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Status fra tjenestestederne 
 

● Det går grundlæggende godt og de problemer, der opstår, løses som regel 
lokalt.  

● Talsmandsordningen virker efter sin hensigt og er velset fra de lokale 
ledelser.  

● De værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde har fået udleveret TYR med 
henblik på den beredskabsopgave, som det kommende 4. vagthold skal 
løse.  

● De værnepligtige har udleveret det nødvendige sikkerhedsudstyr. Dog er 
der en del tjenestesteder, hvor der kun udleveres sommerhandsker.  

● De værnepligtige ved EFR efterspørger nemmere adgang til fysioterapeut.  

● GHR Rønne har skiftet LTM og ved GHR HESK er 
landstalsmandssuppleanten fungerende LTM, idet LTM GHR HESK er 
langtidssygemeldt.  

● IGR i Skive har oplevet et markant mandefald og har siden start mistet 69 
værnepligtige. 

● Hesteskadronen arbejder med at forbedre informationen om, hvor hård og 
omfattende værnepligten ved HESK er.  

● Hvervningslektionerne opleves af mange som mangelfulde. Fælles er dog, 
at man mener, at der har været for kort tid mellem den sidste 
hvervningslektion og ansøgningsfristen d. 22. september. Desuden er folk 
utilfredse over, at der har været for lidt fokus på MP-uddannelsen, på 
trods af, at man ikke kan søge den nu.  

● Der er store problemer med lægen på infirmeriet i Fredericia.  
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Værnepligtsrådet 
 
Siden 1. landstalsmandsmøde ved GHR Rønne har Værnepligtsrådet været på 
farten. Størstedelen af tiden er brugt i Jylland bl.a. med besøg ved de sidste 
bataljonschefer, der ikke var til stede under orienteringsrunden medio august. 
De sidste resultater fra Værnepligtsundersøgelsen er i hus, og tallene er 
afleveret til ministeriet til videre behandling. Rådet har deltaget i et møde ved 
værnepligtsnævnet for at træffe beslutning omkring, hvorvidt folk skal forrette 
tjeneste eller ej. Sidst men ikke mindst fik Værnepligtsrådet og bladet 
SOLDATEN en oplevelse af de store under en øvelse med TSS i Karup, hvor de 
agerede momenter under flyvning med en C-130J Hercules.  
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Landstalsmændene: 
 
 
 
Beklædning 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af en ny uniform opfordres der til, at man tager 
højde for kvinders taljestørrelse og længden af bukser.  

Desuden vil man gerne, at kvinderne får udleveret det samme idrætstøj som 
mændene, og ikke korte shorts, der kan resultere i at kvinder i højere grad 
bliver seksualiseret. Desuden har herrernes shorts – modsat pigernes - lommer 
til Id-kort og nøgler. Hvis man har en lille skostørrelse, får man flere steder 
udleveret lyserøde sko, hvorimod større størrelser er blå. Landstalsmændene 
ser gerne, at munderingen bliver ensrettet. Idrætstøjet er gennemgående i for 
ringe kvalitet.  

Af sikkerhedsudstyret kan det nævnes, at knæbeskytterne falder ned og er 
utilstrækkelige. 7 tjenestesteder får ikke udleveret handske, vinter, hvorfor det 
efterspørges, om de kan få dem udleveret eller må benytte sig af selvindkøbte. 
Folk efterspørger desuden hjelmhuer.  

De værnepligtige vil gerne have lov til at anlægge multitørklædet som et 
multitørklæde i stedet for udelukkende en halsedisse. Halsedisserne vil folk 
desuden gerne have lov til at bære om halsen på garnisonen.  

EFR – Efterspørger, at man udleverer let uniform til de værnepligtige.  

CSG Henning Bæk: Der kommer en ny uniform i 2022. Den laves i samarbejde 
med bl.a. svenskerne og de har et krav om, at den tilpasses kvinderne. Idet 
svenskerne har en andel i beslutningen om endelig uniform, vil Henning tro, at 
der kommer en uniform med hensyn til kvindekroppen. Henning tager med 
hjem, at kvinderne gerne vil have shorts, mand udleveret. Han anerkender, at 
knæbeskytterne er dårlige. I forbindelse med den nye uniform kommer der en 
”state of the art” løsning, der forhåbentlig vil udbedre problemet med 
knæbeskyttere. Multitørklædet er et multitørklæde og Henning arbejder med at 
ændre holdningen blandt befalingsmænd og delingsførere. Grundlæggende skal 
man ikke benytte sig af selvindkøbt materiel i tjenesten, og derved pålægge de 
værnepligtige en økonomisk byrde.  
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GSU på SU 
 
Landstalsmændene frygter, at økonomien ved GSU begrænser diversiteten 
blandt ansøgerne. Værnepligtsundersøgelsen viser, at de værnepligtige 
hovedsageligt er mellem 19-21 år gamle. Ingen har svendebrev og der er ingen 
med korte eller længere videregående uddannelser. Man frygter, at man mister 
dygtige sergenter, fordi folk, der er ældre eller har haft en ”voksenindkomst”, 
ikke søger, udelukkende fordi de med SU ikke kan få deres personlige økonomi 
til at gå op.  
 
FKO H – Folk fravælger GSU grundet reglerne om SU. Det er et problem i 
forhold til fastholdelse og rekruttering, at SGE ikke får løn men SU. Der er plads 
til lidt flere på GSU og det er ikke en ny diskussion mht. løn kontra SU.  
 
CSG Henning Bæk: Man kan ikke på Sergentskolen tage sig et fritidsjob, 
supplere sin indkomst eller lave sin egen, billige mad. Derfor er man med de 
gældende regler underlagt trange kår med SU på GSU.  
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Ligestilling 
 
Landstalsmændene ser gerne, at kvinder ansættes på lige vilkår med mændene. 
Når man først har sagt ja, så har man forpligtet sig ligesom ens mandlige 
kollegaer. Det fjerner fokus for kvinderne, hvis de konstant skal forholde sig til, 
om de skal fortsætte eller stoppe. Den stressfaktor er drengene ikke udsat for. 
Landstalsmændene ønsker en ordning, hvor kvinder melder sig frivilligt, men 
når man har sagt ja, så fanger bordet.  
 
Alt andet er ligestillet i FSV – hvorfor ikke ansættelsen?  
 
FKO-H – Får pigerne hjælp? Løft i flok, motivér hinanden til at blive. Hæren er 
blevet mere opmærksom på ikke at italesætte mand/kvinde men soldat.  
 
FPS – Værneret/pligt er en politisk beslutning. Kvinderne er ansat på kontrakt. 
Ser rigtig gerne, at kvinderne bliver lidt længere. Der er desværre i dag 25 % af 
kvinderne, der afgår under værnepligten. Det er en lokal opgave at fastholde 
kvinderne. FPS er overbevist om, at man på tjenestestederne gør meget for at 
fastholde kvinderne igennem motivation.  
 
EFR – Vi ser en kulturkamp.  Tror ikke, at mange i Forsvaret vil modsætte sig 
tanken om værnepligt for kvinder. Håber ikke, at det er rigtigt, at kvinderne 
behandles ringere eller diskrimineres på anden måde qua deres 
ansættelsesvilkår. Mangler empiri, der bekræfter teorier om, hvorfor kvinder 
stopper. Er selv i gang med en undersøgelse ved EFR.  
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Hovedvagt hviletider 
 
Det er problematisk, at man har fuld tjeneste efterfulgt af nattevagt for herefter 
at skulle forrette tjeneste den efterfølgende dag. Det er besynderligt, at man 
ikke må køre bil uden at have fået 6 timer hvile, men at du gerne må bære og 
håndtere et skarpladt våben på skydebanen. EFR fremhæves som det gode 
eksempel, hvor der altid gives fri dagen efter en nattevagt. På denne måde 
garderer man sig mod potentielle ulykker og sikrer, at man har udhvilede 
soldater klar og veloplagte til læring.  
    
FKO H – Det er selvfølgelig ikke smart, at man er på skydebanen efter en 
nattevagt. I er som værnepligtige underlagt arbejdsmiljøloven og hvis I oplever, 
at I ikke er udhvilede bør I kontakte DF, BM eller den lokale 
arbejdsmiljøinspektør, for at tage formiddagen fri eller lignende. Uddannelsen, 
som den ser ud nu, har indlagt ca. to vagter pr. mand. Det bør derfor ikke have 
for store konsekvenser for uddannelsen. Reglerne skal følges og hvis der er 
nogle steder, hvor det står grelt til, vil KN Marie Hagsten gerne informeres. 
Vagttjenesten indrettes lokalt, hvorfor det er svært at lave standardiserede 
regler for vagttjenesten for værnepligtige.  
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Høreværn 

Emnet blev også løftet sidst. Siden sidste møde er det blevet drøftet lokalt og de 
lokale chefer er positivt stemte overfor forslaget. Cheferne ønsker dog 
standardiserede regler og indkøb fra centralt hold. Landstalsmændene ønsker, 
at der udleveres høreværn på skydebanerne til både skytte og 
makkersikkerhed. Værnepligtige ved FSR har forespurgt, om man selv kunne 
indkøbe høreværn, men har fået afslag.   

CSG Henning Bæk: i dag er der længere tid på skydebanen, idet man i dag 
agerer makkersikkerhed modsat tidligere. Han vil tage det med tilbage. Man kan 
ikke bære høreværn under skydning med hjelm, men det må vi acceptere. 
Forsvaret skal levere det fornødne sikkerhedsudstyr.  

 

 

 

 

Panelet 
 
Opfordrer til, at folk påtaler det, hvis der ikke udleveres den fornødne 
sikkerhedsudrustning. Der arbejdes med at opdatere de nuværende 
hvervningslektioner. Ser positivt på eksemplet fra FSR, hvor man fik et mere 
retvisende billede af hverdagen i HRU, GSU og MP med besøg af nuværende og 
tidligere HRU-soldater.  


