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Kravspecifikation för Patrullhund hemvärn 
         

          

         

Övergripande beskrivning 
Patrullhund hemvärn är en privatägd hund som utbildas av ägaren/föraren på uppdrag av 

HKV genom verksamhetsuppdrag till Svenska Brukshundklubben. Ägaren/föraren tecknar 

därefter avtal med Försvarsmakten för att i huvudsak ingå som ekipage i ett 

Hemvärnsförband. 

 

Patrullhunden används som en sensor och är ett komplement till konventionella 

bevakningssystem. Hunden nyttjas i samband med uppgifter och aktiviteter som bevaka, 

skydda och ytövervaka beskrivna i KFS. Hemvärnsförbanden kan såväl ha ett fast som rörligt 

uppträdande.  

 

Hemvärnsförbanden finns över ytan och är tilldelade förstahandsuppgifter regionalt och 

lokalt. Ekipaget är avsett för att användas inom ramen för Hemvärnsförbandens typinsatser 

beskrivna i KFS under alla väderleksförhållanden såväl under dager som mörker inom hela 

beredskapstrappan (fred-kris-krig).  

 

 Nationella insatser 

 Territoriell verksamhet 

 Samverkan tull/polis 

 Skydd av anläggningar 

 Skydd mot terrorism/kriminalitet 
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Patrullhund hemvärn 
 Ekipaget ska klara av att arbeta i upprepade arbetspass under åtta (8) h/dygn med 

återkommande återhämtningsperioder under en åtta (8) dygnsperiod, hänsyn skall tagas 

till de yttre omständigheterna såsom klimatet. 

 

Lydnad 
 fritt följ 

 inkallning med störning 

 hopp över (natur) hinder  

 platsliggning med störning 

 

Lydnadsmomenten bedöms i så insatsliknande förhållanden som möjligt. 

Lydnaden skall fungera i olika miljöer och med störningar. Hunden skall kunna hanteras av 

flera personer. 

 

Förmågor 
 verka i vanligt förekommande terrängtyper, miljöer samt underlag. 

 arbeta i miljöer med olika störningar såsom maskiner, fordon, buller, dofter, skott samt 

andra människor och djur (vilda och tama) närvarande. 

 Leva under fältmässiga förhållanden med bibehållet stridsvärde under pågående 

rutinverksamhet vid förbandet. 

 kunna transporteras i de transportmedel som förbandet förfogar över. 

 vila och vara tillfreds i stängd bur och vid uppstallning i fält, hundstall eller kvarter. 

 

Krav 
 vara skottfast. 

 kunna genomföra fast bevakning i upp till 1 h och där kunna vind- och ljudmarkera.  

 under patrullering, i både avvallad och råterräng, kunna vind- och ljudmarkera. 

 tillsammans med grupp/omgång följa upp markering av person/materielgömma, dock 

minst 80 meter. 

 under patrullering kunna lokalisera, riktningsbestämma och därefter utarbeta spår som 

totalt är ca 1500 m och 1-3 h gammalt. 

 markera föremål tydligt markera utan att vidröra (passivt). 

 Kunna avbryta spårningen vid minst två (2) tillfällen för fast bevakning i minst fem (5) 

minuter och därefter återuppta spårningen med bibehållen motivation.  

 

 

 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 


