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Kære alle  
 
 
Den 1. januar går den faste del af Flyverhjemmeværnet i ny struktur. 
Flyverhjemmeværnsdistriktet og Chefen for Flyverhjemmeværnet med stab samles i én 
myndighed. Den nye organisering består af tre sektioner med en stabschef, en 
kommunikationsrådgiver og en chef. Hertil kommer Den Frivillige Stab, der er knyttet direkte til 
stabschefen. Se bilag. Ved at samle alle Flyverhjemmeværnets faste medarbejdere i én 
organisation og samtidigt knytte Den Frivillige Stab tættere til opgaveløsningen er jeg overbevist 
om, at vi får en mere effektiv organisation, der både kan støtte jeres indsats og virke, men også 
kan udføre det nødvendige stabsarbejde. Efterfølgende er kort listet funktioner og sektioner og 
deres opgaver i Flyverhjemmeværnets nye organisation. 
 
Chefen for Flyverhjemmeværnet  
Chefen for Flyverhjemmeværnet er ansvarlig for opstilling, drift og udvikling af 
Flyverhjemmeværnet. Chefen for Flyverhjemmeværnet er rådgiver for Værnsfælles 
Forsvarskommando, primært Flyverstaben, om forhold, der vedrører Flyverhjemmeværnet.  
 
Stabschefen for Flyverhjemmeværnet 
Stabschefen for Flyverhjemmeværnet refererer til Chefen for Flyverhjemmeværnet og er dennes 
stedfortræder. Stabschefen er ansvarlig for koordinationen mellem de tre faste sektioner og den 
frivillige stab, herunder ansvarlig for stabsarbejdets kvalitet.  
 
Luftoperationssektionen.     
Er kompetencecenter for luftoperationer, herunder samvirkeforholdet mellem Flyvevåbnet og 
Flyverhjemmeværnet blandt andet vedrørende feltflyvepladser, Minimum Facility Bases, 
helikopterlandingspladser. Er styringsorgan mellem Hjemmeværnskommandoen, 
Flyverhjemmeværnet, HVE 270, Trafik- og Byggestyrelsen samt civile og militære 
samarbejdspartnere. 
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Planlægnings- og Ressourcesektionen 
Planlægnings- og Ressourcesektionens hovedopgave er at sikre sammenhæng mellem 
Hjemmeværnskommandoens givne rammer og prioriteter og den konkrete udmøntning i 
Flyverhjemmeværnet. Planlægnings- og Ressourcesektionen deltager i inspektioner ved 
Flyverhjemmeværnets underafdelinger.  
 
Operations- og Støttesektionen 
Operations- og Støttesektionen er fokuseret mod den direkte støtte til den frivillige struktur i 
forhold til opstilling og indsættelse af Flyverhjemmeværnets jordbaserede kapaciteter.  
 
Sektionens hovedopgaver omfatter uddannelse og træning af Flyverhjemmeværnets kapaciteter, 
herunder implementering af godkendte projekter og kapaciteter. Operations- og Støttesektionen 
har ansvaret for den daglige indsættelse og anvendelse af Flyverhjemmeværnets kapaciteter i 
koordination med Flyverhjemmeværnets militære og civile samarbejdspartnere.  
 
Kommunikationsrådgiver og INFOELEMENT 
Kommunikationsårsværket er kommunikativ rådgiver for Chefen for Flyverhjemmeværnet og er 
faglig rådgiver vedrørende planlægning og tilrettelæggelse af den samlede kommunikations- og 
hverveindsats i Flyverhjemmeværnet. Udførelsen sker i tæt samarbejde med stabschefen og den 
frivillige struktur, som består af et INFO element bestående tre ledende informationsofficerer, en 
for hvert afsnit, plus et antal informationsspecialister inden for rekruttering, 
udstillingsvirksomhed, hjv.dk, nyhedsformidling med videre. INFO elementet skal støtte 
informationsvirksomheden bredt i Flyverhjemmeværnet.   
 
Praktiske forhold 
Flyverhjemmeværnet vil fremover være placeret i henholdsvis Karup og i Vordingborg. Vi vil en 
kort tid endnu være i Jonstruplejren, men vil i løbet af foråret flytte denne del til Vordingborg.  
Den 1. januar vil ikke alle forhold være på plads. Bl.a. har det ikke været muligt at få etableret 
nye FIIN adresser og telefonnumre, der svarer til den nye organisation. Rent praktisk betyder 
det, at I, indtil der bliver meldt andet ud, skal anvende de samme numre, som I er vant til. Den 
nuværende vagtordning fortsætter som hidtil. 
 
Tak for denne gang 
Som de fleste allerede ved, går jeg på pension med udgangen af december 2016 og bliver 
således ikke en del af det nye Flyverhjemmeværn. I skrivende ved jeg ikke, hvem der bliver min 
afløser, men indtil videre overgiver jeg kommandoen til OL J.G. Andersen, nuværende chef for 
Flyverhjemmeværnsdistriktet. Jeg har været stolt over at have stået i spidsen for en 
organisation af dedikerede frivillige, der har valgt at bruge deres fritid på at støtte det samfund, 
som vi alle er en del af. Tak for jeres store bidrag til Flyvevåbnets og samfundets opgaveløsning. 
Det være sig i form af skarpe operative og logistiske opgaveløsninger eller som støtte i 
forbindelse med uddannelse og træning. I har desuden haft fokus på at vedligeholde og 
videreudvikle jeres militære færdigheder, så I – om nødvendigt – kan indgå i et egentligt 
territorialforsvar. Jeg vil også sige tak for, at I været aktive og konstruktive deltagere i den 
meget omfattende og langstrakte udviklingsproces, som fortsat er i gang. På det professionelle 
og personlige plan har det været en spændende rejse, som jeg ikke ville have været foruden. Til 
sidst vil jeg blot sige: Pas godt på Flyverhjemmeværnet – det er værd at passe på! 
 

Med venlig hilsen 
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Oberst Bernt Christiansen 

Chef for Flyverhjemmeværnet 
  

 
 
 
 


