HÆRENS
MILITÆRPOLITI
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I. HISTORIE
Gennem dansk historie har der altid eksisteret en “politiorganisation” som en
integreret del af de væbnede styrker.
For tusind år siden, i vikingetiden, havde høvdingene og kongerne deres betroede ”huskarle” eller ”hird, som beskyttede dem og opretholdt orden og disciplin mellem krigerne.

I middelalderen var det ”Profossen” og hans ”stokkeknægte”, som med hård hånd opretholdt lov-, orden- og disciplin mellem lejehærenes rå landsknægte.

Feltgendarmeri korporal 1848

Senere, for eksempel under De Slesvigske Krige i 1848 og
1864, var det Feltgendarmeri korpsene, som havde til opgave at udføre politimæssige operationer indenfor Hæren.
Efter Anden Verdenskrig blev det nødvendigt at etablere
en tidssvarende Militærpoliti organisation, som kunne støtte Hærens brigader; -primært Den Danske Brigade, som
var en del af de allierede besættelsesstyrker i Tyskland i
efterkrigsårene.
Den første Militærpolitiskole i sin nuværende form blev
grundlagt den 8. marts 1947, og de første Militærpolitidetachementer blev formeret og indsat i juni 1947.
Hermed var grundstenene lagt til vort nuværende Militærpoliti, som er kendt af militære og civile som ”MP”.
MP-oversergent, 2003

MP-skolen og de første MP-enheder var direkte underlagt
Generalkommandoen.
MP-enhedernes funktioner og opgaver var beskrevet i
Generalkommandoens direktiv, hvori hovedformålet
fremgår af § 1:
”Det er Militærpolitiets pligt at bidrage til opretholdelse
af ro og orden, at medvirke til disciplinens gennemførelse,
at forhindre forbrydelser og forseelser, samt, når sådanne
er begået, da at drage omsorg for, at den skyldige udfindes og drages til ansvar”.
Fra 1954 – 1958 var MP fagligt underlagt Forsvarsstabens
Efterretningsafdeling, kommandomæssigt underlagt Hærkommandoen og uddannelsesmæssigt underlagt Generalinspektøren for Forsyningstropperne.

Fra 1958 til 2000 var Hærens MP-kompagnier underlagt Østre- og Vestre Landsdelskommando. I
2000 blev alle MP-enheder samlet ved Trænregimentet under Hærens Operative Kommando.
MP-skolen har siden 1976 været placeret i Aalborg; -nu som en integreret del af Hærens Logistikskole.
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II. JURISDIKTION OG TILHØRSFORHOLD
Generelt.
MP operationer og opgaver indenfor Forsvaret gennemføres i henhold
til Forsvarskommandoen bestemmelser og indenfor rammerne af dansk
straffe- og retsplejelovgivning samt gældende NATO MP-doktriner.
Hvert værn (Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet) har sit eget MP, og de
værnsspecifikke MP-opgaver er beskrevet i direktiver fra henholdsvis
Hærens Operative Kommando, Søværnets Operative Kommando og
Flyvertaktisk Kommando.

Militærpolitiets
mærke

Hærens Militærpoliti har beføjelser til at standse og kontrollere militært
personel af alle grader fra alle tre værn samt Hjemmeværnet, og den
enkelte MP-befalingsmand er tillagt beføjelser til at efterforske samt,
om nødvendigt, at anholde og sigte Forsvarets personel i forbindelse
med lovovertrædelser og forbrydelser.
I fredstid gennemføres MP operationer normalt udenfor afgrænsede
militære kommandoområder (kaserner, lejre og øvelsesområder).
MP-operationer indenfor afgrænsede kommandoområder gennemføres
i tæt samarbejde med de berørte myndigheder.
Parade ved MP-skolen
Fredstid.
I Hærens fredstidsorganisation er MP enhederne, herunder
en permanent MP-station,
placeret ved Trænregimentet,
og alle fredstidsopgaver gennemføres i henhold til Forsvarskommandoens og Hærens Operative Kommandos
direktiver for MP-tjenesten i
fredstid.

Krigstid.
Under øvelser, i fredsstøttende operationer eller i krigstid
gennemføres alle MP-operationer af designerede MPenheder indenfor rammerne af Danske Division, Hærens
brigader og Hærens Logistiske Støtte Gruppe (LSG).

MP-sergent i feltmæssig påklædning
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III. MILITÆRPOLITI OPERATIONER
Generelt.
Alle MP-operationer gennemføres i henhold til nationale love og bestemmelser samt ”NATO Military Police Doctrine and Procedures” og omfatter fem hovedoperationsområder, som kort er beskrevet i dette afsnit.
Trafikkontrol operationer.
MP-operationer, der iværksættes med henblik på at kontrollere bevægelser indenfor et kommandoområde, og som omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rute rekognoscering
Færdselspatruljering og -regulering
Ruteafmærkning
Flygtningekontrol og -rådgivning
Omstrejferkontrol
Efterretningsindsamling/-rapportering
Informationsvirksomhed og forbindelsesvirke
Passagekontrol
MP-sergent under færdselsregulering

Eskorte af VIP-kortege
• Eskortering af
kolonner
• Eskortering af
særlige transporter
og korteger

• Færdselsuheldssikring og ind-

ledende efterforskning

MP ved færdselsuheld i Kosovo
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Politioperationer.
MP-operationer, der iværksættes med henblik på at udøve politimyndighed, -primært overfor militært personel, indenfor et kommandoområde.
Disse operationer dækker behovet i indsættelsesområder, hvor infrastruktur, retsvæsen og lokale
politimyndigheder generelt fungerer normalt.
Politioperationer omfatter bl.a.:
•
•
•

Præventiv patruljering og information
Håndhævelse af lov og orden
Efterforskning af færdselsuheld

ALCO-test i f.m.kampagne for færdselssikkerhed.

Registrering af beslaglagte våben og ammunition
•
•
•
•

Efterforskning af krigsforbrydelser
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Efterforskning af forbrydelser, primært
hvor militært personel er involveret
Detentionstjeneste
Støtte til Forsvarets Auditørkorps
Efterforskning af krigsforbrydelser

Afhøring af vidner

Særlige politioperationer.
MP-operationer, der iværksættes med henblik på at udøve politimyndighed overfor såvel militære
som civile indenfor et militært kommandoområde,
Disse operationer dækker behovet i indsættelsesområder, hvor retsvæsen og lokale politimyndigheder ikke er til stede eller ikke fungerer.
Særlige politioperationer omfatter bl.a.:
•
•

Indformationsindhentning, herunder analyse
og videreformidling af oplysninger til efterforskning af forbrydelser begået af civile
Opretholdelse af nødvendig lov og orden

Anholdelsesaktioner

Husundersøgelse og -ransagning

•
•

Områdekontrol, herunder kontrol med civile
uroligheder og optøjer
Støtte til lokalt politi

Støtte til kontrol med uroligheder
Kædeformation i beskyttelsesudstyr
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Sikkerhedsoperationer.
MP-operationer, der iværksættes for at øge operations- og personelsikkerheden indenfor et kommandoområde.
Sikkerhedsoperationer omfatter bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Udenrigsminister Mogens Lykketoft omgivet af
MP-efterrretningstjeneste
civilklædte MP-livvagter under besøg i missiInformationsvirksomhed
Rekognocerings-, overvågnings- og sikker- onsområde
hedsopgaver
Terrorbekæmpelse
Materielbevogtning
Sikkerhedseskorte
Baglandsoperationer
Livvagttjeneste

H.k.H. Kronprins Frederik med MP- livvagter
under besøg ved danske enheder i Eritrea

Krigsfangeoperationer.
MP-operationer, som har til formål at gennemføre krigsfangetjenesten under overholdelse af Krigsfangekonventionen indenfor et kommandoområde.
Krigsfangeoperationer omfatter:
•
•
•
•
•
•
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Krigsfangerådgivning
Krigsfangeindsamling
Registrering, visitering og udnyttelse af efterretningsmæssig værdi
Evakuering fra kampzonen
Krigsfangerapportering
Internering

Krigsfanger evakueres under bevogtning

IV. GEOGRAFISK PLACERING I FREDSTID.
MP-skolen, som er en integreret del af Hærens Logistikskole, er placeret på Nørre Uttrup Kaserne.
Hærens operative MP-enheder, som i fredstidsorganisationen er underlagt Trænregimentet, er
placeret på Hvorup Kaserne.
De to kaserner er beliggende i Nørresundbys nordlige del og benævnes ”Aalborg Kaserner”.
Placeringen af MP-skolen og MP-enhederne ved de to ”nabomyndigheder” indebærer mange uddannelsesmæssige og operative fordele samt en god udnyttelse af ressourcerne.
Hærens Logistik Skole

Trænregimentet

Militærpolitiet

MP-Skolen
MP-enheder
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V. TILHØRSFORHOLD I KRIGSORGANISATIONEN.
Struktur og kommandoforhold.
MP-kompagnier (MPKMP) og MP-detachementer (MPDET) indgår som organisatoriske enheder i
Danske Division (DDIV), Hærens Brigader (BDE) og kampgrupper (KGRP) samt Logistisk Støttegruppe (LSG).
Tilsvarende indgår MP-enheder i danske reaktionsstyrker, f.eks. Den Danske Internationale Brigade
(DIB), 12. Host Nation & Rear Support Bataillon (12 HNRS BTN) og UN Stand-By Forces High
Readiness Brigade (SHIRBRIG).

HÆRENS
OPERATIVE
KOMMANDO

DDIV

DIB

2 MPKMP

1 SBDE

5 MPDET

3 JBDE

DDIV
KGRP

3 MPDET

8 MPDET

1 JBDE

4 MPDET

1 MPDET

LSG

12 HNRS
BTN

7 MPDET

1 MPKMP

SJÆLL.
KGRP

6 MPDET

JYSKE
KGRP

2 MPDET

SHIRBRIG

MPKMP
(Multinational)
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6 MPKMP

MP-enhedernes organisation, teknologi og uddannelse er overordnet beskrevet i ”Koncept for Hærens Militærpoliti, 2003-2020”.
I MP-kompagniernes og MP-detachementernes organisation indgår delinger, sektioner og grupper.
MP-sektionen er den mindste enhed, som selvstændigt kan gennemføre MP-operationer, og den
danner ”grundstenen” i alle overordnede MP-organisationer.
MP-enhedens chef indgår i divisionens-, brigadens- og LSG særlige stab, hvor han som stabens MP-officer deltager i planlægning, koordination og gennemførelse af militære operationer.

MP-kompagniets (MPKMP) organisation.
For at opfylde kravene om effektiv og rettidig MP-støtte til foresatte myndigheder ændres og
ajourføres militærpolitiets organisation, teknologi og uddannelse i takt med den øvrige militære
udvikling.

MPKMP

KDO
DEL

3 X MPDEL

KDO
SEK

FS/VEDLSEK

3X
KDOSEK

x

3X
MPSEK
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MP-detachementets (MP DET) organisation.
MP-detachementet er en selvstændig underafdeling, hvor sektionerne er enkadreret og udrustet som
i MP-kompagniernes sektioner.

MPDET

KDO
SEK

4X
MPSEK

MP-sektionens (MPSEK) organisation.

MPSEK

MP
GRUPPE

MP-detachementets kommandovogn
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MP
GRUPPE

2 af MP-sektionens køretøjer

VI. REKRUTTERING OG UDDANNELSE.
Generelt.
MP-enhederne i Hærens krigsstyrke er som den øvrige del af Hæren baseret på værnepligt.
Værnepligtigt MP-personel rekrutteres fra alle Hærens regimenter og grunduddannelsen gennemføres ved Hærens Logistikskole.
Efter grunduddannelsen forsættes man til Trænregimentet, hvor resten af uddannelsen til krigsstyrken og Hærens reaktionsstyrker gennemføres i ramme af et MP-detachement ved 2. MP-kompagni.
MP-officerer.
Officerer ved forsyningstropperne gennemgår som en
del af obligatoriske våbenkurser en grundlæggende MPofficersuddannelse. Herefter følger MP-officeren uddannelsen i et MP-detachement.
Efter en årrække i MP-funktioner gennemgår MP-officeren et obligatorisk videregående MP-officerskursus.
MP-skolen uddanner op til 30 officerer til Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets MP.
Boksetræning ved MP-skolen

Chefen for MP-skolen orienterer Forsvarsministeren

MP-sergenter.
Alle egnede værnepligtige ved Hærens regimenter kan søge om MP-sergentuddannelse og udvælges af en kommission ved Hærens Logistikskole.
De ansøgere, som optages, gennemgår herefter 8 måneders intensiv og krævende uddannelse i MP-tjeneste samt
instruktør- og føringsuddannelse.
De, som gennemfører uddannelsen, udnævnes til MPsergenter og gennemgår herefter 10 mdrs. praktisk uddannelse i et MP-detachement.

MP-konstabler.
MP-konstabler rekrutteres ligeledes fra alle Hærens regimenter og udvælges af en kommission ved
Hærens Logistikskole. De, som optages, gennemgår herefter 4 mdrs. lige så intensiv og krævende
uddannelse i MP-tjeneste som MP-sergenterne. MP-konstabler gives ikke instruktør- og føringsuddannelse.
Efter bestået eksamen gennemgår MP-konstablerne 10 mdrs. praktisk uddannelse i et MP-detachement sideløbende med MP-sergenterne.
MP-afmærkning.
Med gennemført MP-uddannelse erhverves retten til at bære den røde baret og MP-enhedernes
mærke.
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MP-specialistkurser.
MP-skolen udvikler og gennemfører løbende specialistkurser i takt med udvikling og skiftende krav
til MP-støtte. Kurserne er værnsfælles og tilbydes således også Søværnets og Flyvevåbnets MP.

Livvagt kurser

MP skydelederkurser

Kurser i særlige politioperationer

Kurser i kontrol med større uroligheder

Kurser i eskorte- og kortegekørsel

Sektionsførerkursus, MP-station

Sektionsførerkursus,
efterforskning

Sektionsførerkursus,
FREOPS
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Sektionsførerkursus,
kommandosektion

VII. MATERIEL OG KØRETØJER.
BMW 850 RT

Mercedes GD

BMW 650

Beskyttelsesudstyr

Tåregas håndgranater

40 mm Multi Grenade Launcher med tåregas ammunition

Laser hastighedsmåler

60 m.

300 m.

Dust

9 mm. Heckler & Koch USP Pistol med Simunition sæt

5.56 mm. M/96 karabin med optisk sigte
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VIII. INTERNATIONALT SAMARBEJDE.
Internationale MP-relationer.
Dansk MP har siden oprettelsen i 1947 haft et omfattende samarbejde med MP-, politi- eller gendarmeriorganisationer fra mange forskellige lande.
Samarbejdet omfatter international udvikling, udvekslingsprogrammer, kurser og multinationale
MP-operationer indenfor FN og NATO.
Internationale MP-kurser.
United Nations Military Police Course (UNMILPOC) har været gennemført ved den danske MPskole siden1969.

UNMILPOC startede som et fællesnordisk projekt
med Danmark som ”lead nation”.
Mere end 1200 MP-officerer og –befalingsmænd fra
over 30 forskellige nationer har gennemgået dette
kursus.
For nærværende gennemfører Hærens Logistikskole
2 kurser hvert år.

Dansk MP yder rådgivningsog instruktørstøtte til det polske Militær Gendarmeri og de
tre baltiske landes Militærpoliti.
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Fredsstøttende operationer.
Danmark har en lang tradition for deltagelse i fredsstøttende operationer (FREOPS) over hele verden. Siden 2. verdenskrig har danske MP-enheder været indsat i FN- og NATO operationer i:
•
•
•
•
•
•

Gaza: UNEF (1956 – 1967),
Congo: ONUC (1960 – 1964),
Cypern: UNFICYP (1964 – 1992),
Namibia: UNTAG (1989 - 1990),
Eritrea: UNMEE (2000),
Balkan: UNPROFOR, UNPREDEP, IFOR,
AFOR, SFOR and KFOR (1992- ),
• Afghanistan: ISAAF (2001- ).

Indsættelse og jurisdiktion.
Under indsættelse på fremmed territorium gennemføres MP-operationer normalt indenfor rammerne af
dansk organisationsstruktur, og ældste danske MPofficer er i alle MP-anliggender direkte placeret under
chefen for den danske enhed.

MP-operationer kan også gennemføres af multinationale MP-enheder indenfor en del af en
mission, eller indenfor en hel mission, hvor
det operative ansvar ligger hos missionens
Provost Marshal.

MP-operationer udenfor Danmarks grænser gennemføres i henhold til Hærens Operative Kommandos direktiver for fredsstøttende operationer
og NATO Military Police Doctrines and Procedures (APP-12).
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NATO og PfP samarbejde.
For at leve op til NATO og PfP krav til Danmarks forpligtelser overfor alliancen er MP-enheder organiseret og uddannet til indsættelse i en række forskellige internationale scenarier:
Danske Division

MNCNE

DIB

1st. UK DIV

MP-støtte til Danske
Division indsat i
NATO Artikel V
operationer indenfor
rammerne af
Multinational Corps
North East
(MNCNE.)

MP-støtte til Den
Danske Internationale Brigade (DIB)
indsat i NATO Artikel V operationer indenfor rammerne af
1. UK Division
(1st. UK DIV).

SFOR

KFOR

MP-støtte til to bataljonskampgrupper
indsat i fredsstøttende operationer (i to
geografisk adskilte
områder).

Battle Group

+
ARRC
MP-støtte til danske
reaktionsstyrker indsat i NATO Artikel V
operationer indenfor
rammerne af ARRC
eller UN Stand-by
Forces High Readiness Brigade
(SHIRBRIG).
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Militærpolitiets motto:

”SINE IRA ET STUDIO”
(Uden had eller forkærlighed)

Militærpolitiets heraldiske mærke:

Skjoldets blå bundfarve har historisk forbindelse til de militære Gendarmerikorps, der
fungerede som militærpoliti under de Slesvigske Krige i 1848 og 1864 og senere blev
kendt som ”de blå gendarmer”.
De korslagte pistoler indgår i Trænregimenternes mærke. Korslagte pistoler er også
kendt fra bl.a. amerikansk og britisk MP’s mærker.
Pistolerne i skjoldet er model 1848 (Liége) med glatløbet pibe, perkussionslås og ringhane (der ikke så nemt kunne vikles ind i seletøjet på de beredne gendarmers heste). Pistolerne er model 1848 (Liége) med glatløbet pibe, perkussionslås og ringhane (som ikke så let blev viklet ind i seletøjet på de beredne gendarmers heste).
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