet set steget 
med 138.477 timer, eller 8,5 pct., i forhold til 
2015.
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Kompetent og relevant støtte

Hjemmeværnet skaber sikkerhed og tryghed 
for borgerne i Danmark, hvilket er en del af 
Forsvarsministeriets koncernfælles mission. 

Politiet angiver i sine tilbagemeldinger til 
Hjemmeværnet, at opgaverne blev løst til-
fredsstillende i 99,7 pct. af de 1.152 tilfælde, 
hvor de rekvirerede støtte fra Hjemmeværnet 
i 2016.

De frivillige soldater stiller gang på gang op til 
løsning af opgaverne inden for beredskabs-
kravet på én time. Ofte er de frivillige endda 
samlet og klar til at rykke ud på væsentligt 
kortere tid.

Marinehjemmeværnet har gennem de senere 
år oplevet en støt stigning i samfundets 
behov for både varslet og uvarslet støtte. 
Marinehjemmeværnet blev i 2016 indsat 
uvarslet 63 gange i forbindelse med rednings-
opgaver til søs. Den gennemsnitlige reakti-
onstid var på imponerende 26 minutter.

I 2016 har Hjemmeværnets rydningsassisten-
ter igen gjort sig positivt bemærket. Hele 177 
gange var der brug for deres ekspertise 

overalt i Danmark. Alle opgaverne med de-
struktion af sprængfarlige kanonslag og 
krysantemumbomber, der kan være til stor 
fare i ukyndige hænder, blev løst på tilfreds-
stillende vis. Rydningsassistenternes opgave-
varetagelse de sidste par år (i 2015 havde 
Hjemmeværnet mere end 300 indsættelser 
med rydningsassistancer), er blevet bemær-
ket og betød, at rydningsassistenterne i 2016 
blev hædret med Forsvarsministerens Frivil-
ligpris.

Hvert år gennemfører Danmarks Statistik en 
holdningsundersøgelse om befolkningens syn 
på Hjemmeværnet. Den viser i 2016, at mere 
end fi re ud af fem danskere udtrykker enten 
tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan 
løse sine opgaver. Dette er en markant stig-
ning siden 2004, hvor 63 pct. havde tillid eller 
stor tillid til, at Hjemmeværnet kunne løse 
sine opgaver.

På spørgsmålet om, hvorvidt Hjemmeværnet 
bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed, 
ses den samme udvikling. I 2008 var tilslut-
ningen 67 pct., mens den i 2016 var på hele 
80 pct. 
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Mange nye medlemmer 
med værnepligtsbaggrund

Hjemmeværnet har også i 2016 haft fokus på 
at sikre sit fundament ved både at løfte 
uddannelsesniveauet blandt medlemmerne 
og sikre en passende tilgang af nye dygtige, 
frivillige soldater. Hjemmeværnets aktive 
styrke var ved årets udgang på 15.504 ud af i 
alt 45.323 medlemmer, hvilket er lidt færre 
end ved udgangen af 2015.

Det øgede træk på Hjemmeværnets kapacite-
ter kræver, at der til stadighed sker en tilgang 
af nye medlemmer. Flere års fokus på rekrut-
tering af unge medlemmer til Hjemmeværnet 
har i de senere år haft en positiv effekt.

Antallet af nye medlemmer i alderen 18-34 år 
var 806 i 2016, svarende til omkring to tredje-
dele af de nye medlemmer, da det samlede 
antal nye kontrakter var 1.197. Denne foryn-
gelse af den aktive styrke er afgørende for, at 
Hjemmeværnets evne, til også i fremtiden at 
kunne løse nye og mere komplekse militære 
opgaver, fastholdes.

Det samlede antal nye medlemmer i 2016 
repræsenterer et mindre fald i forhold til året 

før, hvor Hjemmeværnet skrev kontrakt med 
1.276 nye medlemmer. 

I 2016 tegnede 262 kvinder kontrakt. Dermed 
udgjorde kvinder 22 pct. af de rekrutterede 
og cirka 15 pct. af det samlede antal frivillige.
Den høje andel af nye kvindelige medlemmer 
har været stigende i de senere år, hvilket 
vurderes positivt, da Hjemmeværnet ønsker 
at afspejle mangfoldigheden i befolkningen, 
både hvad angår køn, alder og etnisk bag-
grund.

I de senere år har Hjemmeværnet haft fokus 
på at rekruttere nye medlemmer, som har en 
baggrund som værnepligtig, hvilket uden tvivl 
har bidraget til, at 35 pct. af de nye medlem-
mer, i alt 415 kommer med en baggrund fra 
Forsvaret.

Hjemmeværnet skal have en større tilgang af 
nye medlemmer i 2017. Hjemmeværnet har 
derfor oprettet en Task Force Rekruttering og 
fastholdelse, som i de kommende år skal 
skabe de bedste mulige forudsætninger for 
fremtidens hjemmeværn.
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Økonomien i balance

Årets økonomiske resultat er samlet set 
tilfredsstillende med en økonomi i balance. 
Således opnåede Hjemmeværnet et mindre-
forbrug på ca. 3 mio. kr. svarende til ½ pct. 
af den samlede bevilling. Hjemmeværnets 
bevilling bestod i 2016 af den faste bevilling 
på Finansloven plus en tillægsbevilling (på 
grund af fl ygtninge- og migrantsituationen) 
– samlet set godt ½ mia. kr.

Balancen mellem at leve op til beredskabsfor-
pligtelsen og samtidig opbygge og vedlige-
holde robusthed er en permanent udfordring 
for Hjemmeværnet. Vi imødeser derfor et 
godt kommende forsvarsforlig for 2018-2022, 
hvor Hjemmeværnet forhåbentligt tilføres de 
midler, som mangler til blandt andet materiel.
Tilførsel af midler til Hjemmeværnets udskift-
ning af materiel er en afgørende forudsæt-
ning for, at Hjemmeværnet kan opretholde 
sin nuværende støtte og indsats.

Af årets samlede forbrug er langt hovedpar-
ten anvendt til Hjemmeværnets beredskabs-
opgaver, nærmere bestemt opstilling, uddan-
nelse og indsættelse. 

Hjemmeværnet har igen i 2016 leveret et 
meget højt antal timer i forbindelse med 
opstilling, uddannelse, indsættelse og hjæl-

pefunktioner. I alt fl ere end 2,6 millioner 
timer. 

For at Hjemmeværnet kan vedblive med at 
være en attraktiv partner som beredskabsor-
ganisation, er det væsentligt, at Hjemmevær-
net med kort varsel kan imødekomme ønsker 
om støtte fra Forsvaret og samfundets øvrige 
beredskabsaktører.

Det er Hjemmeværnets målsætning, at de 
operative kapaciteter til stadighed er ind-
satsparate og kontinuerligt afspejler de be-
hov, som Hjemmeværnets samarbejdspart-
nere efterspørger.

Det er lykkedes Hjemmeværnet at fastholde 
kvaliteten af opgaveløsningen og sikre råde-
rum til de højest prioriterede områder, herun-
der opstilling af kapaciteter og uddannelse i 
forhold til den nationale beredskabsforplig-
telse, indsættelser inden for Danmarks græn-
ser samt opgaver til støtte for Forsvarets 
internationale engagement.

Der er i løbet af 2016 også lagt ressourcer i at 
implementere Hjemmeværnets fl yvende 
kapacitet, der består af to fl y med avanceret 
sensorudstyr.
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Fokus på nyt forlig og Arktis i 2017

2017 bliver et centralt år for Hjemmeværnet 
inden for alle kerneopgaver. På hovedopga-
verne opstilling, uddannelse og indsættelse 
vil Hjemmeværnet i 2017 styrke sin position 
som den kompetente og relevante dybde i 
Danmarks forsvar og beredskab. Hjemme-
værnet forventer fortsat stigning i efter-
spørgslen på støtte til Forsvaret og samfun-
dets samlede beredskab. 

Det er afgørende for Hjemmeværnets fort-
satte relevans og troværdighed, at vi også 
fremadrettet kan opstille et relevant og brug-
bart frivilligt militært beredskab, der kan 
levere den efterspurgte støtte. Det kræver 
kapaciteter, der er velorganiserede, udru-
stede til opgaven og på det nødvendige 
uddannelsesmæssige niveau. 

I det kommende år vil Hjemmeværnet også 
have fokus på opstilling af en beredskabs-
styrke, og samtidig er der nye opgaver i 
udlandet: Udsendelse af det første selvstæn-
dige bevogtningsbidrag, siden Kosovo, til 
FN-missionen MINUSMA i Mali, og desuden 
støtte til Forsvaret i forbindelse med det 
danske VJTF-bidrag i NATO regi (Very High 
Readiness Joint Task Force). 

Det arktiske område har også Hjemmevær-
nets opmærksomhed. Her er Hjemmeværns-

kommandoen, i samarbejde med Beredskabs-
styrelsen, i færd med at udvikle et pilot-
projekt vedrørende opbygning og drift af en 
frivillig grønlandsk beredskabsorganisation. 

Hjemmeværnet vil i 2017 fortsætte det etab-
lerede samarbejde med partnerlande på det 
internationale område, herunder samarbejdet 
med Norge, Sverige og de frivillige organisa-
tioner i de tre baltiske lande, udviklingssam-
arbejdet med Georgien samt uddannelses- og 
øvelsessamarbejdet med det amerikanske 
hjemmeværn, US National Guard.

En væsentlig opgave i 2017 bliver deltagelse i 
forbindelse med forberedelser til de politiske 
forhandlinger om et nyt forsvarsforlig fra og 
med 2018. Det centrale er her at fortælle om 
Hjemmeværnets behov for tilførsel af midler 
for at opretholde det nuværende Hjemme-
værns evne til at støtte Forsvaret og samfun-
det.

Endelig vil Hjemmeværnet i 2017 holde tæt 
kontakt til sine samarbejdspartnere for om 
nødvendigt at kunne stille personel til eventu-
elt nye opgaver, som der ønskes støtte til 
som følge af udviklingen i Danmark og lan-
dene omkring os.
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Fakta om Hjemmeværnet

• Hjemmeværnet er en frivillig militær 
 beredskabsorganisation.

• Hjemmeværnets opgave er at støtte 
 Forsvaret – nationalt som internationalt.  
 Desuden støtter Hjemmeværnet Politiet,  
 Beredskabsstyrelsen og andre myndig-  
 heder i løsningen af deres opgaver.

• Hjemmeværnet bidrager også til løsning af 
 internationale opgaver blandt andet med 
 bevogtning, militær kapacitetsopbygning  
 og støtte til civil genopbygning.

• Totalt set har Hjemmeværnets frivillige i 
 2016 leveret 2.644.138 mandtimer, 
 inklusive uddannelses- og 
 øvelsesaktiviteter.

• Ifølge rapporten fra Danmarks Statistik 
 ”Holdninger til Hjemmeværnet 2016” har
 81 pct. af danskerne tillid eller stor tillid til, 
 at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver. 
 I 2004 var tallet til sammenligning 63 pct.

• Hjemmeværnet havde ultimo 2016 45.323 
 medlemmer.

• Den aktive styrke bestod ultimo 2016 af 
 15.504 medlemmer. De resterende 29.819 
 frivillige indgår i reserven.

• Cirka 15 pct. af de frivillige er kvinder. I 
 2016 udgjorde kvinder 22 pct. af de 
 nye medlemmer.

• I 2016 tegnede 1197 nye medlemmer 
 kontrakt. 415 af dem havde en baggrund 
 fra Forsvaret, svarende til knap 35 pct. 
 806 af de nye medlemmer var i alderen 
 18-34 år.

• Hjemmeværnets bevilling på fi nansloven  
 var i 2016 på godt ½ mia. kr. inkl. en 
 tillægsbevilling til støtte af Politiets 
 grænsekontrol.

• Hjemmeværnet har en militær og civil 
 ledelse. Chefen for Hjemmeværnet er 
 ansvarlig for opstilling og uddannelse af 
 enheder samt kontrol af Hjemmeværnet. 
 Den Kommitterede for Hjemmeværnet er 
 ansvarlig for rekruttering og folkelig 
 opbakning.
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Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Tlf.: 7245 2000 • E-mail: hjk@hjv.dk • www.hjv.dk

Forsvarsministeriets fælles mission
Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser 
og borgernes tryghed. 

Forsvarsministeriets fælles vision  
• Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud 
 af de ressourcer, vi sammen råder over.

• Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.

• Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. 




