
 

 

 

HØRINGSSVAR TIL NORDJYLLANDS BEREDSKAB 2021 PLAN FOR RISIKOBASERET DIMENSIONERING 

Nordjyllands Beredskab har med hovedplanen ”Nordjyllands Beredskab 2021 – Plan for Risikobaseret 

Dimensionering” fremlagt en særdeles visionær plan for det samlede beredskab i Nordjylland.  

Særligt bemærker Beredskabsforbundet, at den frivillige ressource er nævnt flere gange i hovedplanen. 

Således på side 10 i planen, hvoraf det fremgår, at dygtige frivillige og medarbejdere udgør krumtappen i 

det forebyggende arbejde.  

I hovedplanen beskrives en retning, hvorefter frivilligarbejdet udvikles, så de frivilliges organisationsform og 

opgaver passer ind i et moderne beredskab. Initiativet med at udfærdige en hovedplan med angivelse af, at 

frivillige tænkes ind i Nordjyllands Beredskab, som en helt naturlig ressource synes nøje gennemtænkt. 

Beredskabsforbundet har kun ros til overs for denne tankegang. 

På den måde har Nordjyllands Beredskab gjort de frivilliges ressourcer til en permanent del af den daglige 

kapacitet på en visionær og fremtidssikret måde.  

Frivillige er en dedikeret og omkostningslet ressource, og frivillige som gruppe bidrager med mange 

forskellige kvalifikationer og kompetencer.  

Frivillige nævnes som værende en ressource, der kan indgå det afhjælpende beredskab.  

Frivillige har i dag en ressource, som på nuværende tidspunkt ikke er tænkt i den risikobaserede 

dimensionering, men som ikke desto mindre udgør et kvalificeret og meget dedikeret supplement. 

Tjenestegrenen med redningshunde er en meget specialiseret gruppe, som i dag holder øvelser bl. a. på 

Beredskabsskolen i Rørdal.  

Tjenesten med redningshunde kræver til øvelsesbrug anlæg, som kun meget få øvelsesanlæg i Danmark 

lever op til.  

Som supplement til det daglige beredskab kan redningshunde tænkes ind i mange sammenhænge. Således 

vil det være naturligt at lade redningshunde indgå i en eftersøgning efter forsvundne personer eller indgå i 

det afhjælpende beredskab ved større sammenstyrtningsulykker. I Nordjyllands Beredskabs 

dækningsområde ses flere områder, hvor en sammenstyrtning kan finde sted – f. eks de større klitområder 

langs Vesterhavet. Ligeledes har Aalborg inden for det seneste par år oplevet bygninger, der styrtede 

sammen, og her vil redningshundene med kort varsel kunne indgå i arbejdet med at eftersøge eventuelle 

savnede eller indespærrede personer.  

Det øger chancerne for, at en bortkommen bliver fundet hurtigere, hvilket betyder meget for den bortkomne, 

dennes familie. Desuden nedbringer en hurtig indsats på dette område risikoen for dødsfald, lange 

sygehusophold og eventuelle genoptræningsforløb. 

Ved at indtænke tjenestegrenen med redningshunde opretholdes en kvalificeret styrke, som udover at berige 

Nordjyllands Beredskab med et specialværktøj (redningshundene), som ellers i øvrigt kun organiseres hos 

Beredskabsstyrelsen, også vil passe godt med Nordjyllands Beredskabs vision for det afhjælpende beredskab 

som anført på hoveplanens side 12 – ”rettidig og rigtig indsats”. 



 

Redningshundetjenestegrenen udgør på nuværende tidspunkt 15 engagerede redningsfolk, som alle bor 

centralt i Nordjyllands Beredskabs dækningsområde. Det betyder, at redningshunde med førere vil kunne 

indsættes med meget kort varsel bl.a. ved de ovenfor skitserede hændelser. Redningshundenes førere 

indgår i øvrigt som frivillige i den i forvejen eksisterende tjenestegren i redningstjenesten. 

Beredskabsforbundet håber, at Nordjyllands Beredskab – som et visionært og fremtidssikret beredskab – vil 

indtænke tjenestegrenen med redningshunde i den risikobaserede dimensionering. 

 

På vegne af de frivillige i Region Nordjylland 

Lene Krüger Schade  Henrik Stage 
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