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Der er brug for den 
frivillige indsats til søs 
Medlemmerne i Marinehjemmeværnets 38 flotiller lægger årligt over 
200.000 frivillige mandtimer på opgaver for Søværnet og samfundet.
Den absolut største opgave er farvandsovervågningen for Søværnet. 
Næststørst er opgaverne inden for patruljer til søs med Politiet og efter-
søgning og redning med Søværnet, som tilsammen sender Marinehjem-
meværnet på havet tre gange om ugen. 

I hele landet står flotillerne klar, og de i gennemsnit ude på opgaver 
næsten én gang om ugen.

Flotille m. 800-klassefartøj

Flotille m. 900-klassefartøj (850 i Grenå)

Flotille m. indsatsgummibåd og delefartøj

Maritime Force Protection-flotille

Musikflotille - (orkester)
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Hjemmeværnet består af tre værns-
grene: Hær-, Flyver- og Marinehjem-
meværnet. 

Marinehjemmeværnet løser en række 
opgaver inden for farvandsovervåg-
ning, søredning, havmiljø og bevogt-
ning af skibe for Søværnet. 

Søværnet er den primære og meget 
nære samarbejdspartner, men Mari-
nehjemmeværnet løser også opgaver 
i samarbejde med Politiet, SKAT, 
havforskere og Kystdirektoratet mm.
 
Marinehjemmeværnet består hoved-
sageligt at sejlende flotiller med grå 
fartøjer og Maritime Force Protection-
flotiller med kommandokøretøjer og 
gummibåde.

FA K TA

Marinehjemmeværnet 
har omkring 5.000 frivil-
lige medlemmer, som er 
organiserede i 38 flotiller: 

32 er sejlende enheder.

4 er Maritime Force Protection-
flotiller

2 musikflotiller er Marine-
hjemmeværnets orkestre og 
tamburkorps.

Klar til at rykke ud 
– døgnet rundt 
Marinehjemmeværnets 30 fartøjer er jævnt 
fordelt i de danske havne. De frivillige besætnin-
ger er klar til at rykke ud, døgnet rundt, inden 
for en time. Ofte er fartøjerne allerede ude af 
havnen en halv time efter, alarmen er gået. 
Med Marinehjemmeværnets hjælp kan Søværnet 
dække et langt større geografisk område og 
hurtigere gribe ind, når der er brug for akut 
hjælp.

Marinehjemmeværnet
– kort fortalt

De gule cirkler viser fartøjernes 
dækningsradius to timer efter alarmering. 
De blå prikker viser fartøjernes placering.
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Når ulykken sker
Kommer sejlere eller surfere ikke tilbage i havn, når de er ventet, eller er der observe-
ret nødsignaler, bliver der slået alarm til Søværnets Operative Kommando, som kan 
aktivere besætningen på det nærmeste marinehjemmeværnsfartøj. 

Marinehjemmeværnets fartøjer er døgnet rundt, året rundt klar til at rykke ud på en 
times varsel til eftersøgning og redning til søs. Det gør værnet til landets største 
aktør på området, når man ser på antal beredskabsdøgn.

Fartøjerne råder over avanceret udstyr til eftersøgning og førstehjælp samt brand-
slukningsudstyr og pumpe til at tømme skibe, der tager vand ind. Marinehjemmevær-
net har nogle af landets bedst uddannede inden for eftersøgning og redning, og 
besætningerne er klar til at tage sig af mange slags tilskadekomne. 

Miljøets vogtere 
Ved olieforurening er det vigtigt, at hjælpen når hurtigt frem, og derfor er Marine-
hjemmeværnet en vigtig del af miljøberedskabet i de danske farvande. 
Marinehjemmeværnets fartøjer kan som en hurtig lokal førstehjælp enten sejle ud 
med egne flydespærringer eller trække beredskabets flydespærringer ud fra land og 
begynde at inddæmme et olieudslip, inden det når at drive ind på land.

Forskning og undersøgelser til søs
Når Kystdirektoratet eller universiteternes havforskere har brug for at komme til søs for 
at indsamle data om havbunden, dyre- og planteliv, så støtter Marinehjemmeværnet 
dem med skibe og besætninger. 

Marinehjemmeværnets besætninger indsam-
ler også prøver ved olieudslip. Prøverne bru-
ges til at bestemme, hvilken type forurening, 
det drejer sig om, og kan være med til at 
fælde miljøsyndere ved sammenligning med 
indholdet af deres brændstoftanke.
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Søværnets øjne
Marinehjemmeværnet deltager fast i farvandsovervågningen. Her er hvert af de 30 
fartøjer på havet i tre weekender årligt under ledelse af Søværnets Operative Kom-
mando. Alle Marinehjemmeværnets fartøjer er i øvrigt automatisk tilknyttet farvands-
overvågningen, når de er til søs, også selvom de er på en anden mission.

Ved farvandsovervågningen indhentes blandt andet oplysninger om navn, type og 
adfærd på skibe, som f.eks. kunne mistænkes for grænseoverskridende kriminalitet, 
eller som renser olie fra deres brændstoftanke ud i havet.

Patruljesejladser med Politi og SKAT
Politiet patruljerer til søs for at tjekke promiller, hastighed, certifikater, redningsud-
styr, jagttegn og jagtvåben ombord hos lystsejlere, havjægere og erhvervsfartøjer. 
SKAT patruljerer også til søs ved toldaktioner på jagt efter narko og smuglervarer mm. 
Marinehjemmeværnet stiller fartøjer, gummibåde og besætninger til rådighed for 
personale fra både Politi og SKAT, når de skal løse opgaver på vandet. 

Der er lavet helt faste aftaler om samarbejdet, som også indebærer, at Marinehjem-
meværnet sørger for et maritimt sikkerhedskursus for de politi- og skattefolk, der 
skal med til søs.
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Gummibådene 
Alle Marinehjemmeværnets fartøjer er udstyret med en hurtiggå-
ende gummibåd med hård bund og stor opdrift. 10 tilsvarende 
gummibåde fungerer sammen med kommandokøretøjerne og to er 
afsat til skolebrug.

Gummibåden er fartøjernes forlængede arm. Den kan nå frem før 
moderfartøjet i akutte situationer, effektivisere indsatsen ved 
eftersøgninger, og den kan gå ind på lave dybder, hvor patruljefar-
tøjet ikke kan komme.

Udstyr
Gummibåden kan medbringe forskelligt ekstraudstyr som f.eks. 
brandslukningsudstyr.

Elektronisk udstyr
VHF radio med DSC, SINE-radio, sonar, ekkolod, elektronisk søkort, 
AIS, GPS, GPS Tracker og aktiv radartransponder.

Specifikationer
• Længde: 5,20m
• Bredde: 2,15m
• Max hastighed: Kan plane med en fart af 30 knob
• Besætning: max 6 pers.

Kommandokøretøj
Med en gummibåd på trailer fungerer Marinehjemmeværnets seks 
kommandokøretøjer som en bredt anvendelig løsning. De kan ind-
sættes til opgaver kystnært, i søer og større åløb. Køretøjet fungerer 
som kommandostation og er ombygget og udstyret til at lede opera-
tioner med gummibåden. Der er beregnet en besætning på tre 
gaster til køretøjet og tre gaster til gummibåden.

Udstyr
AIS, SINE-radio, VHF civil og militær, 1 stk. administrativ PC, 1 stk. 
taktisk PC med IxBlue føringssystem. 

Indretning
Bag førerkabinen er indrettet kontor med bord og 4 siddepladser, 
white board mv. Lille bagagerum indrettet til opbevaring af våd-
dragter, hjelme, redningsveste samt ammunition, våben mv.

Specifikationer
• Mercedes Sprinter 316 CDI
• 4-hjulstræk 
• 196 HK
• Totalvægt lastet: 3.500 kg
• Maksimal vægt på træk: 2.000 kg

Marinehjemmeværnets 
fartøjer, gummibåde og kommandokøretøjer 

Marinehjemmeværnet råder over 30 fartøjer, 42 gummibåde og 6 
kommandokøretøjer. De er alle specielt udstyrede og designede til at 
løse værnets mange opgaver. På øvelser og i særlige tilfælde kan der 
medbringes våben.

• Command system til styring 
af mobiltelefoni, GPS og 
klimaanlæg

• Hill Holder
• Oliefyr

Marine-folder_2014.indd   6 04/11/15   13.12



MHV 900- og 850-Klassen
900-klassen er en videreudvikling af 800-klassen, hvor skroget er 3,5 
meter længere. Det giver plads til to miljømoduler med flydespærringer. 

MHV 850-klassen er en ombygget og forlænget 800-klasse med to 
miljømoduler som 900-klassen.

Udstyr
Hurtiggående gummibåd, placeret på agterdækket.
Hydraulisk kran på agterdækket til udsætning og bjærgning af 
gummibåd. Brand og miljøpumper: 2x22kW. Vandkanon. 
Miljømodul med flydespærringer (2x160m). Avanceret materiel til 
kommunikation og førstehjælp.

Elektronisk udstyr
Nyeste elektronik indenfor navigation og pejling af nødsendere, 
satellitkompas, antikollisionsradar, nightvision til bl.a. eftersøgnings-
opgaver, ECDIS (søkort), ekkolod, vindmåler, autopilot og DGPS 
(satellit navigationssystem).

Specifikationer
• Antal i tjeneste: 12+1
• Længde: 27,2m
• Bredde: 5,6m
• Dybgang: 2,2m
• Max hastighed: 13 knob

• Motorer: 2 stk. Scania
 16 l på hver 462HK
• Hjælpemotorer: 
 2 stk. Scania på hver 110HK
• Besætning: 12 pers.

MHV 800-klassen
De 17 patruljefartøjer i 800-klassen er fordelt over hele landet og 
lever op til de krav, som Søværnets Operative Kommando stiller til 
løsning af opgaver inden for farvandsovervågning og rednings- og 
miljøaktioner. 

Udstyr
Hurtiggående gummibåd, placeret på agterdækket.
Hydraulisk kran på agterdækket til udsætning og bjærgning af 
gummibåd. Avanceret materiel til kommunikation og førstehjælp.

Elektronisk udstyr  
Nyeste udstyr inden for navigation og pejling af nødsendere, satel-
litkompas, antikollisionsradar, nightvision (infrarødt kamera og 
lysforstærkende kikkert), ECDIS (søkort), ekkolod, vindmåler, auto-
pilot og DGPS (satellit navigationssystem).

Specifikationer
• Antal i tjeneste: 17 
• Længde: 23,7m 
• Bredde: 5,6m 
• Dybgang: 2,0m 
• Max hastighed: 12 knob 

• Motorer: 2 stk Scania 14 l 
 på hver 430HK 
• Hjælpemotorer: 
 1 Scania på 82HK 
• Besætning: 12 pers.
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Hvem laver hvad ombord?

Besætningen 
Besætningen på et marinehjemmeværnsfartøj består af 12 personer. Hvert 
fartøj har flere besætninger, så de kan skiftes til at have beredskabsvagt og 
afløse hinanden ved større opgaver. De enkelte besætninger fungerer som 
faste teams, og alle ombord er uddannet til hver sin funktion:

• Fartøjsføreren har kommandoen over skibet. Fartøjsføreren kan også 
få kommando over andre skibe, hvis han af Søværnet udpeges som ”On 
Scene Coordinator”, f.eks. under en redningsaktion. 

• Næstkommanderende leder arbejdet på dækket. 

• Vagtchefen er ansvarlig for skibets sejlads og navigation

• Motorpasseren sikrer, at motorerne og teknikken altid fungerer.

• Rorgængeren sørger for, at skibet holder kursen.

• Udkiggen observerer det, som skibets radar ikke kan vise eller ”høre”.

• Kommunikationsfolkene sørger for radioforbindelsen til Søværnets 
Operative Kommando og andre skibe.

• Bådsmanden og dæksfolkene arbejder på dækket. De håndterer 
kran, trosser, anker og flydespærringer, og de sejler gummibåden.

• Sygdomsbehandleren kan behandle syge og sårede og forberede evt. 
overlevering til helikopter eller ambulance.
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Anerkendte 
søfartsuddannelser
Alle Marinehjemmeværnets medlemmer skal 
inden for de første tre år tage den lovpligtige 
uddannelse. Her lærer man de grundlæggende 
militære færdigheder og får den første intro-
duktion til de maritime opgaver. Har du aftjent 
din værnepligt, forkortes uddannelsen.

Marinehjemmeværnet tilbyder flere civilt aner-
kendte uddannelser:

• Navigationskurser, herunder yacht- 
 skipper af 3. grad (YC3)

• Motorkurser, herunder duelighedsbevis  
 for motorpassere og fritidssejlere 

• Radiokurser, herunder ”Restricted  
 Operators Certificate” (ROC)

• Speedbådscertifikat

Udover en række maritime uddannelser tilbydes 
der også uddannelse i blandt andet ledelse, 
førstehjælp og markedsføring.

Undervisningen foregår hovedsageligt på 
Marinehjemmeværnets egen skole på Marine-
station Slipshavn ved Nyborg.
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”Jeg var med til at 
redde 12 unge i land”
Det er i maj, og vi er indsat sammen med 
Politiet for at holde øje med byfesten, 
Distortion, i København. Alt er roligt indtil 
midnat, hvor vi så hører et nødopkald. 
Nogen har set en ulykke ude ved Trekro-
nerfortet. Jeg sender straks gummibåden 
i forvejen, og det viser sig, at 12 unge i en 
speedbåd har torpederet stensætningen 
ved fortet. Alle er kastet ud af båden, og 
de sidder på stenene. Flere er sårede, og 
de er meget fortvivlede. Vi får dem om 
bord i skibet og tilser deres skader og 
sejler dem i land til de mange ventende 
ambulancer. Jeg er glad for, at vi var der 
og kunne hjælpe dem.

Dorthe Vennits
42 år og fra Brønshøj

Fartøjsfører og medlem af 
Marinehjemmeværnet i 22 år

Hvem kan være med i
Marinehjemmeværnet?
Overblik, handlekraft og ansvarlighed er vigtige personlige kompetencer, ligesom 
gode samarbejdsevner er afgørende for sikkerheden på havet. Vælger man at 
melde sig ind i Marinehjemmeværnet og være en del af de frivillige besætninger på 
fartøjerne, kan man indgå i beredskabsvagter, hvor man frivilligt står til rådighed 
for alarmer på alle tider af døgnet.

Betingelser for medlemsskab 
af Hjemmeværnet generelt
Man kan blive medlem af Hjemmeværnet, når man er fyldt 18 år, er fundet værdig 
og egnet til tjeneste og er dansk statsborger eller har haft fast ophold i Danmark i 
mindst fem år. Kvinder og mænd optages på lige vilkår. Det er gratis at være med, 
og tjeneste foregår i fritiden. Uniform og udrustning bliver udleveret, og medlem-
merne får dækket de fleste af deres udgifter.
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Maritime Force Protection
I sikker havn
Maritime Force Protection, kaldet MFP, er en særlig styrke, der er specialiseret i be-
skyttelse af skibe. Det kan være flådefartøjer eller civile skibe i havn, på vej i havn 
eller til ankers uden for havnen. Og det kan foregå i civile havne eller på flåde- og 
marinestationer.

Maritime Force Protection kan hurtigt og mobilt indsættes med deres kommandokø-
retøjer og trailerbaserede hurtiggående gummibåde. 

MFP er en slags landsoldater, der opererer på vand. De arbejder i to en halv dimension: 
Til lands, til vands og lidt under vandet. De kan udføre bevogtning, afvisning af fartøjer, 
afsøgning af havbund med sonar og undervandsdrone samt flere andre opgaver.

Maritime Force Protection deltager også i eftersøgning og redning til søs, i havmil-
jøopgaver, og de udfører patruljering med Politi og Skat. Styrken arbejder kystnært, 
og de fleksible små enheder kan også indsættes til opgaver i søer og større vandløb.

Alsidig uddannelse og træning
Gasterne i MFP uddannes grundlæggende som landsoldater, og som de eneste i 
Hjemmeværnet uddannes de på tungt maskingevær. Samtidig skal de jo kunne ope-
rere til søs med gummibåden, som er MFP’s primære arbejdsplatform. Det kræver 
meget uddannelse og en vis fysik at indgå i MFP-styrken.

MFP øver sammen med Søværnet på deres store øvelser, og de øver med Marine-
hjemmeværnets grå fartøjer og med Hærhjemmeværnets landenheder. Aktivitetsni-
veauet er højt, og der er mange spændende udfordringer.
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Marinehjemmeværnet • Ringsted Kaserne 
Garnisonen 1 • 4100 Ringsted

Tel: 72 82 04 00 • mhv-myn@mil.dk • www.hjv.dk Ju
li 

2
0

1
7

 •
 L

ay
ou

t:
 H

je
m

m
ev

æ
rn

sk
om

m
an

do
en

373100_Marienhjemmevaernsdistrikt_tilrettede_sider.indd   4 20/07/2017   14.24




