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Benyttelse af Marinehjemmeværnets fartøjer til forsknings-

projekter 

 

1. Dette dokument har til formål at synliggøre de muligheder Marine-

hjemmeværnernet (MHV) har for at støtte i Dansk Center for Hav-

forskning (DCH) i forskningsprojekter – herunder en beskrivelse af 

MHV fartøjernes kapacitet, samt de vilkår MHV frivillige marinere ar-

bejder under.   

 

2. MHV marinere er ikke lønnet, hvilket vil sige at udførelsen sker på 

frivillig basis. Dette betyder også at de fleste folk har et dagligt ar-

bejde. Dette besværliggør eksempelvis muligheden for at støtte DCH i 

dagtimerne på hverdage.  

Derfor vil MHV gerne henstille til at anmodninger om sejladser i så 

vidt muligt omfang ligger på hverdagsaftener eller i weekender. 

 

3. Er der projekter der strækker sig over flere dage, vil dette stadig 

være muligt. Her må det dog forventes, at sejladserne kommer til at 

blive fordelt på flere hverdagsaftener eller i weekender.  

 

4. Tidligere har kranen om bord på MHV fartøjerne været brugt til 

forskelligartede løfteopgaver i forbindelse med projekter – fx bund-

prøver under anvendelse af haps. Overfor MHV har Forsvarets Materi-

el- og Indkøbsstyrelse (FMI) indskærpet, at kranen i udgangspunktet 

alene kan anvendes til håndtering af fartøjets gummibåd. Derfor kan 

MHV desværre ikke længere assistere i opgaver, hvor kranens oprin-

delige anvendelsesformål kompromitteres, som i tilfælde med fx 

hapshåndtering. Opgaver, hvor kranens anvendelse til bjærgning af 

mindre byrder fra havoverfladen – fx måleudstyr mv. – vil imidlertid 

stadig være muligt. 

 

5. Derfor ses mulighederne for forskningsprojekter i regi af MHV som 

følgende:  

 

 Udtagning af vandprøver 

 Udlægning, optagning og vedligehold af måleudstyr 

 Prøvefiskeri 

 Sejladser med studerende 

 

Ovenstående liste er ikke udtømmende, hvorfor MHV er positivt ind-

stillet over andre typer af opgaver, såfremt disse omfatter afpasset 

og begrænset brug af fartøjets kran.  

 

Er en forsker i tvivl om, hvorvidt et projekt kan gennemføres om bord 

på et MHV fartøj, kan man tage kontakt til MHV point of contact 

(POC) inden anmodningen formelt sendes til DCH.  

 

6. MHV POC er MHV-OPL04, 7221 6654, MHV-OPL04@mil.dk 


