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Forord 

Flyverhjemmeværnseskadrille 274 Opgavekatalog er en beskrivelse af 

Flyverhjemmeværnseskadrilles 274 konkrete opgaver og rammer for opgaveløsning. Kataloget 

bygger på Flyverhjemmeværnets Opgavekatalog, der kan findes på HJV.DK. HVE 274 

opgavekatalog indledes med FHV hovedopgaver. 

HVE 274 Opgavekatalog udgør et basisprodukt, som kan anvendes eksternt og internt. 

Eksternt kan kataloget anvendes i forbindelse med aktiviteter med FHV samarbejdspartnere, 

fx afdækning af muligheder for et øget samarbejde. En anden oplagt mulighed for anvendelse 

er i forbindelse med hvervning og udarbejdelse af oplysningsmateriale.  

Internt er HVE 274 Opgavekatalog udgangspunkt for enhedens samlede aktiviteter, herunder 

uddannelser, træning og øvelsesvirksomhed, men også i forbindelse med lokale 

hvervearrangementer og oplysningsmateriel i øvrigt.  

 

Rammer for Flyverhjemmeværnseskadrille 274 opgaveløsning 

Udgangspunktet for HVE 274 opgaveløsning og aktiviteter er Flyvevåbnets (FLV) og det øvrige 

samfundets behov for støtte. 

HVE 274 skal primært kunne indsættes og samarbejde med FLV enheder, og generelt under 

samme operationsvilkår. Indsættelsen kan ske som eskadrille, i delingsramme, i grupper eller 

som enkeltpersoner.  

HVE 274 opgaverne løses primært på flyvestationer, lufthavne, deployeringsbaser, 

landingspladser i felten samt omkring operative anlæg, fx radarhoveder – evt. tilpasses 

beskrivelsen til lokale forhold. Dette forudsætter kendskab til FLV, flyoperationer og det 

tilhørende regime for flyvesikkerhed.  

Opgaveløsningen kan finde sted under alle beredskabsforhold. Opgaveløsningen sker primær 

nationalt, men kan finde sted i internationalt regi.  

Gennem målrettet uddannelse, træning og evaluering af HVE 274 kapaciteter sikres det, at 

HVE lever op stillede krav. 

HVE 274 opgavekompleks udvikles løbende i forhold til ændringer i FLV og samfundets behov 

for støtte. En proaktiv udvikling af HVE 274 opgavekompleks og kapaciteter er en 

forudsætning for, at HVE 274 stedse er en relevant og kompetent samarbejdspartner. 

 



  

Flyverhjemmeværnets hovedopgaver og 

opgavetyper 

 

HVE 274 opgaver udspringer af FHV hovedopgaver og de tilhørende opgavetyper, der kort er 

anført herunder.  

FHV primære opgave er at støtte FLV nationalt og internationalt. 

Under normale beredskabsforhold er opgaven: 

 - Støtte til FLV operationer, uddannelse og træning.  

 - Flystøtte til militære og civile myndigheder. 

 - Støtte til lufthavne efter nærmere aftale.  

 Ved et forøget sikkerhedsberedskab eller i særlige situationer:  

 - Tilsvarende opgaveløsning, som under normale beredskabsforhold, suppleret med 

 større bevogtningsopgaver i enhedsramme.  

FHV skal herudover – tilsvarende den øvrige del af HJV – indgå i den generelle støtte til 

samfundet, civile myndigheder og øvrige værn. Herunder i særlig grad ved et forøget 

sikkerhedsberedskab og under andre særlige situationer, fx ved store ulykker og under ekstreme 

vejrforhold. 

 

Flyverhjemmeværnets opgavetyper 

 

FHV hovedopgaver kan opdeles i tre opgavetyper: 

Støtte til Flyvevåbnet 

 Operationsstøtte og logistisk støtte til FLV operationer 

 Bevogtning og sikring af FLV kapaciteter 

 Uddannelses- og træningsstøtte til FLV enheder 

 

Flystøtte til forsvaret og civile myndigheder 

 Observation, eftersøgning mv. 

 Operative transportopgaver  

 

Støtte til det øvrige forsvar og civile myndigheder m.fl. 

 Støtte til Hæren, Søværnet og de øvrige hjemmeværnsgrene  

 Støtte til lufthavne efter nærmere aftale, fx afspærring og adgangskontrol 

 Operativ og logistisk støtte til Politiet, Beredskabet og øvrige civile myndigheder m.fl., herunder 

uddannelses- og øvelsessamarbejde 

 

Flyverhjemmeværnseskadrille HVE 274 opgaver 

Efterfølgende opgaver er de faste og planlagte opgaver, som HVE 274 løser for sine 

samarbejdspartnere. Herudover vil HVE 274 altid være rede til at indgå i en bredere opgaveløsning 

samme med øvrige HVE og efter direktiv fra overordnede myndigheder. 



 

 

HVE 274’s Støtte til Flyvevåbnet (FLV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Støtte til Air Show 

Denne form for støtte omhandler, trafikregulering, BEV opgaver, info opgaver og FØHJ. 

 

Støtte til Night Hawk 

Denne form for støtte omhandler, AKP, BEV opgaver, Hunterforce. 

 

Støtte til ØV Blå negl 

Denne form for støtte omhandler primært Hunterforce. 

 

Opstille hold til sikring og bevogtning af fastvingede fly eller helikoptere i 

nærområdet 

Dette er hovedsagligt BEV ASS der opstilles til dette, disse kapaciteter er underudvikling i 

enheden i skrivende stund. Vi stiller dog vores BEV del til rådighed for løsning af disse 

opgaver, som kan være at bevogte fly eller Helikopter som er nødlandet eller har haft behov 

for midlertidig landingsplads.  

 

Opstille hold til sikring og bevogtning af fastvingede fly eller helikoptere i 

nærområdet 

 Eskadrillen kan yde støtte til afspærrings-/sikringsopgaver. 

 

Opstille hold til opholds- og adgangskontrol i forbindelse med midlertidige og 

feltmæssige militære operationsområder  

 Eskadrillen kan opstille enheder (enkeltpersoner og grupper) i forbindelse med en sådan 

opgave. 

 

Eskorte 

 Ved behov kan eskadrillen stille med uddannet personel til eskorte 



 

HVE 274’s støtte til Uddannelses- og 

træningsstøtte til Flyvevåbnets enheder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Støtte til FLV SERE uddannelse 

Støtten til FLV SERE, bliver primært støttet med stabsfunktioner samt moment styrke. 

Stabsfunktionen vil være som OO, som er koordinerende ledelse for Momentstyrke, og står 

for kontakten med AFTC. Moment styrkens primære opgaver er at stille sig til rådighed for 

de uddannelses senarier som FLV efterspørger i den pågældende SERE. 

 

Hundetjeneste 

Støtte til FLV hundetjeneste samt moment til HUFØ uddannelse. 

 

Støtte til HW GME uddannelse 

 Eskadrillen kan stille med figurantstøtte og markeringsstyrker. Udover dette kan 

eskadrillen også stille med instruktører til førstehjælp samt personel til skydebanen. 

 

Støtte til AFTC ved FLV uddannelser og træning 

 Eskadrillen kan stille med figurantstøtte og markeringsstyrker. 

 

 



 

HVE 274’s Støtte til det øvrige Forsvar og civile 

myndigheder m.fl. 

 

 

 

 

  

 

Støtte Tirstrup lufthavn, jf. samarbejdaftale. 

 Hjælp til gennemførelse af flyvesikkerhedstiltag som f.eks. afspærring 

 Hjælp til gennemførelse af security-tiltag som f.eks. adgangskontrol 

 Operativ og logistisk støtte i forbindelse med events eller i særlige hændelser. 

 

Uddannelse- og øvelsessamarbejde med Politiet, Beredskabet og øvrige 

 Beredskabsøvelser 

 Fuldskala øvelser – herunder simuleret flyhavari 

 Træning af myndigheders personel 

 Support ved brug af uddannelsescenter Tirstrup, herunder brug af figuranter mm. 

 

Sommer Camp 

Dette anses som en støtte til HJV, der er tale om en uge hvor vi er med til at give 

familien et indblik i hvad vi i hjemmeværnet gå og laver. De kan prøve kræfter med 

hvad vi gennemgår af uddannelser. Dette afholdes altid i uge 29. 

 

Operativ og Logistisk støtte til Politiet, Beredskabet og øvrige myndigheder. 

 Sneberedskab 

 Stormflodsberedskab 

 Beredskab ved varsler om uvejr 

 Afspærringsopgaver 

 

 

Lokal støtte til de Blå Baretter.  

Stille lokaler samt personel til rådighed for støtte til de Blå Baretter, som er gamle 

udsendt militær personel. De låner vores lokaler til at afholde møder i, og der ligger en 

samarbejdsaftale om at vi stille personel ved hvert møde, for at kunne aftale om mulige 

arrangementer hvor vi kan stille som støtte til dem. 

 

Deltage i trafikregulering inden for lokalområdet 

Dette er primært støtte til de PO KMP der er i vores nærmiljø som vi har aftaler om at 

stille personel til, når større opgaver skal løses.   

 



 

HVE 274’s Beredskab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 HVE 274 beredskab: 

Eskadrillen skal kunne alarmere og afgive/indsætte følgende kapaciteter: 

 1 hundefører GRP2 indenfor 6 timer 

 1 bevogtningsgruppe indenfor 6 timer 

 1 security force grupper - (på ordre bevæbnet) indenfor 12 timer 

 

 

EC KN Henrik Baunsgaard 

Telefon: 2516 9000 

Mail: HVE274-EC@hjv.dk 

 

NK: Midlertidig ikke besat 

mailto:HVE274-EC@hjv.dk


 
VÆRDIGRUNDLAG 

Vi udgør en militær organisation og baserer vores virke for samfund på ansvarlighed, 

engagement og frivillighed. 

 

MISSION 
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel 

kapacitet ved at levere militære, frivillige militære enheder, der tilgodeser flyvevåbnet 

og det øvrige samfund.   

 

VISION 
Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle, der deltager i forsvaret 

og beskyttelse af Danmark. 

 

Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i totalforsvaret efter samfundets 

behov. 

 

Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem 

motiveres. 

 

 

 

 


