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Fra venstre ses generalmajor Finn Winkler, major Christian Michelsen, Ib Spanggaard, Jan Sohn,

Jimmi Schulz og Maria Thomsen. 

Medalje for International Tjeneste 

Chefen for Hjemmeværnet overrakte i dag missionsmedaljer til et hold soldater

fra Hjemmeværnet, der har været udsendt seks måneder som landbrugsfaglige

rådgivere i Afghanistans Helmand-provins. Her har de støttet opbygningen af et

bæredygtigt landbrug.

07-03-2014 - kl. 11:15

Af Hjemmeværnskommandoen

Landbrugsholdet, der var et såkaldt Agricultural Department Team (ADT)under

amerikansk kommando, vendte tilbage til dansk jord d. 13. februar.

Og i dag fik holdet så overrakt medaljer som tak for deres internationale tjeneste af

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Finn Winkler.

"Det var en stor glæde, at kunne overrække missionsmedaljer til ADT og efterfølgende

høre om deres resultater og oplevelser. Det glædede mig meget, at høre om det gode

samarbejde, der var med ISAF Hold 16 og de internationale partnere", siger generalmajor

Finn Winkler.

Og at forventningerne til deres tjeneste til fulde er blevet i indfriet, konstaterede

kompagnichef  Ib Spanggaard også umiddelbart efter hjemkomsten.

”Vi håbede, at vi kunne gøre en lille forskel, men jeg synes faktisk, vi er nået længere og

har gjort en betydelig forskel i forsøget på at støtte et bæredygtigt landbrug,” siger Ib

Spanggaard, der til daglig er chefkonsulent i Fødevareministeriet.

Chefen for Hjemmeværnet glæder sig også over det fornuftige udbytte af Hjemmeværnets

bidrag til genopbygningen af Helmand-provinsen.

"Jeg er stolt over, at HJV frivillige har kunne bidrage internationalt med et hold, der både

havde soldatermæssige færdigheder og solide landbrugsmæssige kompetencer. Det giver

os et godt grundlag for den videre opbygning af Hjemmeværnets

Kapacitetsopbygningscenter.

Læs mere

•Fire frivillige

hjemmeværnssoldater med

landbrugsfaglig baggrund,

en major fra

Hjemmeværnskommandoen

og en tolk var i seks

måneder en del af et

amerikansk Agricultural

Development Team (ADT).

•Missionen har bygget på

vejledning, uddannelse og

støtte til en bæredygtig

fremtid for afghanerne.

• Agribusiness

Development Team (ADT)

er en militær enhed

bestående af soldater, med

en landbrugsfaglig

baggrund, primært fra US

National Guard.

• ADT-enheder kan operere

i konfliktområder, hvor det

er for farligt for NGOer at

færdes, som f.eks.

Folkekirkens Nødhjælp.
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