De stedlige garnisonskommandanter direktivgiver for særlig påklædningsbestemmelser
for personel til tjeneste ved:





Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni og Uddannelsesbataljon
Gardehusarregimentets Hesteskadron
Ingeniørregimentets EOD personel
Trænregimentets Militærpoliti

Bæring af uniform i udlandet.
Under tjenstligt ophold i NATO-land.
NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, medmindre
andet er befalet.
Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser m.v. i udlandet, bærer uniform
efter de pågældende lokale bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring
af særlige udenlandske kendetegn.
Under private (ikke tjenstligt) ophold i NATO-land.
Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef give tilladelse til at medtage og bære
uniform i følgende tilfælde:
 Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske
enheder
 Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger
med tilknytning til forsvaret
 Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret
 Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder
Bæringstilladelsen gælder alene den aktivitet, som tilladelsen er givet til.
Under ophold i lande udenfor NATO.
Ansøgning om tilladelse til bæring af uniform i et land udenfor NATO sendes via
Hærstaben til Forsvarsministeriet.
Ved udsendelse af militært personel vil det ved beordring blive befalet, hvilken påklædning, der anlægges under rejse og ophold.
Bæring af uniform efter afskedigelse/hjemsendelse.
Tidligere uniformeret personel, der er afskediget/hjemsendt, har tilladelse til at bære
uniform ved følgende lejligheder:





Audienser
overværelse af militære og kirkelige højtideligheder og arrangementer
møder eller selskabelige sammenkomster i militære foreninger samt foreninger med
tilknytning til Forsvaret
ved andre lejligheder efter tilladelse fra den stedlige chef
(Garnisonskommandanten)

Bæringsretten forudsætter, at der ikke påføres Hæren udgifter.
Tilladelse til bæring af uniform kan i alle tilfælde tilbagekaldes, såfremt de
forudsætninger, hvorunder den er givet, tilsidesættes af den pågældende, eller såfremt
misbrug i øvrigt konstateres.
Uniformen bæres i overensstemmelse med graden ved afsked, eller i overensstemmelse
med eventuel udnævnelse i reserven eller ansættelse efter afskedigelse.
I forbindelse hermed henledes opmærksomheden på, at en tillagt midlertidig grad
bortfalder uden nærmere bestemmelse, når tjenesten i stillingen ophører.
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