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Imponerende indsats af 
Hjemmeværnets frivillige soldater

2,4 millioner timer til lands, vands og i luften. Sådan lyder et af de mange impo-
nerende fakta om Hjemmeværnets frivillige soldaters indsats i 2017.

For i 2017 har Hjemmeværnets aktive styrke på knap 15.000 frivillige soldater 
endnu engang vist sig som en solid støtte for Forsvaret og samfundet ved i gen-
nemsnit at lægge 21 frivillige arbejdsdage. Støtten til politiets grænsekontrol ved 
den dansk-tyske grænse og bidraget til Forsvarets internationale missioner i Mali, 
Afghanistan og Irak, som Hjemmeværnet også varetager, er endda ikke medreg-
net i de nævnte tal.

Hjemmeværnets kernekompetencer er bevogtning og overvågning. Når de frivil-
lige soldater yder støtte til Forsvaret, kan det således være bevogtning af militære 
installationer eller træning af og med Forsvarets soldater på øvelser som for ek-
sempel øvelsen NIGHT HAWK, der er Europas største øvelse for specialoperations-
styrker.

Hjemmeværnet er også en efterspurgt partner i samfundets samlede beredskab. 
Under de to største storme i 2017 leverede Hjemmeværnet flere end 7.000 frivil-
lige timer med forskellige former for støtte under de truende oversvømmelser.
Befolkningen har kvitteret for indsatsen ved at tilkendegive en høj grad af tillid i 
den årlige holdningsundersøgelse, som gennemføres af Danmarks Statistik, hvor 
tre ud af fire danskere udtrykker enten tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet 
kan løse sine opgaver.

I alt er der blevet kaldt på Hjemmeværnet 2.097 gange i det forgangne år. Og ved 
de uvarslede indsættelser, som for eksempel søredning, rydning af farligt fyrvær-
keri eller eftersøgninger, har Hjemmeværnet i hele 99 procent af tilfældene kun-
net efterleve beredskabskravet og rykke ud med en times varsel.

Med forsvarsforliget 2018-2023, der blev indgået i januar 2018, har Hjemmevær-
net fået tildelt nye opgaver og flere midler, der tilsammen skaber et godt funda-
ment for, at Hjemmeværnet også i de kommende år kan udgøre en robust og 
troværdig samarbejdspartner for Forsvaret, Politiet og Beredskabet.
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En attraktiv samarbejdspartner for 
Forsvaret, Politiet og Beredskabet

I 2017 har der været et væsentligt træk 
på Hjemmeværnets kapaciteter, og 
Hjemmeværnets frivillige soldater har 
igen været en efterspurgt partner i 
samfundets samlede beredskab. 

Forsvaret og Politiet er blevet støttet 
med både personel, fl y, skibe og køre-
tøjer ved for eksempel afspærringsop-
gaver og grænsekontrol, samt ved 
deres øvelser og uddannelser. Samtidig 
har Hjemmeværnet bidraget til Forsva-
rets internationale missioner i Mali, 
Afghanistan og Irak.

De 2,4 millioner timer omfatter både 
uddannelse, øvelser og indsættelser og 
inkluderer indsatsen fra både Hær-
hjemmeværnet, Marinehjemmeværnet 
og Flyverhjemmeværnet. Opgaverne 
spænder vidt med primært fokus på at 
støtte Forsvaret. 

Hjemmeværnet er en militær frivillig 
beredskabsorganisation, som dog også 
udvikler og vedligeholder sine kompe-
tencer ved at støtte andre samarbejds-
partnere end Forsvaret. 

Derfor nyder blandt andre Politiet, 
SKAT og Beredskabet godt af indsatsen 
fra Hjemmeværnets frivillige soldater, 
som fi ndes i hele Danmark. Hjemme-
værnets samlede indsats på bered-
skabsområdet har været stabil med 
stor tilfredshed hos samarbejdspart-
nerne. Hjemmeværnet har således 
leveret i alt 334.708 timer til støtte for 
sine samarbejdspartnere i 2017.

For at kunne møde behovet for støtte, 
har beredskabsopbygning fortsat et 
særligt fokus for Hjemmeværnet. 
Hjemmeværnets frivillige soldater skal 
vedligeholde deres kompetencer, så de 
altid er klar til indsættelse og derfor er 
der brugt over 1,5 millioner timer på 
uddannelse af de frivillige soldater.  
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Hjemmeværnet skaber 
sikkerhed og tryghed

Hvert år gennemfører Danmarks Stati-
stik en holdningsundersøgelse om be-
folkningens syn på Hjemmeværnet. 

I 2017 viser undersøgelsen, at tre ud af 
fire danskere, 75 pct., udtrykker enten 
tillid eller stor tillid til, at Hjemmevær-
net kan løse sine opgaver. Til sammen-
ligning havde blot 63 procent af dan-
skerne i 2004 tillid eller stor tillid til 
Hjemmeværnet. 

På spørgsmålet om, hvorvidt Hjemme-
værnet bidrager til at skabe sikkerhed 
og tryghed, ses samme tendens. I 
2008 var tilslutningen 67 procent, hvor 
den i 2017 lå på 80 procent.  

På samme måde angiver Politiet i sine 
tilbagemeldinger til Hjemmeværnet, at 
opgaverne blev løst tilfredsstillende 
sidste år. Det gælder for hele 99 pro-
cent af de 1.175 tilfælde, hvor Politiet 
rekvirerede støtte fra Hjemmeværneti 
2017.

De frivillige soldater stiller således gang 
på gang op til løsning af opgaverne 

inden for beredskabskravet på én time. 
Ofte er de frivillige soldater endda 
samlet og klar til at rykke ud på væ-
sentligt kortere tid. 

Marinehjemmeværnet blev i 2017 ind-
sat uvarslet 74 gange i forbindelse med 
redningsopgaver til søs. Den gennem-
snitlige reaktionstid var her på kun lidt 
under 25 minutter, hvilket ligger klart 
under kravet på maksimalt 45 minutter. 

I 2017 har Hjemmeværnets rydnings-
assistenter igen gjort sig positivt be-
mærket. 72 gange var der brug for 
deres ekspertise over hele Danmark. 
Alle opgaverne med destruktion af 
sprængfarlige kanonslag og krysante-
mumbomber, der kan være til stor fare 
i ukyndige hænder, blev løst på tilfreds-
stillende vis. 

Hjemmeværnet bidrager derfor til, at 
Forsvarsministeriets samlede mission 
om bl.a. at skabe sikkerhed og tryghed 
for borgerne i Danmark efterleves. 
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Nye opgaver til Hjemmeværnet 
i de kommende år

Nyt materiel, nye relevante opgaver 
samt fokus på militære kompetencer. 
Sådan ser konturerne af Hjemmevær-
net for 2018-2023 ud med det nye 
forsvarsforlig. 

Forliget rummer en række nye og inte-
ressante opgaver for alle tre værns-
grene i Hjemmeværnet, som i fælles-
skab med Forsvaret skal udvikles hen 
over de næste seks år. Det drejer sig 
blandt andet om værtsnationsstøtte, 
hvor Hjemmeværnet kan gøre brug af 
sine kernekompetencer og levere end-
nu mere relevant støtte til Forsvaret. 

Der ligger også nye opgaver for Hjem-
meværnet omkring opstilling til Total-
forsvarsstyrken samt i at se på mulig-
hederne for rekruttering af flere 
værnepligtsuddannede soldater til 
Hjemmeværnet.

Danmark kan fremover blive opmarch-
område for forstærkninger fra vores 
NATO-allierede. Dette forudsætter 
blandt andet et velfungerende Hjem-

meværn og en stærk og robust Total-
forsvarsstyrke, så Danmark både er i 
stand til at modtage NATO-enheder på 
dansk territorium og yde den fornødne 
værtsnationsstøtte, og samtidig passe 
på Danmarks infrastruktur som for 
eksempel havne, broer og lufthavne.

Hjemmeværnet vil derfor også få del i 
det substantielle økonomiske løft, som 
dækker hele koncernen, og Hjemme-
værnets enheder kan se frem til nyt og 
mere materiel i de kommende år.

Med dette forlig vil Hjemmeværnet 
således få tildelt opgaver og midler, 
som sikrer, at Hjemmeværnet fortsat 
kan udgøre den troværdige samar-
bejdspartner, som Forsvaret, Politiet og 
Beredskabet trækker på år efter år.
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En sund økonomi

Balancen mellem at leve op til bered-
skabskravet og samtidig opbygge og 
vedligeholde robusthed er en perma-
nent udfordring for Hjemmeværnet. 

Derfor er det forsvarsforlig, der blev 
indgået i januar 2018, også blevet vel 
modtaget af Hjemmeværnet. Bl.a. er 
en planlagt udskiftning af materiel en 
afgørende forudsætning for, at Hjem-
meværnet kan opretholde sin nuvæ-
rende støtte og indsats.

For at Hjemmeværnet kan vedblive 
med at være en attraktiv partner som 
beredskabsorganisation, er det væ-
sentligt, at Hjemmeværnet med kort 
varsel kan imødekomme ønsker om 
støtte fra Forsvaret og samfundets 
øvrige beredskabsaktører.

Det er lykkedes Hjemmeværnet at 
fastholde kvaliteten af opgaveløsningen 
og sikre råderum til de højest priorite-
rede områder, herunder opstilling af 
kapaciteter og uddannelse i forhold til 
den nationale beredskabsforpligtelse, 
indsættelser inden for Danmarks græn-

ser samt opgaver til støtte for Forsva-
rets internationale engagement.

Hjemmeværnets samlede finansudgif-
ter udgjorde godt ½ mia. kr. i 2017. 

Styringen af økonomien har været 
præget af en tæt opfølgning på bag-
grund af en politisk aftale i 2016 om at 
omstille og udvikle Hjemmeværnet. På 
den baggrund er der opnået en god 
overensstemmelse mellem aktivitets- 
og ressourcesiden i mål- og resultat-
styringen. 

I 2018 vil de besparelser, der blev be-
sluttet politisk i 2016, være endeligt 
indfaset. 
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Målsætninger for 2018

2018 bliver et centralt år i Hjemmevær-
net inden for alle kerneopgaver. 
På hovedopgaverne opstilling, uddan-
nelse og indsættelse vil Hjemmeværnet 
i 2018 styrke sin position som en at-
traktiv militær beredskabsorganisation. 
På den baggrund forventes det, at 
efterspørgslen på Hjemmeværnets 
støtte til Forsvaret og samfundets sam-
lede beredskab som minimum holder 
samme niveau som i 2017.

Det nye forsvarsforlig betyder, at 
Hjemmeværnet i 2018 skal have fokus 
på nye opgaver til Hjemmeværnet samt 
indkøb af nyt materiel. Dette betyder 
også, at Hjemmeværnet skal have 
fokus på sine nuværende operative 
opgaver og på den organisation, der 
skal opstilles i relation til fortsat at 
kunne levere et kvalificeret beredskab 
med relevante kapaciteter til støtte for 
Forsvaret og samfundets samlede be-
redskab. 

Det er afgørende for Hjemmeværnets 
fortsatte relevans og troværdighed, at 
Hjemmeværnet også fremadrettet kan 
opstille et frivilligt militært beredskab 
på et højt niveau. Det kræver kapacite-

ter, der er velorganiserede, udrustede 
til opgaven og på det nødvendige ud-
dannelsesmæssige niveau.

Hjemmeværnet vil derfor i 2018 have 
fokus på at hæve det generelle uddan-
nelsesniveau, hvilket blandt andet vil 
ske gennem opstilling og certificering af 
Hjemmeværnets beredskabsstyrke. 
Soldaterne i beredskabsstyrken er 
kendetegnet ved, at de er færdigud-
dannede og klar til indsættelse med 
kort varsel i hele Danmark til støtte for 
Forsvaret og øvrige sektoransvarlige 
myndigheder.

Hertil kommer et fortsat fokus på 
Hjemmeværnets øvelses- og uddan-
nelsessamarbejde med partnerlande, 
som fx de baltiske lande og USA. Akti-
viteterne skal styrke Hjemmeværnets 
enheder og soldaters muligheder for at 
indgå i operationer i et internationalt 
miljø og skal være med til at give 
Hjemmeværnet et uddannelsesmæssigt 
løft og dermed en skærpelse af Hjem-
meværnets militære profil.

Det er målet, at Hjemmeværnets aktive 
styrke i 2018 øges til 15.000 soldater.
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Fakta om Hjemmeværnet

• Hjemmeværnet er en frivillig militær 
 beredskabsorganisation.

• Hjemmeværnets opgave er at støtte  
 Forsvaret – nationalt som internatio- 
 nalt. Desuden støtter Hjemme-
 værnet Politiet, Beredskabsstyrelsen  
 og andre myndigheder i løsningen af  
 deres opgaver.

• Hjemmeværnets frivillige soldater   
 har leveret 2,4 millioner timers 
 tjeneste i 2017. Disse timer omfatter  
 blandt andet uddannelse, øvelser og  
 indsættelser. 

• Ud af de 2,4 millioner timer, brugte  
 Hjemmeværnets frivillige soldater   
 ialt 334.708 mandetimer på forskel- 
 lige indsættelser rundt omkring i   
 landet.

• Hjemmeværnet bidrager også til   
 løsningen af internationale opgaver  
 blandt andet med bevogtning, 
 militær kapacitetsopbygning og 
 støtte til civil genopbygning. I 2017 
 har  Hjemmeværnet bidraget til 
 Forsvarets internationale missioner i 
 Mali, Afghanistan og Irak.

• Ifølge rapporten fra Danmarks 
 Statistik ”Holdninger til Hjemme-
 værnet 2017” har 75 procent af   
 danskerne tillid eller stor tillid til, at  
 Hjemmeværnet kan løse sine 
 opgaver. I 2004 var tallet til 
 sammenligning 63 procent.

• Hjemmeværnet har en militær og en 
 civil ledelse. Chefen for Hjemme-
 værnet er ansvarlig for opstilling og 
 uddannelse af enheder samt kontrol 
 af Hjemmeværnet. Den Kommitte-
 rede for Hjemmeværnet er ansvarlig 
 for fastholdelse, rekruttering og 
 folkelig opbakning.

• Hjemmeværnet havde ultimo 2017  
 44.856 medlemmer. 

• Den aktive styrke bestod ultimo 2017 
 af 14.930 medlemmer. De resterende 
 29.926 frivillige indgår i reserven.
 
• Cirka 15 procent af de frivillige 
 soldater i Hjemmeværnet er kvinder.  
 I 2017 udgjorde kvinder 20 procent 
 af de rekrutterede nye medlemmer. 

• 1005 nye medlemmer tegnede 
 kontrakt med Hjemmeværnet i 2017. 
 Heraf havde lige knap 40 procent en 
 baggrund i Forsvaret.
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Sankelmarksvej 26, 4760 Vordingborg
Tlf.: 7245 2000 • E-mail: hjk@hjv.dk • www.hjv.dk

Forsvarsministeriets fælles mission

Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser 
og borgernes tryghed. 

Forsvarsministeriets fælles vision  

• Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig
 effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.

• Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.

• Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt 
 samarbejde. 




