
 

Spørgsmål til CHV 

 

1. Hvad vil du som ny Chef for Hjemmeværnet bruge din første tid på? 

 

Jeg prioriterer først og fremmest at komme ud og ’opleve Hjemmeværnet’. Det vil sige, at jeg vil 

bruge så meget tid som muligt på at komme rundt og besøge Hjemmeværnets myndigheder og på at 

besøge aktiviteter for de frivillige hjemmeværnssoldater. Jeg glæder mig meget til at lære 

Hjemmeværnet at kende og til at få et nærmere indtryk af, hvordan vi skaber gode vilkår for den 

frivillige tjeneste. 

 

2. Hvad har du taget med fra din karriere/erfaring fra Forsvaret, og hvad lægger du vægt på som chef for 

landets største frivillige militære organisation? 

 

Jeg bringer en masse erfaring med mig, bl.a. på det operative og uddannelsesmæssige område. Hertil 

kommer ledelseserfaring fra tjeneste på alle niveauer lige fra geleddet til Forsvarsministeriet og 

udsendelser i internationale operationer.   

 

Det er mit klare indtryk, at Hjemmeværnets støtte er meget efterspurgt overalt – både i forsvaret og i 

en lang række opgaver til støtte for andre dele af samfundet, og at der qua indsatsen står meget stor 

respekt om Hjemmeværnet.  

 

Jeg lægger vægt på, at vi skal fastholde og udbygge den tiltro, både Forsvaret, befolkningen og vores 

politikere har til, at hjemmeværnsmedlemmernes uegennyttige indsats og beredvillighed er med til 

at styrke Danmarks sikkerhed. For det er den.  

 

3. Hvilke større opgaver har din bevågenhed? 

 

Pt. er der megen fokus på vores støtte til politiet; så det har selvfølgelig min opmærksomhed. 

Derudover vurderer jeg, at Hjemmeværnet har og fortsat vil have en stor og vigtig opgave i at kunne 

tiltrække og fastholde frivillige til alle værnsgrene.   

 

4. Opgaverne er mange og ressourcerne er pressede i Hjemmeværnet – hvad ser du som de største 

udfordringer for Hjemmeværnet fremover? 

 

Der ligger en stor udfordring i, at efterspørgslen på Hjemmeværnets beredskab, støtte og det antal 

timer, medlemmerne leverer, er stigende, mens antallet af aktive frivillige er faldende samtidig med, 

at ressourcerammen ikke er blevet større. Opgaven er at finde en balance, der gør, at vi kan udvikle 

Hjemmeværnet og blive ved med at levere den relevante støtte til Forsvaret og samfundet.  

 



5. Hjemmeværnet har de sidste 10 år i stigende grad deltaget i internationale øvelser samt bidraget til 

Forsvarets internationale operationer – hvilken værdi tilfører det Hjemmeværnet? 

 

I min optik er der ingen tvivl om, at Hjemmeværnets bidrag til Forsvarets internationale operationer 

skaber stor merværdi for os som frivillig organisation. Det beviser for omverdenen, at 

Hjemmeværnet og hjemmeværnssoldaterne med en målrettet uddannelsesindsats også kan løse de 

internationale opgaver med høj kvalitet og på niveau med soldater fra Forsvaret. Det højner 

uddannelsesniveauet i hele Hjemmeværnet i kraft af de erfaringer, vi høster fra de medlemmer, der 

har været udsendt. Og endelig tror jeg også, at den del af Hjemmeværnets virke kan være med til at 

øge interessen for Hjemmeværnet og på den måde hjælpe vores rekrutteringsindsats. De samme 

fordele har uddannelses- og øvelsessamarbejdet med vores internationale partnere; det være sig 

med USA, de baltiske lande, vores søsterorganisationer i Sverige og Norge eller med andre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


