
Hvis du bliver indkaldt til forsvarets dag  

I Danmark er der værnepligt. Det betyder, at alle mænd, der er fyldt 18 år, har pligt til at møde op 
til Forsvarets Dag. 

Grønlandske mænd, der tager til Danmark for at studere, modtager derfor indkaldelse til 
Forsvarets Dag, hvor de militære myndigheder vurderer, om du er egnet til at komme i militæret. 
Indkaldelsen er et brev, hvor der står, hvilket sted og hvilken dato du skal møde, og et 
spørgeskema der skal udfyldes og sendes retur. 

Du behøver ikke at møde op til Forsvarets dag, hvis du ikke ønsker det, men du kan ikke bare 
blive væk- du skal søge om fritagelse. Der er mulighed for at søge om fritagelse af værnepligten 
ved at følge dette link : https://karriere.forsvaret.dk/varnepligt/forsvaretsdag/ansogning/. 
 
Hvis du ikke søger fritagelse og ikke møder op til Forsvarets Dag, får du en bøde. 
Hvis du er fyldt 30 år, vil du ikke blive indkaldt til Forsvarets Dag. 
 
Du kan også spørge om hjælp via dit nærmeste Grønlandske Hus.  
 
Bemærk: Du vil blive indkaldt til Forsvarets dag igen, hvis du ikke har boet i 10 år eller mere og 
ikke er fyldt 30 år efter endt uddannelsesophold i Danmark og bliver boende i Danmark. 
 
Hvis du har boet før i Danmark inden du tager på højskolen eller tager hjem efter højskolen og 
flytter tilbage til Danmark, kan du blive indkaldt. Hvis du ikke dem eller ikke ansøger om 
fritagelse, kan du få bøder indtil 3.000,00 kr og det er ærgerligt. Det er dit ansvar og ikke 
Majoriaqs problem. 
 
Ordforklaring: 
Forsvarets Dag = På Forsvarets dag (tidligere kaldt session) bliver du klogere på 
hverdagen i Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen og du hører mere 
om værnepligtsuddannelsen – alt sammen for at du bedre kan vurdere, om det er 
noget for dig. Du skal også tage en skriftlig prøve og dit helbred undersøges af en 
læge for at finde ud af, om du er egnet til værnepligtsuddannelsen. 
 
Fritagelse af værnepligt = https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=3be3dab9-688a-
4fda-96f2-c622aa973c01&referringPageId=4ce630e2-4759-4e5f-b5f8-9118733ff93e&type=DK 
 
Fritagelse sker via borger.dk. Se link foroven, eller google” Fritagelse af værnepligt for 
færinger og grønlændere.” og finde ansøgningskemaet. 
 
Værnepligt = Varighed basisuddannelse i 4 måneder, men kan forlænges til 12 måneder 
(specialer). 
 
Indkaldelse til Forsvarets dag = Du får et brev via E-boks. Derfor hold øje med E-boks. Hvis du 
overvejer at tage på forsvarets dag, skal du tage nogle af dine personlige ting med. Se i 
indkaldelsesbrevet, hvad du skal have med. 
 
Uddannelser i Militæret efter man har taget værnepligt-basisuddannelsen, kan du søge 
uddannelser indenfor militæret ligesom mange andre. 
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