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NORGE KAN IGJEN KOMME I KRIG 
VI KAN IKKE UTELUKKE MILITÆR KONFLIKT PÅ NORSK TERRITORIUM. 
KRIGSHANDLINGER KAN IGJEN UTSPILLE SEG OGSÅ PÅ NORSK JORD. 
DET MEST SANNSYNLIGE KONFLIKTOMRÅDET ER I NORDOMRÅDENE. 
HER KAN EN INTERNASJONAL KONFLIKT TREKKE NORGE MED.

FORSVARET MÅ HA ØKT KAMPKRAFT
VI MÅ INVESTERE MER I EGEN SIKKERHET – I VÅRT MILITÆRE FORSVAR. 
FORSVARETS KAMPKRAFT MÅ STYRKES FOR EN TROVERDIG TERSKEL. 
TYNGDEPUNKTET FOR TERSKELFORSVARET MÅ VÆRE I NORD-NORGE. 
HER MÅ STRIDSEVNEN SKAPES, HER MÅ TERSKELEN BYGGES. 

ALLIANSEN MÅ HA EVNE TIL INNSETTING
VI MÅ SIKRE VÅRE ALLIERTES VILJE TIL Å KOMME OSS TIL UNNSETNING. 
FORUTSETNINGENE SKAPER VI SELV – MED VÅR EGEN VILJE OG EVNE. 
NATO MÅ SE AT VI OGSÅ HAR TILLITVEKKENDE LANDMAKT I ARKTIS. 
HER MÅ VI SIKRE MOTTAK AV ALLIERTE, HER MÅ DE SELV TRENE.

NORGE FORSVARES BEST I NORD 
VI MÅ FORSVARE HELE LANDET MED DEN MILITÆRMAKTEN VI HAR.
INVESTERINGENE I FORSVARET GIR STØRST MILITÆR EFFEKT I NORD. 
DET ER I OG FRA NORD VI MEST KRAFTFULLT KAN FORSVARE NORGE. 
HER ER TRUSSELEN STØRST – OG HER MÅ STYRKENE VÆRE.

TROMS ER TERSKELFORSVARETS TROVERDIGE TYNGDEPUNKT.
HER PRODUSERES STRIDSEVNE MEST RESSURSEFFEKTIV – MED BÆREKRAFT. 
HER PROJISERES FORSVARSEVNEN I KONFLIKTOMRÅDET – MED KAMPKRAFT. 



’FORSVARET AV NORGE. FORSVAR I NORD’ er 

et militærfaglig forankret, politisk innspill til 

den pågående prosess for forsvarssektorens 

utvikling, med en ny langtidsplan til drøf-

ting og beslutning i Stortinget høsten 2016. 

Dokumentet søker å skape økt forståelse for 

den nasjonale – og allierte – verdi av å styrke 

Forsvaret i Nord-Norge generelt og i forsvars-

region Troms (Troms+) spesielt.
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FORSVAR – MÅL

Forsvaret må være sterkest der trusselen om militær konflikt i Norge er størst:

FORSVARET MÅ STYRKES

I NORD.

Forsvaret må bygges på militær kunnskap, operative behov og politiske vurderinger.

3

Forsvarets evne til troverdig avskrekking må skapes der konflikt er mest trolig:

FORSVARET MÅ VIRKE
Forsvaret skal forebygge krig i Norge, og må da ha evne til å føre høyintensitets strid.

2

I NORDOMRÅDENE.

FORSVAR – I NORD
Tre teser fra Troms

Hva må grunnlaget 
– de politiske og militære premissene – 

for Forsvarets videre utvikling være?

Forsvaret må – mest i og fra nord – evne til å forsvare og trygge:

FORSVARET MÅ TRYGGE
Forsvaret skal mer enn noe skape trygghet i befolkningen og sikkerhet for staten.

1

NORGE.
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FORMÅL
Tre mål for Troms

Hva er hensikten med dette 
dokumentet, hva er målene – og hva er 

forutsetningene for måloppnåelse?

BIDRA TIL Å STYRKE FORSVARET

3

Forsvaret må styrkes – økonomisk og operativt.
Forsvarsevnen forutsetter forsvarsvilje i folket.

Forsvaret må ha styrket kampkraft, særlig i nord.

BIDRA TIL HELHETLIGE LØSNINGER

2

Forsvaret må gis en best mulig samlet retning.
Forsvarsutviklingen fordrer visjoner og fornuft.

Forsvarets samlede bærekraft kan best skapes i nord.

BIDRA TIL NASJONAL TRYGGHET

1

Forsvaret må ha en tydelig innretting og funksjon.
Forsvarets karakter må være defensivt avskrekkende. 

Forsvarets troverdige terskel skapes best i nord.
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CECILIE MYRSETH (A)
Leder, Troms fylkesråd

GEIR INGE SIVERTSEN (H)
Leder, Midt-Troms regionråd

DAG SIGURD BRUSTIND (H)
Leder, Sør-Troms regionråd

TORALF HEIMDAL (SP)
Ordfører, Bardu kommune

MARIANNE BREMNES (A)
Ordfører, Harstad kommune

NILS FOSHAUG (A)
Ordfører, Målselv kommune

JAN-EIRIK NORDAHL (A)
Ordfører, Sørreisa kommune

Troms-dokumentet – ’Forsvaret av Norge. Forsvar i nord’  
– er ikke et kampskrift. Det er et forsvarsskrift: Til forsvar av 
Forsvaret, for forsvar av landet – framfor alt fra nord.  
Her hvor trusselen om en militær konflikt på norsk territorium 
er størst, her hvor Forsvaret trengs som mest, hvor landet best 
kan forsvares.

Troms-dokumentet er ingen motmelding, ingen utredning. Vi 
håper det vil være en tankevekker. Et konstruktivt bidrag til en 
enda mer gjennomtenkt – politisk villet og militært fundert – 
utvikling av Forsvaret. Sett fra nord, slik nordområdepolitikken 
inviterer til, sikkerhetspolitikken krever og forsvarspolitikken 
fordrer. 

Troms-dokumentet visualiserer våre tanker, fremmer synspunk-
ter og antyder mulige løsninger. Alt bygger på de lange linjer 
i norsk sikkerhetspolitikk og forsvarsutvikling. Vi slutter oss i 
stor grad til Forsvarssjefens anbefalinger. Og vi ønsker å bidra 
til en enda bedre langtidsplan enn hva som ligger i regjeringens 
ambisjoner.

Innledningsvis redegjør vi for bakgrunn og premisser.  
I hovedartikkelen på side 10–16 skisserer vi våre visjoner. 
Deretter utdyper vi vår tilnærming – at forsvaret av landet skjer 
mest effektivt i og fra nord – før vi drøfter konkrete saker der vår 
vurdering og konklusjon avviker fra det regjeringen har foreslått 
– og som Stortinget skal avgjøre.

FORORD

BARDUFOSS, FINNSNES, HARSTAD, 
SETERMOEN, SØRREISA, TROMSØ

10.08.2016
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KONKLUSJONER
TRUSSELEN om krig på norsk territorium er reell. En slik militær konflikt vil mest sannsynlig finne sted i nordområdene, og oppstå 
mellom Russland og NATO. Norsk forsvarsplanlegging må ta høyde for at Norge kan bli trukket inn i en militær konflikt både ute og 
hjemme, og som i Norge kan bli utspilt både på fastlandet og i havområdene, og som kan anta ulike former, inkl. hybridkrigføring.

FORSVARET blir løpende styrket på flere områder. En troverdig, krigsforebyggende terskel krever kampkraft 
i alle domener, og svekkes uten en forsterket landmakt.

ALLIANSEN gir terskelforsvaret tyngde og troverdighet. Forsvaret av Norge er fortsatt helt avhengig av 
omfattende alliert forsterkning ved krise og krig.

ARKTIS omfatter de deler av Norge med størst krigstrussel. Disse områdene er operasjonelt mest krevende, 
med forhold som fordrer trening og øving i nord.

RAMMENE for utvikling av Forsvaret har vært for små. Gitte økonomiske rammer har i for stor grad, 
sett ift. reelle operative behov, vært for styrende for utviklingen.

LAND: Landforsvaret av Norge er svekket. Det har vært en for sterk nedbygging av Hæren og for stor uttynning i Heimevernet; med for 
gammelt materiell i Hæren og for lite i HV. Landmakt er tyngdepunktet i en troverdig terskel, og en forutsetning for å holde landterritorium, 
noen som høyner mulighetene for alliert forsterkning. 

Hæren er forutsetningen for produksjon av landmakt – landmilitær kampkraft. Hærstyrker er de som kan og skal utkjempe strid på bakken, og 
holde territorium. HV har en svært viktig rolle i å sikre og beskytte, men har ikke kapasitet til strid. Heimevernssoldater er dertil et svært viktig 
forankringspunkt for Forsvaret i folket.

LUFT: Luftforsvaret av Norge er styrket. Det har skjedd med anskaffelse av nye transportfly og helikoptre, og påbegynt innfasing av kampfly. 
Sistnevnte skal operere fra hovedkampflybasen på Ørlandet og en foreslått framskutt kampflybase i nord. Det siste understreker en nødvendig 
orientering mot nordområdene.

Helikopterberedskapen i nord svekkes hvis 339 skvadron flyttes til Rygge. Beredskapen undergraves videre hvis vedtatt etableringen av en 
hovedbase på Bardufoss ikke følges opp, og ved en ytterligere oppsplitting av fagmiljøer med foreslått flytting av 334 skvadron til Haakonsvern. 
Kompetansen til personalet i Programmeringssentret ivaretas best, til beste for Forsvaret, ved CRC Sørreisa.

KYST: Sjøforsvaret av Norge er styrket. Det har skjedd med anskaffelse av nye fregatter, og den operative evnen vil øke med foreslått, 
oppbemanning av fartøyene og innfasing av logistikkfartøy. Fokus er rettet mot havet, med vekt på nektelse, mens kysten blir nedprioritert; vist 
ved foreslått avvikling av Kystjegerkommandoen, Sjøheimevernet og Kystradarkjeden, og utfasing av Kystkorvettene. 

Norge er en kystnasjon med behov for beskyttelse på kysten, inkl. evne til sikkert mottak av allierte styrker – som i stor utstrekning vil landsettes 
i Troms/Ofoten. Nedlegging av den gripbare kapasiteten KJK svekker også kapasiteten til å støtte politiet ved terrorhandlinger i nord, etter at 
Marinejegerkommandoen er flyttet sørover til Haakonsvern.

TRENING: Norge er avhengig av alliert forsterkning ved alvorlig krise og krig. Dette innebærer at soldater fra flere land vil operere i svært 
krevende forhold, spesielt i Arktis. Det er en militær forutsetning at avdelingene er trent i tilsvarende, og aller helst de aktuelle, områdene før 
de settes inn. Det kan være en politisk forutsetning for allierte politikere, for å sende sine soldater til Nord-Norge.

Stortinget har, for å legge til rette for alliert trening – og tilskynde alliert unnsetning – opprettet Alliert treningssenter (ATS) med øremerkede 
fasiliteter på Porsangmoen og Åsegarden. En nedlegging av ATS Åsegarden vil i vesentlig grad svekke tilbudet om tilpasset alliert trening i Norge, 
og vil også kunne redusere treningen i Norge – og derved den terskeleffekt tilstedeværende styrker skaper.

VILJE: Forsvaret må styrke sin operative evne. Nasjonens forsvarsevne består imidlertid av mer enn den militære kapasiteten: Den militære 
kampkraften er avhengig av en folkelig forsvarsvilje; en vilje i folket og på Stortinget – til å gi de nødvendige rammer, for å sikre bærekraft. 

Forsvarsviljen fordrer forståelse for behovet for militærmakt; forståelse forutsetter kontakt mellom Forsvaret og befolkningen, bl.a. gjennom 
systematisk bruk av kommunikasjon, inkl. forsvarskultur. Verneplikten legges til grunn for forsvarsviljen, og må også sesjonering utnyttes bedre til å 
spre kunnskap og skape forståelse.

INNLEDNING – SAMMENDRAG   
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ANBEFALINGER
NORGE må møte trusselen sterkest der den er som størst. Den avskrekkende, krigsforebyggende terskelen, skapt av et nasjonalt 
førstelinjeforsvar og med alliert forsterkning, må bygges i nord. Reaksjonsevnen i alle domener må styrkes, både med permanent 
tilstedeværelse av nasjonale og økt nærvær av allierte styrker, så vel som med forsterket evne til mobilitet, inkl. helikoptertransport.

NORGE må ha et forsvar som kan operere i hele konfliktspekteret. Kampkraften må særlig styrkes i 
landforsvaret; terskelen forsterkes med økt tilstedeværelse i nord, særlig i Finnmark.

NORGE må sikre økt alliert trenings- og øvingsaktivitet, med vekt på en størst mulig løpende 
tilstedeværelse av allierte avdelinger i nord – med styrket evne til å sikre mottak.

NORGE må utvikle et sterkt konsept for allierte, arktiske operasjoner, inkl. en gruppe integrerte Centers 
of Excellence, for å utvikle og anvende spisskompetanse.

NORGE må utvikle sitt forsvar på grunnlag av langsiktige operative behov, med en målsetting om å 
oppfylle vår forpliktelse overfor NATO på to prosent av BNP til forsvarsformål.

LAND: Landforsvaret må snarest styrkes med opprettholdt takt i moderniseringen av brigaden, 
forsterking av reserven, og økte ressurser til trening og øving.

• Stortingets vedtak om investeringer i modernisering av Hæren iverksettes uten 
opphold, med kampluftvern, artilleri, oppgraderte stridsvogner og følgesystemer.

• Forsvarssjefens anbefaling om å etablere en selvstendig mekanisert stridsgruppe på 
Porsangmoen iverksettes, med mål om oppbygging til en jegerbataljon.

• Helikoptre i 339 skvadron beholdes på Bardufoss for fortsatt disponering av brigaden, 
men sikte på fornying og overføring av kapasiteten til Hæren.

• En landmaktutredning prioriteres ikke, da flere slike foreligger fra Forsvarets 
forskningsinstitutt.

• Hærsjefen etablerer ’Allied Center of Excellence, Arctic Operational Innovation’ på 
Setermoen, for å forsterke landmakten og sikre alliert vilje og evne.

• Hærsjefen etablerer ’Allied Center of Excellence, Arctic Winter Warfare’ på Skjold, for å 
forsterke landmakten og sikre alliert vilje og evne.

LUFT: Forsvarets hovedbase helikopter videreføres og utvikles til et Nasjonalt kompetansesenter 
for helikopter på Bardufoss for å styrke beredskapen nasjonalt og i nordområdene.

• Vedtatt videreføring av 339 skvadron på Bardufoss følges opp uten avbrekk, med sikte på at 
helikoptrene overføres Hæren, med fortsatt drift av Luftforsvaret.

• Foreslått Nasjonalt kompetansesenter for helikopter på Bardufoss iverksettes for å styrke 
beredskapen nasjonalt og i nordområdene.

• Vedtatt flytting av Luftforsvarets ledelse til Bodø iverksettes så snart prinsipielt og praktisk 
hensiktsmessig, med en avklart sjefsrolle i et forsterket FOH.

• Programmeringssenteret for luftkontroll, som skal flyttes fra Mågerø, plasseres i det mest 
relevante og verdiskapende fagmiljøet, dvs. ved CRC i Sørreisa.

• Luftforsvarssjefen etablerer ’Allied Center of Excellence, Arctic Air Operations’ på Bardufoss, 
for å forsterke luftmakten og sikre alliert vilje og evne.

KYST: Sjøforsvaret må videreføre en høyere beredskap, med tydelig operativ evne, på 
kysten i nord, ikke minst i en alliert sammenheng, og til støtte for landstyrkene. 

• Kystjegerkommandoen videreføres som selvstendig kapasitet i nord, forlagt til Ramsund, med 
evt. organisatorisk tilknytning til Marinejegerkommandoen.

• Sjøheimevernet videreføres som en kapasitet i nord, ikke minst for å forsterke evnen til sikkert 
mottak av allierte styrker, spesielt i Troms/Ofoten.

• Kystradarkjeden videreføres for økt overvåking og sikkerhet inntil en fullverdig erstatning kan 
innfases.

• Forsvarsledelsen etablerer ’Allied Center of Excellence, Arctic Coastal Operations’ i Ramsund – 
for å styrke kystforsvaret og arktisk evne.

TRENING: Forutgående trening i realistiske omgivelser vil styrke alliertes vilje til å sende 
soldater til Norge, og gjøre avdelingene bedre i stand til å løse sine oppdrag. 

• Etablert Alliert treningssenter Åsegarden videreføres som dedikert tilbud til allierte 
styrker, og  opprustes til adekvat standard, iht. brukernes behov.

• ATS Åsegarden utvikles for å kunne ta imot flere allierte styrker gjennom en større del 
av året, med tilrettelagte opplegg, i nært samvirke med norske avdelinger.

• Modeller for utbygging, utvikling og drift av ATS Åsegarden kan vurderes, f.eks. – hvis 
hensiktsmessig – gjennom et offentlig–privat samarbeid.

• Vedtatt struktur for Forsvarets musikk videreføres, med økte rammer for produksjon,  
for å styrke kontakten med og kontrakten mellom Forsvaret og folket.

• Forsvarets musikk opprettholdes med dagens korpsstruktur, og må fortsatt ha et tydelig 
oppdrag som kontaktskaper mellom forsvarsmakten og folket.

• Bebudet utredning av Forsvarets museer må hensynta geografi, og legge vekt på digitalisert 
formidling som når hele befolkningen.

• Vernepliktsinstituttet må, særlig gjennom sesjonsopplegg, bedre bidra til å spre kunnskap om 
og forståelse både om Forsvaret og nasjonens bærende verdier.

VILJE: Forsvaret er mindre, og mindre synlig i befolkningen; samfunnskontakten må 
sikres bl.a. gjennom utstrakt kommunikasjon, inkl. ved aktiv bruk av kultur.

INNLEDNING – SAMMENDRAG   
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Nordområdene har den utenriks- og sikkerhetspolitisk 
høyeste prioritet.

Nordområdepolitikken har sterkt fokus på stabilitet og 
samarbeid i Arktis.

Nordområdepolitikken holder kunnskapsutvikling og 
verdiskaping høyt.

Sikkerhetssituasjonen, særlig i nord, fordrer en styrking 
av Norges forsvar.

Faren for væpnet konflikt er størst i nord; Forsvaret må 
styrkes særlig her.

Forsvaret har en defensiv hovedfunksjon, og skal utvikles 
for å hindre krig.

Alliansetilknytningen er fundamentet for norsk sikkerhet 
og forsvarsevne.

Alliert forsterkning ved krise og krig er en forutsetning 
for planleggingen.

Alliert styrke skal gi den nødvendige avskrekking som 
forhindrer angrep.

Norges forsvarspolitikk hviler særlig på allmenn verne-
plikt og alliert støtte.

Norge ligger i utkanten av Europa, med ansvar for et 
stort havterritorium.

Norge er en småstat med grense til stormakten Russland, 
nordøst i landet.

Norsk territorium inkluderer store ressurser og er 
militært strategisk viktig. 

Militært materiell har en erfart spesifikk kostnadsvekst 
over konsumprisvekst.

Norge har tilsluttet seg NATO-målet om 2 % av BNP til 
forsvarsformål i 2024.

Norge hadde i 2015 et forsvarsbudsjett på 41,7 mrd, 
tilsvarende ca. 1,4% av BNP.

Norge skal ha et integrert forsvar med balanse mellom 
kapasiteter i alle domener.

Norge skal ha et fellesoperativt forsvar som skal 
samvirke med allierte styrker.

Forsvaret har gjennom flere år svekket sin operative 
evne, som nå blir styrket.

Norge er militært helt avhengig av alliert unnsetning ved 
alvorlig krise og krig.

Norge er forpliktet til å yte vertslandsstøtte for alliert 
trening, øving og mottak.

Norges førstelinjeforsvar og alliansen skaper sammen en 
avskrekkende terskel.

Terskelforsvaret fordrer styrke i alle domener – med 
landmakt som fundament.

Forsvaret må evne å delta i operasjoner ute, samtidig 
som det har styrke hjemme.

FAKTISKE FORHOLD ØKONOMISKE SPØRSMÅL

MILITÆRE SPØRSMÅLPOLITISKE SPØRSMÅL

FAKTA SOM GRUNNLAG
Hva legger vi til grunn, dels som rene fakta, dernest 
spørsmål det er politisk og fagmilitær enighet om?

INNLEDNING – FAKTA
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INNLEDNING – FAKTORER 

FAKTORER FOR VURDERING
Hvilke premisser legger vi til grunn for vår systematiske 
vurdering av hovedspørsmål og enkeltsaker?

FAKTORER FØLGER

Nordområdefokus
Norske myndigheter fastholder at nord-
områdene er vårt prioriterte strategiske 
interesseområde.

Utviklingen av Forsvaret må innrettes mot forebygging og forsvar av alt norsk 
territorium, men med en operativ prioritering – inkl. tilstedeværelse og alliert 
samvirke – i nord. Forsvarsevnen i nord må styrkes.

Terskelbygging
Stortinget har lagt til grunn og Forsvars-
sjefen anbefalt et krigsforebyggende 
terskelforsvar.

Utviklingen av Forsvaret må skape det nasjonale førstelinjeforsvaret og 
opprettholde den evne til strategiske overvåking og etterretning, som sammen 
med mottak av allierte styrker og alliansens samlede styrke, skaper en 
krigsforebyggende terskel. 

Verneplikt
Stortinget har stadfestet – og utøkt – verne-
plikten som instrument, og som et politisk 
grunnlag for Forsvaret.

Utviklingen av Forsvaret må tilrettelegge for best mulig utnytting av 
verneplikten som instrument og de vernepliktige som ressurs, både gjennom 
førstegangstjeneste og – i større utstrekning – gjennom en innkallingsbar 
reserve.

Synergi
Forsvaret er avhengig av et tett, vidt og 
gått samarbeid med sivil sektor, og det kan 
skapes synergi begge veier.

Utviklingen av Forsvaret må ta utgangspunkt i Forsvarets egne behov, men 
samtidig inkludere samfunnets øvrige interesser når det er relevant. Synergier 
må skapes gjennom totalforsvaret og med totalberedskap, ikke minst med 
norsk næringsliv. 

Krigsforebygging 
Stortinget har fastholdt at Forsvaret er et 
defensivt politisk middel, som primært skal 
forebygge krig.

Utviklingen av Forsvaret må ha en defensiv framtreden, samtidig som det 
har evne til å føre høyintensitets strid i alle domener. Tilstedeværelsen av og 
aktiviteten til egne og allierte styrker skal bidra til å avskrekke en motstander 
fra angrep.

Alliert samvirke
Stortinget har lagt medlemskap i og 
forsterkning fra NATO til grunn for norsk 
sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Utviklingen av Forsvarets operative struktur må knyttes til den allierte – for 
mest mulig sømløst samvirke. Norge må følge opp sine forpliktelser til trening 
og øving, samt sikkert mottak, av allierte styrker i Norge, så nært innsettings- 
og innsatsområdet som mulig.

Kompetanse
Forsvaret er en kompetansekrevende virk-
somhet med krav både til egen utdanning 
og spesialisering.

Utviklingen av Forsvaret må sikre størst mulig utnyttelse av egen og innleid 
kompetanse. Dette oppnås bl.a. ved å skape sterke og mest mulig samlede 
kompetanse- og fagmiljøer, nært knyttet til den operative virksomheten og i 
samarbeid med sivil sektor.

Styrking av Forsvaret
Regjeringen har foreslått, og fått bred poli-
tisk tilslutning til, en styrking av Forsvarets 
operative evne.

Utviklingen av Forsvaret må ha styrket operativ evne som mål, med størst 
mulig samlet forsvarsevne – gjennom en balansert styrke i alle domener – 
som forutsetning. Evne til fellesoperasjoner til og med høyintensitets strid er 
dimensjonerende.

Arktiserfaring
Militærfaglig er de arktiske vinter-omgi-
velser anerkjent som unikt verdifulle for 
trening og øving.

Forsvaret må selv skaffe seg den operative erfaring som trening og øving i Ark-
tis, og Norge må oppmuntre allierte til i størst mulig utstrekning unytte dette 
store treningsområdet. Arktisk erfaring er en forutsetning for operativ innsats i 
krise og krig i Norge.

Utviklingen av Forsvaret må i større grad blir styrt av operative behov, som 
så legger føringer for den økonomiske rammen – og like mye på kort som på 
lang sikt. Den erfaringsbaserte ekstra kostnadsøkning i forsvarssektoren må 
kompenseres for.

Ressurser
Norge har som alle land begrensede ressur-
ser, men har forpliktet seg til toprosentmå-
let i NATO som ramme.
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FORSVARETS UTVIKLING – FORSVARSUTVIKLING I NORD VISUALISERT

FORSVARET ER SVEKKET: Forsvaret er, naturlig nok, radikalt redusert etter den 
kalde krigen. Mobiliseringsforsvaret med dets store volum er borte; det samme er en lang 
rekke avdelinger og baser – over hele landet. Mye er fjernet fra forsvarsstrukturen også i 
Nord-Norge. Forsvaret er redusert i alle domener, og i alle de tre nordligste fylkene.

Porsangmoen

Banak

Sørreisa

Bardufoss
Rusta

Skjold
Setermoen

Drevjamoen

Bjerkvik/Elvegårdsmoen

Høybuktmoen

Evenes
Ramsund 

Hellarbogen

Bodø
Bodin

Andøya

Harstad Syd

Trondenes
Åsegarden

Sortland

Heggelia

Sjøforsvaret

Luftforsvaret

Heimevernet

Fellesoperativt

GP
GSV

Hæren

Oversikten er ikke komplett, 
men illustrerende. Enkelte 
nedlegginger ble erstattet 
gjennom endring av struk-
tur, og hvor oppgaver helt 
eller delvis ble videreført.

Kartet viser Forsvarets 
basestruktur i Nord-
Norge per 2016, med i 
alt 21 etablissementer. 
Av disse foreslås fem 
nedlagt: Andøya, 
Trondenes, Harstad 
Syd, Åsegarden, 
Heggelia.

KILDE: FMR og LTP

av Forsvarets personell tjenestegjør i SØR.
Tallet har vært konstant det siste tiåret.70%

FORSVARETS UTVIKLING
i nord

Forsvaret i nord er redusert på mange måter de senere år – 
og vil svekkes ytterligere med forslag i Prop. 151 S: Det har 
vært særlig stor nedbygging i Hæren og Sjøforsvaret. 
Hæren er mest redusert, med nedlegging av bl.a.:
 
• Infanteribataljon nr. 3 (1993)
• Troms landforsvar (1994)
• 6. divisjon (1996)
• Brigaden i Nord-Norge (1996)
• Forsvarskommando Nord-Norge (2001)
• Distriktskommando Nord-Norge (2002)
• Finnmark landforsvar (2002)
• Jegerbataljonen (2004)
• Luftvernbataljonen (2004)
• Hærens styrker (2009)
• 6. divisjonskommando (2010)
• Jegerkompaniet (2010)  

I Sjøforsvaret har det vært 
nedlegging bl.a. av:

• Kystartilleriet (1994)
• Narvik sjøforsvarsdistrikt (1994)
• Harstad sjøforsvarsdistrikt (1995)
• Hålogaland sjøforsvarsdistrikt (2002)
• Tromsø sjøforsvarsdistrikt (2002)
• Sjøforsvarsdistrikt nord (2004)
• Olavsvern orlogsstasjon (2008)

Forsvaret i nord,
2016
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FORSVARETS UTVIKLING – FORSVARSUTVIKLING I NORD VISUALISERT

På noen områder er Forsvaret styrket i nord de senere årene – og det vil 
tilføres ny styrke med forslag i Prop. 151 S: Basestrukturen er svekket, 
men tilstedeværelsen øker med flere seilingsdøgn og flytimer, ikke 
minst med oppbemanning av fregattene og innfasing av nye kampfly. 
Det samme gjelder strategisk etterretning og overvåking.

En videre, og bredere styring og styrking av Forsvaret i nord, vil  
eksempelvis kunne inkludere flytting av personell, funksjoner  
og kapasiteter fra Sør-Norge til Nord-Norge:

• Forsvarsstaben inkluderes dels i FOH
• GIL flyttes til Reitan, integrert i FOH
• GIS etablerer økt fotavtrykk i FOH 
• Hovedbase helikopter styrkes på Bardufoss
• 339 skvadron styrkes på Bardufoss
• Hæren styrkes i Midt-Troms
• Hæren styrkes i Finnmark
• HVs innsatsstyrker forsterkes
• Spesialstyrker etableres i Troms+
• E-tjenesten styrkes i nord
• Logistikkfunksjoner flyttes til Logbase Nord
• Hovedtyngden av Forsvarsbygg legges i nord
• Elementer av FFI etableres i nord
• Centers of Excellence etableres i nord

FORSVARET MÅ STYRKES: Forsvaret må omstilles, og endringer innebærer 
også avvikling. Men det foretas også flyttinger fra én base, en landsdel, til en annen. 
Forunderlig nok – med den politiske prioritering av nordområdene, hvor også den 
militære trusselen er størst – foreslås nye nedleggelser i –, og flyttinger fra Nord-Norge. 

Porsangmoen
Banak

Sørreisa

Bardufoss leir

Maukstadmoen leir
Setermoen leir

Drevjamoen

Bjerkvik/Elvegårdsmoen
Evenes

Ramsund 

Bodø
Bodin

Andøya

Åsegarden
Sortland

Allied CoE 
Arctic Operational Innovation
(Setermoen)

Allied CoE 
Arctic Winter Warfare
(Skjold)

Allied CoE 
Arctic Air Operations
(Bardufoss)

Allied CoE 
Arctic Coastal Operations
(Skjold)

Allied CoE 
Arctic Logistics
(Harstad – Narvik)

Fellesoperativt HQ (Three Star)
(Bodø)

Norsk mobilt landoperativt HQ/nasjonal hærledelse ( Two Star)
(Bardufoss)

Landoperativt kommando- og kontrollsenter
(Bardufoss)

Landoperativt senter for helikopterberedskap
(Bardufoss)

Fullmekanisert kampbataljon/-stridsgruppe
(Setermoen)

Landoperativt senter for ildstøtteberedskap
(Setermoen)

Landoperativ senter for etterretningsberedskap
(Setermoen)

Lett fjelljegerbataljon/-stridsgruppe
(Skjold)

Landoperativ senter for kampingeniørberedskap
(Skjold)

Lett kystjegerbataljon/-stridsgruppe
(Ramsund)

Programmeringssenter
(Sørreisa)

Landoperativt logistikksenter
(Bardufoss)

Logistikkbase Nord
(Narvik – Harstad)

Fullmekanisert
kampbataljon/
-stridsgruppe

Militær
grensevakt

MPA-base
Kampflybase

Kartet viser en tenkt 
basestruktur i Nord-
Norge en gang utpå 
2020-tallet; avhengig 
av Stortingets vedtak 
knyttet til Prop. 151 
S og påfølgende 
planlegging og 
beslutning. Skissen 
viser en nødvendig, 
relativ kraftsamling i 
nord, inkl. en styrking 
av Hæren.

av Forsvarets personell bør vel tjenestegjøre i NORD?
Mennesker er avgjørende for kampkraft og terskelbygging.50%

Forsvaret i nord,
202X

Oversikten er en illustrasjon 
av en retning for videre-
utvikling av Forsvarets 
tilstedeværelse, basert på 
hva som finnes – og hva 
som må og bør finnes.

Med ’landoperativt senter’ menes her miljø for styrkeproduksjon  
og beredskap i adekvat volum og kvalitet, samt relevant 
innovasjonssamvirke med CoE, industri og regional næring.   
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Vi må være i stand til å forsvare våre felles verdier, 

de materielle så vel som immaterielle. Det må vi om 

nødvendig også kunne gjøre med militær makt. Med 

forsvarsevne, med forsvarsvilje.

 Forsvarsviljen har alltid vært sterk i Nord-Norge. 

Det er den fortsatt. Det er vi trygge på at den vil være, 

så lenge Stortinget viser vilje til å styrke forsvaret i –, og 

fra landsdelen. Det handler ikke om å favorisere Nord-

Norge. Det er en forutsetning for å forsvare Norge.

 Forsvarssjefen la i oktober 2015 fram sitt fagmilitære 

råd. Det var et godt skritt i riktig retning. Samtidig ser vi 

der tendenser til en urovekkende svekking av deler av 

Forsvaret nettopp i nord. 

 Regjeringen la i juni 2016 fram sin langtids-

proposisjon. Den viser positiv vilje å styrke Forsvaret. 

Likevel ser vi en retning i forslagene som, hvis vedtatt, vil 

svekke forsvarsevnen i nord. 

 Troms legger i august 2016 fram disse tankene, 

ideene. Vi anviser en vesentlig styrket terskel. Her peker 

vi på opplagte behov og åpenbare muligheter for et bedre 

forsvar av Norge – i og fra nord.

Spenningen i nordområdene har økt. Forsvaret av Norge må styrkes. 
Styrkingen må naturlig nok skje der risikoen for væpnet konflikt er aller størst: 
I Nord-Norge. Enten det er på havet, ved kysten eller inne i landet. Norges militære 
forsvar må styrkes i alle domener. Det må skapes en troverdig terskel med tyngde- 
punkt i Troms: Et nasjonalt førstelinjeforsvar for avskrekking – og beroligelse.

”Nordnorsk råd mener det er viktig med en tydelig tilstedeværelse i nord. 
Dette er en naturlig måte for nordområdestaten Norge å markere det ansvaret vi har i nord. 

Forsvaret må i tiden fremover ha et økende fokus på å løse sine oppgaver i nord [...] også innen ledelsesnivået.”

Uttalelse fra Nordnorsk råd
(19.01.2016)

FORSVAR I NORD: 
Nasjonal trygghet

Er så dette et kampskrift mot regjeringen?
Nei, det er et forsvarsskrift for Forsvaret, for et mer 
betryggende forsvar av landet, av våre verdier. 

Er det ikke en motmelding til Prop. 151 S?
Nei, det er visjoner om klok utvikling av et forsvar 
fra nord, med konkrete veivalg for videreføring. 

Men det er et distriktspolitisk utspill fra Troms?
Nei, det er et innspill for å styrke forsvaret av Norge, 
som er spesielt fornuftig å gjøre i og fra nord.

Men en vegring mot endring er det vel?
Nei, vi foreslår større endring, som er nødvendig for 
å skape sikkerhet i nord og trygghet i landet.

La oss ta motforestillingene, en 
forventet skepsis, med én gang:

FORORD – FORMÅL
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Vi mener sterkt at Norge best – og mest ressurseffektivt – 

kan trygges med forsvarsevne skapt i og anvendt fra Nord-

Norge. Regjeringen har med tittelen på Prop 151 S antydet 

utfordring så vel som retning: ’Kampkraft og bærekraft’. 

Med Stortingets vilje får vi økonomisk bærekraft. Så må vi 

sikre at ressursene gir den best mulige kampkraft, der den 

trengs mest – og gir størst effekt. Vi er ikke i tvil om at størst 

kampkraft skapes i nord. Kraftsamling her bidrar samtidig 

til bærekraft.

 Hva kommer så først? Økonomiske rammer eller 

operative behov? De operative behovene må være 

styrende. Definert av en vurdert trussel, erkjente svakheter 

og nødvendig oppgradering. Så må en økonomisk 

beregning av behovene avstemmes med den politiske 

viljen til å bekoste dem, før de beste løsningene finnes – og 

finansieres. Innenfor rammer som etter hvert må opp på 

det nivå statsministeren har forpliktet Norge til overfor 

NATO.

Forsvar av Forsvaret
De operative behovene endrer seg tilsynelatende raskt, i takt 

med en sikkerhetspolitisk utvikling som kan gå fort – og 

oppleves å være i rask endring. Desto viktigere er det å 

holde hodet kalt og kruttet tørt. Alt er ikke nødvendigvis så 

fundamentalt forandret. Og vil kanskje ikke bli det.

 Dagens vurderinger av framtidige trusler og behov, de 

overlegninger som legges til grunn for de konsekvenstunge 

beslutninger om framtidens forsvar som Stortinget 

høsten 2016 skal fatte, må tuftes på erfaring og bygge på 

etterrettelighet – inklusive åpenhet om vurderinger og 

beregninger: På et helhetlig grunnlag med kjente premisser 

og kvalitetssikret underlag. Vurderinger og vedtak må 

bygge på maktpolitisk og militærstrategisk forståelse. De 

må ikke være drevet – og vi må ikke la oss rive med – av 

sikkerhetspolitiske og militærpopulistiske strømninger. 

 Vi må forstå situasjonsbildet, men se framover. Skal vi 

skape kampkraft med bærekraft må vi tenke og investere 

langsiktig. En konjunkturdrevet tilnærming medfører høy 

risiko for å velge kostnadskrevende løsninger tilpasset en 

sikkerhetssituasjon som fort endres. 

 Det er ingen fasit i forsvarsutvikling – før krigen er 

over. Generaler har gitt dårlige råd før, og er uenige seg 

imellom nå. Politikere har fattet ukloke beslutninger – 

som de ofte har vært enige om. Stortinget har satt strenge 

grenser for hvor dristige de kan tillate seg å være, de som 

forvalter nasjonens oljefond. Stortinget kan ikke spille 

høyere med forsvaret av nasjonens sikkerhet. 

 Det norske forsvaret er, etter at krigen ble tapt i 1940, 

bygd opp for å forhindre ny krig, ikke for å vinne en. Det 

kan vi ikke klare alene. Forsvaret har klart hovedoppgaven: 

Å forhindre krig gjennom alliansebasert avskrekking. Altså 

har vårt forsvar, utviklet langs lange linjer i flere tiår, virket. 

Det er maktpåliggende at det fortsatt virker avskrekkende: 

At terskelen holdes så høy at faren for overfall forblir lav.

 Likevel: Vi fornemmer at det rykker i retorikerne. 

’Det er dagens forsvar, med plattformer fra den kalde 

krigen – med brigade og stridsvogner, sjøheimevern og 

hærhelikoptre – som er ut.’ Marinen er modernisert; 

luftmakten blir den beste. Hva gjenstår? Hæren. Ergo: 

’Landforsvaret må utredes!’ Enda en gang? Har ikke 

Forsvarets forskningsinstitutt levert en rekke gode 

landstudier? Har ikke rikets øverste landmilitære rådgiver, 

hærsjefen, de utredninger han trenger? Kan han ikke 

allerede besvare politikernes – våre – spørsmål? 

 Er det kanskje vi politikere som må bli bedre til å stille 

de rette spørsmålene? Til oss selv, men enda mer til de som 

faktisk har kompetansen, som er rådgivere på sine felt: De 

som er betrodd å lede utviklingen av våre land-, sjø- og 

luftstridskrefter. Hva mener de – egentlig?  Vi er usikre. 

Vi tror ikke de egentlige svarene, på de virkelige operative 

behovene, ligger verken i FMR eller LTP. 

 I Troms er vi for at Norge skal ha kampfly – med 

en framskutt kampflybase i nord. Vi er for ubåter – med 

større tilstedeværelse i nord. Vi vil ha maritim overvåking, 

med best mulig overvåking, også for sivil trygghet, i 

nordområdene. Norge trenger sterk luftmakt. Det får vi. 

Norge trenger sjømakt, med en marine som ikke kan svekkes 

ytterligere. Norge trenger også styrket landmakt. Vi behøver 

ikke enda en utredning for å vite at Hæren må styrkes. Det 

er ikke uten grunn at Stortinget allerede har vedtatt kritisk 

viktige investeringer blant annet i kampluftvern og artilleri 

for Hæren. 

 Landmakten er utredet, svarene finnes, men alle 

er ikke kjent. Skal det utredes mer, må det være for å 

se hvordan tiår med investeringer fortsatt skal gi størst 

mulig avkastning i form av nasjonal forsvarsevne. Med 

bærekraft. Hvordan Hærens system av systemer, den 

robuste og fleksible combined arms-strukturen, kan 

gjøres enda mer slagkraftig. Med kampkraft. Hvordan det 

moderne hærsystemet kan gjøres enda mer mobilt, med 

egen helikopterkapasitet. Få styrket sin stridskraft, med 

moderniserte og nye kampsystemer. Mer utholdende, med 

større reserver. Mer fleksibel og nettverkstilpasset, med 

moderne kommando og kontroll. Selvsagt til en pris. Som 

vi ikke har råd til å la være å betale. Forsikringen betaler vi!

 

Utvikling av Forsvaret
I nord er vi ikke redde for å si fra. Vi kan være 

konservative, men radikale når det trengs. Med dette 

’Troms-dokumentet’ har vi tatt forsvarsministeren på 

ordet. Statsråden har invitert til åpen debatt, og beordret 

nytenking om forsvarsutvikling. Parolen er: Radikale 

grep må til. Det radikale nå er kanskje å være (verdi-) 

konservativ? Bevare det beste som virker, uten å konservere 

”Troms fylkesting ser med bekymring på de store kuttene som gjøres i Nord-Norge. 
Samlet sett vil dette være negativt for landets forsvarsevne, og for Forsvarets tilstedeværelse i nord og i Troms. 

Troms fylkesting krever at [...] tilstedeværelsen i Troms og nord økes, ikke minkes.”

Uttalelse fra Troms fylkesting
(16.07.2016)

FORORD – FORMÅL
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Forsvarsområde Nord

Forsvarsregion Troms

Bastionforsvaret
Bastionen

annet enn det vi vet virker meget godt. Utnytte de 

svære investeringene i materiell og kompetanse som er 

gjort over mange år – og som vi vet gir kampkraft med 

bærekraft. 

 Det radikale er også å være innovativ: Bygge videre 

på det beste som finnes, men med brikkene brukt på 

andre måter, uten å måtte finne opp så mye nytt. Utvikle 

nye løsninger med det man har og må ha – og få bedre 

bærekraft og større kampkraft.

 Det er konservativt og defensivt – og opplagt betryggende 

– å holde fast på kjernen i det vernepliktbaserte og 

allianseforankrede, krigsforebyggende og avskrekkende 

terskelforsvaret som holdt gjennom den kalde krigen. 

Det er i tråd med Stortingets vilje og regjeringens forslag. 

Det er trygt å bygge på terskelen Forsvarssjefen legger til 

grunn i sitt fagmilitære råd. Med en forsvarsevne tuftet på 

et nasjonalt førstelinjeforsvar godt integrert i Alliansen, 

som gir oss tyngde og trygghet i bunn.

 Det er radikalt og offensivt – og åpenbart forsterkende 

– å samtidig snu på tilnærminger og tankesett, og åpne 

for nye løsninger. Det er enighet om nødvendigheten 

av å videreføre alliansetilknytningen – og å styrke alliert 

trening og øving i Norge. Det er i tråd med Stortingets 

vilje, Forsvarssjefens råd og regjeringens forslag. 

 I ’Troms-dokumentet’ er vi konservative: Vi mener vi 

styrker forsvarsevne og trygghet best ved å bygge på det vi 

har. Vi er også radikale: Vi er sikre på at vi kan få mer ut av 

investeringene vi har gjort og skal gjøre, ved å tenke nytt. 

Vi har tillatt oss å påpeke behov for Norge, spesielt i nord, 

og peke på muligheter for Norge og Alliansen i Arktis.

Utvikling av forståelse
Sikkerhetssituasjonen vi står overfor er kanskje ny i 

forhold til bildet de senere år. Men strengt tatt er ikke 

veldig mye svært nytt, selv om terror har kommet 

nærmere, hybridkrigføring er blitt en ny opplevd trussel, 

og – selvsagt: Russland har rustet opp og modernisert sin 

militærmakt kraftig, ikke minst i våre nærområder. 

 Vårt utgangspunkt er at Norge har en vesentlig 

del av sitt territorium i nordområdene. En svært stor 

del av naturressursene og vår framtidig verdiskaping 

er i nord. Norge har en større andel av sin befolkning i 

nordområdene enn noe annet land: Vi som bor her. 

 La oss være ærlige: Det er fortsatt langt fra Oslo 

til Ofoten, fra Myntgata til Målselv. Vi vil se mangt på 

forskjellig vis, fordi vi har ulike utgangspunkt. Vårt ståsted 

i nord er at vi lever i det området som akademikere, 

politikere og media – både i nord og sør – alle anser at en 

militær konflikt med knytning til vårt territorium mest 

sannsynlig vil kunne oppstå. I verste fall med krig som 

følge. 

 La oss være edrue: Det er lett å se konspirasjoner i 

korridorene i hovedstaden. Vi kan mistenke at det pågår 

spill om Forsvarets framtid som verken er til nasjonens 

eller nordområdenes beste. Vi er jordnære og har lite 

sans for vidløftige luftslott. Vi er vant til feltøvelser, og 

Figuren illustrerer den russis-
ke forsvarsdoktrinen om bas-
tionforsvar, og hvordan dette 
berører Norge: Det overlapper 
med norsk territorium i nord 
(’Forsvarsområde Nord’) og 
sammenfaller med tyngde-
punktet for forsvaret av Norge 
(’Forsvarsregion Troms’). 
Bastionen er området hvor 
Russland har sin militærmakt 
i nord, inkl. sin strategiske 
atomubåtkapasitet, og hvor 
det vil sikre seg kontroll, og 
hvorfra det vil patruljere med 
sitt bastionforsvar – til havs 
og i lufta. Konsekvensen av 
dette forsvarskonseptet er at 
Russland i en alvorlig krise 
vil føle seg tvunget til å ta 
kontroll over norsk territorium 
– også landområder, vesentlig 
i Finnmark, eventuelt også 
Troms. 

KILDE: ’Et felles løft’ (2015) 

Russisk forsvarsdoktrine:
Bastionforsvaret

«Det er ikke sannsynlig at det i overskuelig fremtid vil oppstå militære konflikter 
kun på grunnlag av lokale eller regionale motsetninger i nord.»

Ekspertgruppen: ‘Et felles løft’» 
(Mai 2015)

FORORD – FORMÅL
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har mindre tiltro til papirøvelser. Men ser behovet for 

nytenking for fortsatt å forhindre krig.

Forsvar i Arktis
Nordområdene er politisk prioritert. Nordområdene 

er sikkerhetspolitisk utsatt. Norges forsvar skal styrkes. 

Forsvaret skal styrkes i nord – mener både forsvarssjef og 

forsvarsminister. 

 Like fullt: Regjeringen foreslår å legge ned 

baser og avvikle operative kapasiteter i nord, uten å 

etablere nye. Det er ikke lett å se hvordan det styrker 

forsvaret av Norge. Regjeringen vil fremme alliert 

trening. Men foreslår å nedlegge Alliert treningssenter 

i Troms. Den vil beskytte kysten, men legge ned 

Kystjegerkommandoen og avvikle Sjøheimevernet. 

Luftforsvarets programmeringssenter flyttes fra 

Mågerø, men verken til Reitan eller Sørreisa; derimot 

til Rygge. Dit Hærens helikoptre også foreslås flyttet. Og 

hvor luftforsvarsledelsen forblir, i strid med politiske 

beslutninger om flytting til Bodø – og på tross av militær 

logikk. Det er en del som ikke henger helt logisk sammen. 

Verken forsvarspolitisk eller fagmilitært. I nord blir vi 

mistenkt for å drive distriktspolitikk. Vi opplever det ikke 

sånn. Ikke her.

 Vi trives med å bo i nord. Arktis er, bokstavelig talt, 

en temperaturmåler i vår tid. Også sikkerhetspolitisk. 

Vi er mer enn gjerne et avansert laboratorium for 

klimaforskning. 

 Vi vil derimot frabe oss å være forsøksdyr i et 

sikkerhetspolitisk høyrisiko-eksperiment, med satsing på 

såkalte strategiske våpen, og med reduksjon av defensiv, 

trygghetsskapende avskrekking. Derimot inviterer 

vi til å utnytte de unike arktiske forholdene til mer 

eksperimentering og utvikling, med mer sivil–militært og 

og offentlig–privat samarbeid, lokalt,  regionalt, nasjonalt 

og internasjonalt. Som bidrar til en avskrekkende terskel, 

men som samtidig også beroliger. Både våre naboer, og 

oss som bor her.

 Vi har råvarer å utvinne – og forsvare – i nord. 

Militært sett er nordområdene også en råvare. Med unike 

arktiske forhold som kan brukes for å utvikle stadig 

bedre løsninger, for bedre forsvarsevne; for økt alliert 

tilstedeværelse og bedre alliert samvirke. Vi trenger 

innovasjon. Vi trenger nytenking og nyskaping. Vi trenger 

radikal realisme – med visjoner, inklusive denne:

 ’Forsvarsregion Troms’ bygges opp som 

tyngdepunktet i utviklingen av førstelinjeforsvaret.

 ’Forsvarsområde Nord’ utvikles som hovedområdet 

for det militære forsvaret av hele Norge.

 ’Sikkerhetsområde Arktis’ etableres for alliert 

samvirke – og for samhandling med Russland.

 Våre arktiske områder kan og må utnyttes bedre. 

Norge må bygge opp allierte arktiske kompetansesentra 

– Allied, Arctic Centers of Excellence – for å styrke egen 

forsvarsevne, for å skape og forsvare nasjonale verdier.

Avskrekking

Nasjonal
evne

Alliert
styrke

Finn-
mark

Troms

Beroligelse

TROVERDIG
TERSKEL

Norge Russland

ARKTIS

Nato

- Nasjonal terskel
- Nasjonal styrke
- Nasjonalt førstelinjeforsvar

- Alliert trening
- Alliert øving
- Alliert mottak
- Alliert forsterkning

Figuren illustrerer den norske 
forsvarsdoktrinen med en 
krigsforebyggende terskel, 
som er bygd på et nasjonalt 
førstelinjeforsvar, men som 
gis tyngde og troverdighet 
av alliansens samlede styrke. 
Den nasjonale terskelen må 
virke til alliert forsterkning 
kan komme, og forutsetter 
en tilstrekkelige egen militær 
vilje og evne. Den nasjonale 
styrken er en forutsetning for 
at a) et motstander holdes i 
sjakk til forsterkning kommer, 
og b) at allierte faktisk vil 
komme til unnsetning. Effektiv 
forsterkning forutsetter at 
allierte styrker først har trent 
og øvd i Norge – i Arktis, 
og at Norge har kapasiteter 
som kan sikre mottaket. 
Kjerneområdet for trening og 
terskelbygging er i Troms+.

Norsk forsvarsdoktrine:
Allianseforsvaret

«Russlands økte militære evne og maktbruk utgjør den mest sentrale endringen i 
Norges sikkerhetspolitiske omgivelser siden forrige langtidsplan.» 

Prop. 151 S
(Regjeringen Solberg, juni 2016)

FORORD – FORMÅL
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KAMPKRAFT – BILDE

Norge trenger størst kampkraft i 
nordområdene, og den kan produseres 
med størst bærekraft i Troms+. 

BÆREKRAFTIG KAMPKRAFT
Kraftsamling i nord

Med utspring i ’Forsvarsregion Troms’ kan det 

produseres og projiseres militærmakt i alle 

domener, for kombinert nasjonal og alliert 

avskrekking i ’Forsvarsområde Nord’ og for  

beroligelse innen ’Sikkerhetsområde Arktis;  

for trygghet og sikkerhet i nasjonen Norge.

 ’Troms-dokumentet’ tar til orde for en 

kraftsamling i nord, spesielt i Troms+ som det 

operative tyngdepunktet for terskelbygging:  

En bærekraftig konsentrasjon av kampkraft i   

sivil–militære fagmiljøer, av militære kapasiteter 

og militær trening og øving; egen og alliert.

 Norge kan forsvares best i og fra nord. Derfor 

må flere av regjeringens forslag revurderes, ut fra 

et fornuftsbasert bilde som vist her:

Opprettholde brigadeambisjonen
Videreføre 2 bataljon
Droppe utvikling av HRS Nord
Utsette vedtatte investeringer i Hæren
Iverksette landmaktstudie
Flytte 339 skvadron og Bell 142
Droppe Hovedbase helikopter
Nedlegge Kystjegerkommandoen
Nedlegge ATS Åsegarden
Videreføre FMKN
Programmeringssenteret til Rygge

Opprettholde brigadeambisjonen
Videreføre 2 bataljon
Iverksette utvikling av HRS Nord
Fullføre investeringer i Hæren uten opphold
Droppe landmaktutredning
Beholde 339 skvadron og Bell 142
Videreføre Hovedbase helikopter
Videreføre Kystjegerkommandoen, relokalisert
Styrke ATS Åsegarden
Videreføre FMKN
Programmeringssenteret til CRC Sørreisa

Forslag i Prop. 151 S: Forslag i ’Troms-dokumentet’:

Allied Centre of Excellence,
ARCTIC OPERATIONAL INNOVATION

Allied Centre of Excellence,
ARCTIC WINTER WARFARE

Allied Centre of Excellence,
ARCTIC AIR OPERATIONS

Allied Centre of Excellence,
ARCTIC COASTAL OPERATIONS

Allied Centre of Excellence,
ARCTIC LOGISTICS

Relokalisere flere strukturelementer til nord
Styrke arktisk kompetanse og alliert aktivitet
Utnytte unike arktiske fortrinn ved å etablere:

E6

N a r v i k

B j e r k v i k
E l v e g å r d s m o e n

Tr o n d e n e s

S k j o l d
B r i g a d e  N o r d

S ø r r e i s a

B a r d u f o s s
3 3 9  s k v a d r o n

3 3 3  s k v a d r o n

K V

H V

K J K

S e t e r m o e n

AT S  Å s e g a r d e n

E v e n e s

B o g e n

H a r s t a d
S o r t l a n d

R a m s u n d

A n d ø y a

SVERIGE

Nasjonale og allierte
kompetansesenter

Kraftsamling
Kompetanse
Kampkraft

Troms+

GP

GSV

Bodø

Trondheim

Forsvarsregion
TromsAlliert

Arktisk
Avskrekking

Sikkerhet for landet
Trygghet for folket

Kampkraft.
Bærekraft.

Nasjonal 
politisk
ledelse

Nasjonal
militær
ledelse

Forsvarsområde
Nord

Stabilitet
Samarbeid

Samfunnsutvikling
Operativt

tyndepunkt

Økonomisk 
bærekraft

Militær
kampkraft

Sørreisa

Oslo

Ørlandet

Bergen

Setermoen

Tromsø

Bardufoss

Allied
Center of Excellence

Arctic
Coastal Operations

RAMSUND

Allied
Center of Excellence

Arctic
Operational Innovation

SETERMOEN

Allied
Center of Excellence

Arctic 
Winter Warfare

SKJOLD

Allied
Center of Excellence

Arctic
Air Operations

BARDUFOSS

Allied
Center of Excellence

Arctic
Logistics

HARSTAD–NARVIK
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BÆREKRAFTIG KAMPKRAFT
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«Skal Norge bestå som uavhengig nasjonalstat, er det bare norske soldater som til 
sjuende og sist kan være kjernen i et militært forsvar. Vi skal ta i mot hjelp fra andre, 

men må selv ha ambisjon om å skape en nasjonal krigsforebyggende terskel.» 
Redaktør Jon Olav Egeland

(Dagbladet, 17.06.2016)

FORORD – FORMÅL

Forsvar av Norge
Vi er ett land; vi har ett forsvar. Et lite forsvar med 

begrenset kapasitet, et forsvarsbudsjett med 

begrensninger. Hvordan skal vi få mest mulig 

forsvarsevne ut av de ressursene vi har? Hvor kan vi skape 

størst mulig effekt av investeringene?

 Vi må ha ett forsvar; ikke én hær, ett sjøforsvar, ett 

luftforsvar og et heimevern; spesialstyrker, cyberforsvar, 

e-tjeneste, og alt annet strukturen består av. Det er 

summen – samvirket – som skaper kampkraft. Men finnes 

det svake ledd?

 Sårbare punkter kan ha ulik karakter. Mest alvorlige 

er det hvis viljen til forsvar, hos velgere og politikere, 

forvitrer. Forsvarsevne forutsetter forsvarsvilje. Kontrakten 

mellom folk og forsvar må derfor ikke svekkes. 

Verneplikten må bestå. Forsvaret må synes, inklusive ved 

utadvendt kommunikasjon – med kontakt, med kultur.

 Svakhet oppstår hvis det blir ubalanse i evnen til 

å forsvare, eller opptre fra, de ulike domenene. Mens 

Luftforsvaret får sin nødvendige styrke er Sjøforsvaret 

på grensen til det forsvarlige, og Landforsvaret er langt 

under grensen: Hæren må gjenoppbygges, Heimevernet 

må opprettholdes med styrke – og gis flere skarpe 

oppgaver.

Forsvar fra nord
Vi må kunne forsvare hele landet, hele befolkningen. 

Det er ikke lenger faglig, økonomisk eller politisk klokt 

med et svært volumforsvar til stede over hele landet, slik 

mobiliseringsforsvaret var under den kalde krigen. Nå 

må vi videreutvikle det innsatsforsvaret vi har omstilt 

Forsvaret til de siste tjue år, men gi det fornyet og 

forsterket fokus på hjemlige behov for å sikre full nasjonal 

politisk handlefrihet, og uinnskrenket kontroll over hele 

territoriet vårt. 

 Norge er som mest sikkerhetspolitisk sårbart i nord, 

i ’Sikkerhetsområde Arktis’. Derfor må ’Forsvarsområde 

Nord’ være kraftsenteret for forsvaret av hele Norge, 

med et tyngdpunkt for kompetanseutvikling, 

styrkeproduksjon og operativt samvirke i ’Forsvarsregion 

Troms’.

 Troms er det naturlige tyngdepunkt, men 

forsvarsvarsfylket Troms blir for snevert. Fylkesgrensen 

i sør blir her kunstig. Derimot er forsvarsregionen 

Troms det åpenbare: Troms pluss de nordlige deler av 

Nordland, særlig med Ofoten, utvidet med Vesterålen – 

og med Porsanger i Finnmark: Det blir Troms+: Et unikt 

forsvarsområde med utstrakt styrkeproduksjon, med 

alliert trening og øving, med baser og stasjoner for land-, 

sjø- og luftstyrker. Med høy aktivitet, stor verdi.

 Innsatsforsvaret er til for innsats – hvor som helst, 

når som helst. Det kan i prinsippet produseres hvor som 

helst. Styrkeproduksjonen skjer i begge landsdeler. Det 

er en styrke, men med én svakhet: Et lite forsvar trenger 

sterke kompetanse- og fagmiljøer. Et begrenset budsjett 

må gi maksimal effekt: Størst mulig kampkraft med 

nødvendig bærekraft gjennom kraftsamling.

 De sterkest miljøene – nasjonale og allierte, 

spesialiserte og fellesoperative – kan mest effektivt, med 

størst forsvarsevne for tilgjengelige midler, skapes i 

Nord-Norge: I ’Forsvarsområde Nord’, med tyngdepunkt 

i ’Forsvarsregion Troms’, innenfor ’Sikkerhetsområde 

Arktis’.

 Herfra kan innsatsstyrkene settes inn i hele landet, 

forsterket av allierte når og der de trengs. Her kan Norge 

bygge opp en sterkere forsvarsevne enn den kampkraft 

som skisseres i Prop 151 S. Slik kan en langt bedre bærekraft 

oppnås. Til beste for nasjonen. 

CECILIE MYRSETH (A)
Leder, Troms fylkesråd

GEIR INGE SIVERTSEN (H)
Leder, Midt-Troms regionråd

DAG SIGURD BRUSTIND (H)
Leder, Sør-Troms regionråd

TORALF HEIMDAL (SP)
Ordfører, Bardu kommune

MARIANNE BREMNES (A)
Ordfører, Harstad kommune

NILS FOSHAUG (A)
Ordfører, Målselv kommune

JAN-EIRIK NORDAHL (A)
Ordfører, Sørreisa kommune
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TROVERDIGHET  
SKAPES I NORDOMRÅDENE

VI HAR IKKE TILSTREKKELIG EVNE 
I NORD.  

Trygghet skapes av vilje og evne:  
En vilje til militært forsvar som evner å avskrekke en fiende.  
Et troverdig forsvar som sikrer alliert forsterkning i Arktis.  
En terskel som forebygger krig. 

TILSTEDEVÆRELSE 
GIR STØRST EFFEKT I NORD

VI HAR FOR SVAK TILSTEDEVÆRELSE 
I NORDOMRÅDENE.  

Tilstedeværelse skaper troverdighet. 
En permanent militær tilstedeværelse av egne styrker. 
En løpende tilstedeværelse av allierte. 
Tilstedeværende aktivitet, også sivil, som gir effekt.

TYNGDEPUNKTET 
ER FORSVARSREGION TROMS

VI MÅ HA TROMS SOM TYNGDEPUNKT 
I NORGE.  

Troms er tyngdepunktet for tilstedeværelse.
Et tyngdepunkt for nasjonal styrkeproduksjon.
Et tyngdepunkt for alliert trening og øving.
Et tyngdepunkt av tilstedeværelse – for troverdighet.

FORSVARSREGION TROMS ER  
NØKKELEN TIL FORSVARET AV NORGE.
TROMS+ GIR STØRST MILITÆR OG 
POLITISK EFFEKT – FOR FORSVARET.

POLITISK TILNÆRMING
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Forsvar av nordområdene er forsvar 

av Norge. Det er her i nord det har vært, 

og igjen er blitt, størst sikkerhetspolitisk 

spenning. Det er her de militære truslene 

anses som størst. Relativt sett er Forsvaret 

forsterket i nord, men vi må huske at det 

er en forutgående meget sterk reduksjon 

over mange år. Regjeringen framholder at 

den med sine forslag i Prop. 151 S vil styrke 

forsvarsevnen i nord ytterligere. Det er 

det delte meninger om, og det er ikke noe 

matematisk riktig svar. Et spørsmål må 

uansett stilles: ”Styrkes Forsvaret i nord 

nok?” For å forsvare norske verdier, for å 

møte kjente og latente trusler? Svaret må 

bli: ”Forsvaret i nord må styrkes mer.” 

Med en kampkraft som skaper troverdig-

het, tillit og trygghet; stabilitet, sikkerhet 

og samarbeidsklima.

Sikkerhet i Nordområdene
Regjeringen er tydelig i sin sikkerhetspolitikk: 

Nordområdene er høyt prioritert. Den 

fastslår at dette er vårt viktigste strategiske 

ansvarsområde; her overlapper norske og 

russiske nærområder. Nærheten til Russ-

lands viktige baseområde i øst forsterker 

den militærstrategiske betydningen av 

denne delen av norsk territorium. Regje-

ringen understreker at forholdet i nord 

fortsatt preges av stabilitet og samarbeid. 

Den understreker at økt russisk militær 

aktivitet i norske nærområder ikke anses 

for å være rettet mot Norge, og at Russ-

land ikke utgjør noen trussel mot staten.

  

 Det må likevel, og kanskje nettopp 

derfor, spørres om hvor klok regjeringens 

sterke vekt på avskrekking i Prop. 151 S er. 

Regjeringen burde erstatte det ensidige 

retoriske fokus på avskrekking med det 

balanserende virkemiddelet beroligelse 

fra norsk nasjonal side. Det samme er 

begrepet krigsforebyggende terskel. Det 

er også notert – og kritisert – at Forsvarets 

hovedoppgave nummer én er reformulert 

i denne retningen, fra det nåværende ”Ut-

gjøre en krigsforebyggende terskel med 

basis i NATO-medlemskapet” til ”Sikre 

troverdig avskrekking med basis i NATOs 

kollektive forsvar”. 

 Formuleringen er én ting, hvor det 

ikke nødvendigvis er lett å se en vesent-

lig forskjell. Det er imidlertid også reist 

spørsmål ved om ikke dette – koblet til 

mer substansielle forslag, med økt satsing 

på såkalt strategiske systemer (med kamp-

fly, ubåter og missiler, så vel som økt sat-

sing på spesialstyrker) – ikke i sum bærer i 

en annen retning. 

 Slike virkemidler oppfattes gjerne 

som offensive, mens Norges forsvar har 

en grunnleggende defensiv innretting og 

framtreden. Sett fra nord, hvor disse våp-

nene skal virke, er dette ikke lite urovek-

kende. Det må derfor klargjøres om dette 

i sum innebærer en sikkerhetspolitisk 

dreining.

 Nordområdene må prioriteres. Ikke 

bare næringspolitisk. Ikke bare i klimapo-

litikken. Eller i kunnskapsutvikling. Også 

i forsvars- og sikkerhetspolitikken. For å 

STRATEGI: Forsvaret i nord – av nordområdene – er forsvar 
av Norges nasjonale interesser og ivaretakelse av våre 
internasjonale forpliktelser. Det er et strategisk prioritert 
interesseområde. Hvor verdier står på spill, hvor en konflikt vil 
kunne oppstå: Politisk og diplomatisk, men også militært. 
Blir det krig, blir det mest trolig her.

”Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde. [...] Norges interesser og ansvar 
i nordområdene betyr at vi må være til stede og at vi må ivareta både rettigheter og plikter i regionen. 

Regjeringen vil sikre at Forsvaret har god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord.”

SIKKERHET I NORD.
Trygghet for Norge

Nordområdene er et geopolitisk 
sentrum. Nordområdemeldinga 
(Meld. St. 7) fra 2011 har dette som 
en av sju prioriterte utviklingslinjer. 
Den peker på ’Fordyping og 
fornyelse av samarbeidet med 
Russland’ som en langvarig 
politisk dimensjon. 

På fem år har forholdene endret 
seg betraktelig. Nordområdene 
har blitt enda mer sentralt, særlig 
sikkerhetspolitisk. Forholdet til 
Russland er derimot mer preget av 
isolasjon, mindre av samarbeid.

Stortingsmelding, 
politikkutvikling

POLITIKK – LOGIKK

Statsminister Erna Solberg
’Nordkloden’ (UD, 2014)

Nordområdemeldinga 
fastslår nordområdenes 
militærstrategiske betydning, 
og peker på nærvær – 
tilstedeværelse – i nord som 
vesentlig.

Meldingas fremste 
forsvarsprioritering er å 
videreutvikle helikoptermiljøet 
på Bardufoss ved å 
konsentrere den maritime 
helikopterkapasiteten der.

Meldinga prioriterer dernest 
å videreutvikle den militære 
øvingsvirksomheten i nord, 
både med allierte og andre 
viktige samarbeidsland.
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skape sterke, samlede forutsetninger for 

å utvikle regionen og utnytte ressurse-

ne her til å skape de verdier som er fullt 

mulig. Men som forutsetter sikkerhet og 

stabilitet, så vel som et klima for fredelig 

samkvem og økonomisk samarbeid i hele 

den arktiske regionen, og særlig i forhol-

det til Russland. 

Forsvar i Nord-Norge
Regjeringen er ikke like entydig i sin forsvarspo-

litikk: Forsvaret i nord styrkes. Det mener 

regjeringen at den gjør med Prop. 151 S. 

Den rådende politiske oppfatning i nord 

er at bildet ikke er entydig, for ikke å si 

omvendt: At Forsvaret – fortsatt – svekkes 

i nord. For selv om noe foreslås styrket, 

oppleves samtidig en betydelig svekkelse, 

ved forslag om nedleggelser eller flytting 

fra Nord- til Sør-Norge.

 
Eksempelvis:
• når en avdeling med sterk operativ evne som 

Kystjegerkommandoen ønskes lagt ned
• når en verdifull base for alliert trening som 

Åsegarden foreslås avviklet
• når et sterkt fagmiljø for helikopter fragmen-

teres og den vitale helikopterstøtten til Hæren 
fjernes – for å støtte politiet på Østlandet

• når vedtatte, kritiske investeringer i Hærens 
kampkraft utsettes og Hærens framtid oppleves 
å settes i spill

 

Når forsvaret av kysten svekkes også med 

nedlegging av Sjøheimevernet og Kystra-

darkjeden. Når verken det nåværende 

forsvaret av Finnmark eller den foreslåtte 

styringen er tilstrekkelig til å være trover-

dig. Når den reelle forsvarsterskelen ikke 

er kraftig nok – og hele terskelbegrepet er 

forsvunnet.

 Forsvaret i nord må styrkes. Ikke 

som distriktspolitikk. Ikke for å berge 

baser og videreføre avdelinger av lokale 

hensyn, men for skape nasjonal sikkerhet 

og trygghet; som naturlig nok også krever 

baser, enten det er like mange, færre eller 

flere enn i dag. Men baser og avdelinger – 

operative kapasiteter – må prioriteres der 

de gir størst samlet samfunnseffekt: Høy-

est mulig forsvarsevne, sikkerhet og – som 

en bonus: synergi med sivilsamfunnet. 

Størst mulig bærekraft. Som utvilsomt er 

i forsvarslandsdelen Nord-Norge, og mest 

av alt i forsvarsfylket Troms.

Trygghet for Norge
Stortinget må samle seg om statens oppgave 

nummer én: Skape sikkerhet og trygghet. 

Det må gjøres på mange måter, med en 

rekke virkemidler. Det militære forsva-

ret er bare ett av disse, men likevel det 

tyngste; det vi er nødt til å stole fullstendig 

på ved alvorlig krise og i krig. Men framfor 

alt holder vi oss med et militært forsvar 

for å forhindre krig: Det norske forsva-

ret er ikke til for å vinne en krig, men 

forhindre at den bryter ut. Det innebærer, 

paradoksalt, men likevel logisk nok, at 

forsvarsmakten må være i stand til å føre 

høyintensitets strid – krig – i alle domener: 

På land, på sjøen, i lufta – og i cyberrom-

met. Og i gråsoner imellom, for å møte 

hybridkrigføring med egnede midler. 

 Først med slik samlet stridsevne 

skapes den troverdige terskelen som, 

med avgjørende alliert støtte, skal få en 

motstander til å avstå fra angrep på Norge. 

Dette garanterer ikke for at nasjonen 

likevel kan havne i krig, både utenfor egne 

grenser gjennom å stille solidarisk opp 

for andre NATO-medlemmer, eller også 

på eget territorium. Desto viktigere for 

statens sikkerhet og folkets trygghet er det 

med et sterkt forsvar i de mest konfliktut-

satte områdene i nord.

 Sikkerhet og trygghet må bygges. 

Det er den troverdige terskelen, bygd på 

alliansens avskrekking og nasjonal bero-

ligelse som skaper den stabilitet som gir 

sikkerhet; forutsetningen for trygghet. For 

staten Norge er sikkerhet et hovedanlig-

gende, for det norske folk er trygghet av-

gjørende. Sikkerhet i nord skaper trygghet 

i hele landet.

”Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Det er viktig å prioritere militær tilstedeværelse 
med relevant operativ evne i våre nærområder, særlig i nord. I denne sammenheng er øving og trening, også 
sammen med allierte, et viktig sikkerhetspolitisk virkemiddel for Norge.”

Regjeringen Solberg
Prop. 151 S (FD, 2016)

Nordområdene er et latent 
konfliktområde. Rapporten 
fra ekspertgruppen 
forsvarsministeren satte ned (’Et 
felles løft’) er tydelig på områdets 
militærstrategiske betydningen for 
Russland og landets ambisjoner 
som stormakt.

Gruppen peker på at mens det 
politiske klimaet kan variere, ligger 
nordområdenes militærstrategiske 
betydning for Russland fast, 
vesentlig knyttet til behovet for å 
beskytte sine strategiske ubåter. 
I en konflikt vil Russland søke å 
ta kontroll i nærområdet med sitt 
bastionforsvar; et område som 
omfatter deler av det nordlige 
Norge (se illustrasjon side 12).

Konfliktpotensial
i nordområdene

POLITIKK – LOGIKK

”I nordområdene består den 
maktpolitiske ulikevekten 
mellom Norge og Russland. 
Til utfordringsbildet hører en 
krevende budsjettsituasjon for 
Forsvaret.”

”Militære styrker må være 
kontinuerlig til stede i 
nordområdene i fredstid for 
å bidra til avskrekking og i 
neste omgang til å utløse en 
motreaksjon.” 

Fra ekspertrapporten
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Styrkeproduksjon i nord gir best 

forsvarseffekt for landet. Sørlige og midtre 

del av Troms og nordlige Nordland må av 

en rekke geostrategiske og militærfaglige 

årsaker forbli kjerneområdet for 

Norges forsvarsplanlegging, og dermed 

også naturlig videreutvikles som 

Forsvarets kraftsenter for produksjon av 

fellesoperativ kampkraft: For Forsvaret 

nasjonalt, så vel som for alliansens 

samlede evne til å operere og i praksis 

ivareta de vestlige demokratiers interesser 

i nordområdene.  

 Forsvarsfylket Troms er viktig – for 

Troms. Og uinteressant for Norge. 

Forsvarsregionen Troms er avgjørende – for 

landet. Fylkesgrensa er irrelevant. Det må 

skapes økt bevissthet om den militære 

verdien av Troms pluss det nordlige 

Nordland: Av Troms+ som forsvarspolitisk 

begrep – og som politisk–militær realitet. 

Som tyngdepunkt for det nasjonale 

førstelinjeforsvaret, og for det allierte 

forsterkningsforsvaret.

 Kartet viser Troms+ som selve 

kjerneområdet for forsvar og sikkerhet 

i nordområdene – og Norge, med aksen 

Ofoten–Midt-Troms som tyngdepunktet. 

Geografisk og militært.

Alle domener
Rasjonalet er åpenbart: Forsvarsevne 

produseres best her. Den inkluderer 

både nasjonale kapasiteter og allierte 

styrker som er forutsatt å komme Norge til 

unnsetning.

 Troms+ inkluderer særlig de militære 

kjerneområdene i Midt-Troms i innlandet 

og Ofoten ved kysten, samt baser og 

operative kapasiteter i Vesterålen. Av 

operative hensyn er det også naturlig å 

inkludere Garnisonen i Porsanger (GP) 

som en forlengelse av forsvarsregionen, 

og tilstøtende havområder så vel som 

luftrom. 

 Innlandet i Troms+ er kjerneområdet 

for Hærens ledelse og operasjoner, med 

combined arms-systemet i og rundt 

Brigade Nord, og størstedelen av dennes 

avdelinger, forlagt i Bardu og Målselv, 

og med en nødvendig forsterkning ved 

GP i Vest-Finnmark. Hæren støttes av 

339 skvadron på Bardufoss. Det meget 

sterke helikopterfaglige miljøet her må 

videreutvikles og forsterkes. 

 Kysten i Troms+ er nær-

operasjonsområdet for Kystjeger-

kommandoen (KJK), som er foreslått 

nedlagt til tross for åpenbare behov for 

å beholde og videreutvikle den. Til nå 

basert ved Harstad, eventuelt forflyttet til 

nærliggende Ramsund, som er Marinens 

hovedbase i nord. 

 Havområdene tilgrensende Troms+ 

er sentrale særlig for fregatter og ubåter 

som skal operere i større omfang i 

nordområdene.  

 Luftrommet over Troms+ er 

næroperasjonsområdet for kampflyene 

som er vedtatt stasjonert på Evenes; og 

for maritim overvåking som i dag skjer 

fra Andøya, men som er foreslått flyttet 

TROMS+: Forsvaret av Norge kan bare lykkes med tyngde i nord, 
der en militær konflikt mest sannsynlig vil oppstå. Derfor kan 
militærmakten best produseres – og projiseres – i nord. Så lenge 
den skal kunne settes inn i Arktis, må det være trent og øvd her. 
Slik bidrar også styrkeproduksjon i nord til en troverdig terskel; 
til den avskrekking vi ønsker å forsterke, og vedlikeholde.

FORSVAR I NORD.
Tyngde i Troms

POLITIKK – TYNGDEPUNKT

Forsvarsfylket Troms har lokal interesse.
Forsvarsregion Troms har nasjonal verdi.

Troms+ er eneste region 
med alle forsvarsgrener 
fast representert og med 
regelmessig operativ 
virksomhet. 

Troms+ har Norges desidert 
største basekompleks, og som 
relativt sett er større enn noen 
sinne.

Troms+ har en mer omfattende 
alliert virksomhet enn noe 
annet sted i Norge, med 
økende interesse.
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’Forsvarsregion Troms’ er tyngdepunktet i det nasjonale ’Forsvarsområde Nord’ som igjen er 
kjernen i det allierte ’Sikkerhetsområde Arktis’. I Troms+ og Nord-Norge for øvrig produseres 
mye av den kampkraft, nasjonal og alliert, som skal bygge den krigsforebyggende terskelen.

til Evenes. Luftkontrollsenteret i Sørreisa, 

også beliggende i Troms+ videreføres, 

og bør naturlig forsterkes med 

Programmeringssenteret som skal flyttes 

fra Mågerø i Vestfold når stasjonen der 

avvikles. Den er foreslått flyttet til Østfold, 

men har logisk faglig tilknytning i Troms.

Alliert innsetting
Regionen er prioritert: Nord-Norge er 

militærstrategisk svært viktig. Det 

gjelder for hele den nordatlantiske 

alliansen og for stormaktene på den 

nordlige halvkule. Det er hit, til Norges 

utsatte nærområder i nord at norske 

regjeringer har jobbet for å få økt 

oppmerksomhet fra NATO.

 Troms+ vil være et nasjonalt 

hovedinnsettingsområde for allierte 

styrker ved en forsterking i alvorlig krise 

og krig i nordområdene. En vesentlig del 

av forsterkningsstyrkene vil måtte komme 

sjøveien til Ofoten og Sør-Troms, og via 

flyplasser i regionen, for forflytting til 

Midt-Troms og eventuelle operasjoner 

videre nord- og østover. Det samme 

gjelder hovedtyngden av nasjonale 

etterforsyninger: dels via jernbane og vei, 

i hovedsak luft- og sjøveien. Derfor er det 

kritisk avgjørende å sikre innseilingen 

til Ofoten og Sør-Troms, og flyplassene 

i regionen, mot alle typer trusler, 

konvensjonelle som hybride. 

 Forsvarsregion Troms må forsterkes 

som militært tyngdepunkt i nord. 

Tilstedeværelse her gir sikkerhetspolitisk 

troverdighet. Det skaper tillit innad i 

alliansen, den bygger en terskel overfor 

en motstander. Og gir bærekraft.

 Forsvarslinja i nord har tradisjonelt 

gått gjennom Troms. Lyngenlinja og 

Frøylinja inngår ikke lenger i landets 

forsvarsverk, men Norge må fortsatt holde 

stand i Troms – både fysisk og mentalt, 

politisk og militært. 

 Til allierte kommer. 

POLITIKK – TYNGDEPUNKT
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Figuren viser hvordan 
sørlige Troms og 
nordlige Nordland er 
selve kraftsenteret 
for produksjon 
av kampkraft 
og projisering 
av militærmakt 
i og fra Norges 
landterritorium. 
Dette området, 
Troms+, har sitt 
tyngdepunkt i Midt-
Troms, med Hærens 
Brigade Nord og 
Luftforsvarets støtte 
til landstyrkene. 
Norges tradisjonelle 
forsvarslinje fra den 
kalde krigen går 
gjennom Troms. 
Finnmark og Troms 
– og hele landet for 
øvrig – må forsvares 
fra dette området. 
Det er også her, inn til 
Ofoten og inn i landet, 
at en vesentlig del av 
alliert forsterkning vil 
måtte komme.

Troms+ er tyngdepunktet for 
operativt samvirke i nord.

Troms+ omfatter de militære 
kjerneområdene i Midt-Troms 
(Bardu, Målselv og Sørreisa) og 
aksen Harstad–Bjerkvik–Narvik, 
inkl. Evenes og Ramsund, ved 
kysten, og derfra til innlandet. 
Videre Andøya og Sortland i 
Vesterålen, og med Garnisonen 
i Porsanger, Vest-Finnmark som 
naturlig tillegg. 

Her finnes elementer fra alle 
forsvarsgrener, og det er 
omfattende aktivitet fra både 
nasjonale og allierte styrker, 
bl.a. i skyte- og øvingsfelt med 
muligheter for fellesoperativ 
aktivitet. Området omfatter både 
sivil og militær infrastruktur 
som understøtter den militære 
aktiviteten, inkl. flere sivile 
flyplasser og havner, samt bl.a. 
verksteder.

Forsvarets virksomhet, og alliert 
aktivitet, i regionen er betydelig. 
Regjeringen legger opp til at 
den skal øke, i alle domener. Men 
foreslår å legge det det mest 
brukte allierte treningssenteret, i 
Åsegarden.

Kraftsenter og 
kjerneområde

Sikkerhet fra Troms+
Terskelforsvarets tyngdepunkt
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Forslagene foreligger, Stortinget skal 

bestemme. Alle kan påberope seg å ha 

rett, ut fra sine premisser og påstander. 

Sett fra Troms er ikke bildet entydig. Og 

styrkes ikke forsvarsevnen i nord, styrkes 

den heller ikke i Norge.

Forsvarssjefen anbefaling
Operative behov: Fagmilitære råd må 

styres av operative behov. Dét er ikke 

tilfellet med FMR, hvor det er definert 

en styrende – begrensende – økonomisk 

ramme.

 Derfor er det ikke Forsvarssjefens 

ideelle struktur som ligger inne i hans 

anbefaling, og det er ikke nødvendigvis 

de faglige rådene til generalinspektørene 

som ligger til grunn. Sett fra nord er det 

flere svakheter ved FMR. Med utgangs-

punkt i at vi trenger en alliansetungt 

avskrekkingsterskel – i nord, i gjeldende 

sikkerhetssituasjon og i senere kon-

fliktscenarier – er det flere anbefalinger 

som svekker terskelen. 

Regjeringens planforslag
Økonomiske rammer: Politiske forslag 

styres av økonomiske rammer. Dét er 

tilfellet med LTP, hvor Prop 151 S foreslår 

en strukturutvikling under akseptert 

økonomisk ambisjon.

 Derfor er det ikke Norges forplik-

telse overfor NATO om to prosent av BNP 

som er lagt til grunn, og det er ikke høye 

nok rammer til å sikre den avskrekkende 

terskelen som trengs. De operative beho-

vene, ut fra Norges sikkerhetssituasjon og 

Forsvarets beskaffenhet, tilsier en større 

investering enn hva det er lagt opp til. 

Derav følger flere forslag som er uheldige 

for forsvaret av Norge.

 Det er spesielt tre områder som er 

særlig bekymringsfulle, hvorav to er av 

militærfaglig og sikkerhetspolitisk art, det 

tredje mer geografisk–topografisk:

 Landforsvaret: Det er ikke 

terskelbyggende at Brigade Nord ikke er 

komplett, og at vedtatte investeringer 

i kritiske kapasiteter som luftvern og 

artilleri, oppgradering av stridsvogner 

og innfasing av nytt kommando- og 

kontrollsystem er satt på vent. 

 Allianseforsvaret: Det er ikke 

tillitsvekkende at Alliert treningssenter 

ikke videreføres som forutsatt av 

Stortinget, med to dedikerte baser for 

allierte styrker. Det er urovekkende at ATS 

Åsegarden foreslås nedlagt uten saklig 

begrunnelse og faglig forsvarlig alternativ. 

 Kystforsvaret: Det er ikke 

betryggende at forsvaret av kysten i nord 

svekkes ved en foreslått nedlegging av 

Kystjegerkommandoen, Sjøheimevernet 

og Kystforsvaret, og utfasing av 

kystkorvettene, med redusert sikkerhet og 

svekket mottak av allierte. 

 En styrking av Forsvaret i nord måtte 

i tillegg inkludert den vedtatte oppretting 

av hovedbase for helikopter på Bardufoss, 

flytting av Programmeringssenteret til 

Sørreisa; flytting av Luftforsvarets ledelse 

til Bodø og en forsterket militær  

tilstedeværelse i Finnmark.

STATUS: Vil Forsvaret bli styrket i neste langtidsperiode – og 
deretter? Vil det bli styrket i nord? Forsvarssjefen har fremmet 
sine anbefalinger. Regjeringen følger dem ikke i ett og alt, men 
fastholder at den legger opp til en styrking. Politiske og faglige 
miljøer aksepterer ikke uten videre påstanden – heller ikke i 
nord. Det trengs økte ressurser – og bygges mer på erfaring.

PLAN FOR STYRKING.
Svekking i praksis?

PLAN – VURDERING

Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd i oktober 2015.
Regjeringen la fram sin langtidsproposisjon i juni 2016. 
Stortinget skal vedta ny langtidsplan i november 2016.

Forsvarssjefen har hovedfokus 
på Forsvarets struktur, som 
skal gi størst mulig kampkraft. 
Regjeringen er opptatt av 
Forsvarets økonomi, som må gis 
større bærekraft.

Stortinget må være opptatt av 
at forsvarssektoren skaper størst 
mulig vernekraft: En forsvarsvilje 
som gir samlet forsvarsevne. Det 
krever visjoner og mot; evne til å 
tenke framover – og fatte kloke 
beslutninger.

Eksempelvis kan økt bærekraft 
skapes ved å samle enda mer av 
forsvarsstrukturen i nord, hvor 
dette kan kobles til økt alliert 
virksomhet og terskelbygging for 
styrket kampkraft. Det må skje 
også ved å utnytte de arktiske 
fortrinn innovativt, og skape 
forsvarsvilje, forsvarsevne – 
vernekraft.

Kampkraft.
Bærekraft.
Vernekraft.
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TERSKELFORSVARET 
BYGGES I NORD

NORGE
TRENGER EN TROVERDIG TERRITORIELL TERSKEL.

Avskrekking trenger en terskel. 
Et terskelforsvar er Stortingets vilje og Forsvarssjefens råd. 
Terskelen beroliger og avskrekker. 
Troverdig terskel skapes av nasjonal og alliert vilje og evne. 

ALLIANSEFORSVARET
VIRKER I NORD

NORD-NORGE
ER ET UNIKT ARKTISK TRENINGSSENTER.

Alliert styrke skaper terskel. 
En alliert forsterkning er tyngden i terskelen. 
En alliert unnsetning krever nasjonal evne til mottak. 
En alliert innsetting fordrer forutgående egen trening og øving.

FØRSTELINJEFORSVARET
VIRKER I NORD

TROMS
ER FORSVARSLINJEN I FØRSTELINJEFORSVARET.

Troms er sentrum for alliert trening. 
Et nasjonalt førstelinjeforsvar har størst effekt i nord. 
Et nasjonalt førstelinjeforsvar skapes best i nord. 
En nasjonal forsvarslinje går fortsatt i Troms.

TILSTEDEVÆRELSE I NORD SKAPER EN 
NØDVENDIG TROVERDIG TERSKEL.
TROMS+ GIR STØRST MILITÆR OG 
POLITISK EFFEKT – FOR FORSVARET.

MILITÆR TILNÆRMING
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Forsvarets oppgave nr. 1:
”Utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i NATO-medlemskapet.”

Prop. 73 S (2011–2012)
(Regjeringen Stoltenberg, mars 2012)

Avskrekking i Norge forutsetter en alliert 

terskel i nord. Angrep må koste mer enn 

det vil gi. Norge må selv bidra til å bygge 

en troverdig militær terskel med sitt 

nasjonale forsvar, og vise sin forsvarsvilje 

og forsvarsevne med det Forsvarssjefen 

har definert som et førstelinjeforsvar. 

Dette vil ikke alene kunne stå i mot et 

mer omfattende eller langvarig anslag. 

Forsvaret av Norge forutsetter alliert 

forsterkning for å avskrekke – og for 

å unnsette. Men forutsetningen for å 

bygge en troverdig alliert terskel, er at 

vår nasjonale egeninnsats er så kvalitativt 

og kvantitativt overbevisende at ingen 

partnere av den grunn nøler med å 

komme oss til unnsetning. 

 Forsvaret skal forsvare hele Norge. 

Trusselen mot Norge er størst i nord. Fa-

ren for konflikt mellom Russland og NATO 

i nordområdene er reell. En troverdig ter-

skel må derfor bygges i Nord-Norge – og 

den tunge forsvarslinjen går militærlogisk 

fortsatt gjennom Troms. Det er i Troms og 

Finnmark terskelen i form av reell militær 

evne må være avskrekkende.

Krigsforebygging
Politikken er klar: Forsvaret skal forhindre 

krig. Forutsetningen er at Forsvaret har 

evne til å føre krig, til å kunne operere 

med alle midler i hele konfliktspekteret.

 Forsvaret må styrkes i alle dome-

ner for å være et tillitvekkende avskrek-

kingsinstrument. Det norske forsvaret må 

være godt integrert med allierte styrker 

for å være troverdig. Det må ha en høyere 

reaksjonsevne enn i dag, og trenger større 

utholdenhet – for å holde ut til allierte 

styrker kan forsterke.

 Det avskrekkende terskelforsvaret 

virket under den kalde krigen, og har 

virket deretter. Det er fortsatt denne 

krigsforebyggende, allianseforankre-

de sikkerhetspolitikken som definerer 

Norges forsvarsdoktrine. Forsvarssjefen 

legger det krigsforebyggende terskelfor-

svaret til grunn for sine fagmilitære råd; 

regjeringen legger opp til å styrke avskrek-

kingseffekten. En avskrekkende terskel må 

balanseres med beroligende stabilitet og 

fasthet.

Avskrekkingseffekt
Logikken er enkel: Forebygging skapes 

gjennom avskrekking. Forutsetningen 

er at forsvaret av Norge er troverdig, med 

egne og allierte styrker i fellesoperativt, 

funksjonelt samvirke.

 Forsvaret av Norge er avhengig av at 

terskelen gis troverdig tyngde av NATOs 

samlede militære styrke. Alliansen vil stille 

makt bak avskrekkingen, slik at overskri-

delse av terskelen i Norge vil føre til krig 

med NATO. Overfor en motstander skaper 

det avskrekking. Overfor våre allierte 

krever det vist vilje og evne til selv å bidra 

tungt til terskelen.

 Allianseforsterkning kan ikke tas for 

gitt. Selv om medlemslandene blir politisk 

enige om å unnsette Norge, vil enhver 

militær innsetting ta tid rett og slett fordi 

dette er svært kompliserte operasjoner. 

Særlig allierte landstridskrefter, de som 

TERSKEL: Det norske forsvaret er et defensivt virkemiddel. 
Det er til for å forhindre krig. Det er verken innrettet eller 
utrustet for å vinne en krig alene. En motstander, og de som 
skal støtte oss, må vite at Norge holder seg med reell nasjonal 
kampkraft; at folket har forsvarsvilje. Et angrep på Norge – 
en overskridelse av vår militære terskel – vil koste dyrt.

FORSVARSKONSEPT – TERSKELAVSKREKKING

TERSKELFORSVAR
for avskrekking Avskrekking

Nasjonal
evne

Alliert
styrke

Finnmark

Troms

Beroligelse

TROVERDIG
TERSKEL
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utgjør hovedtyngden i terskelforsvaret, er 

store og komplekse, og ikke minst fysisk 

tunge systemer å forflytte. Desto viktigere 

er det at de styrker som kommer i størst 

mulig utstrekning er trent og øvd i Norge, 

under arktiske vinterforhold. Og at det 

norske forsvaret er trent og utrustet for å 

sikre alliert mottak.

Terskelbygging
Realiteten er krevende: Avskrekking krever 

en troverdig terskel. Forutsetningen er 

tilstrekkelig tilstedeværelse av kampklare 

styrker, egne og allierte; i nord.

 Med et forsvar sterkt redusert i 

volum og utbredelse må Norge kraftsamle 

mest mulig av sin militærmakt der den 

gir størst terskeleffekt, der den kan 

bidra med den nasjonale delen av en 

alliert avskrekking. I lys av den russiske 

forsvarsdoktrine med sitt nordvestlige 

bastionforsvar (se side 12), og det faktum 

at det er i nordområdene Norge med 

sannsynlighet kan bli involvert i en 

militær konflikt på eget territorium, er 

det åpenbart at forsvarsterskelen må 

styrkes i nord, at Forsvaret må styrkes i 

Nord-Norge, med tyngdepunkt i Troms+. 

Snarest mulig.

 Dette er allerede en politisk 

og militær realitet, og en styrking 

av Forsvaret i nord er da også den 

fagmilitære anbefaling fra Forsvarssjefen 

og det politiske forslaget fra regjeringen. 

Samtidig er det et berettiget spørsmål 

om ikke terskelen i realiteten svekkes, 

snarere enn styrkes, ved enkelte av de 

foreliggende forslag: 

 Når hele operative kapasiteter – 

som i dag inngår i terskelen i Troms 

– foreslås avviklet eller forflyttet, som 

Kystjegerkommandoen og 339 skvadron; 

når anskaffelse av våpensystemer kritisk 

viktige for en helhetlig landmilitær 

avskrekkingsambisjon – som artilleri, 

moderniserte stridsvogner og mobilt 

kampluftvern – foreslås utsatt; når det 

skapes usikkerhet rundt forutsetningen 

for helt avgjørende alliert trening i 

innsettingsområdet i Troms gjennom 

foreslått nedlegging av Alliert trenings-

senter i Åsegarden.

 Norge trenger allierte for å skape 

forsvarsterskelen, for å forebygge krig ved 

avskrekking. Forsikrer vi våre allierte – og 

avskrekker vi en motstander – ved å svekke 

de deler av terskelen der den må være 

mest solid?

FORSVARSKONSEPT – TERSKELAVSKREKKING

Forsvarets oppgave nr. 1:
”Sikre troverdig avskrekking med basis i NATOs kollektive forsvar.” 

Prop. 151 S (2015–2016)
(Regjeringen Solberg, juni 2016)

Forsvarssjefen skisserer 
terskelforsvarets oppbygging 
og logikk i sitt fagmilitære råd. 
En avskrekkende terskel består 
i hovedsak av fire nivåer, som 
samspiller:

Troverdig
terskel

Strategisk etterretning for å 
etablere situasjonsforståelse.

Nasjonalt førstelinjeforsvar for 
umiddelbar, effektiv motstand.

Alliert forsterkning for å 
komme norske styrker til 
unnsetning.

NATOs samlede styrke som kan 
utløses til støtte for Norge.

1
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Figuren illustrerer den 
norske forsvarsdoktrinen 
med et krigsforebyggende 
terskelforsvar. Den bygges 
av en nasjonal forsvarsevne 
med et førstelinjeforsvar 
og en alliert militærmakt 
som kan komme 
Norge til unnsetning. 
Terskelforsvaret skal 
avskrekke en motstander 
fra å angripe, fordi angrep 
vil innebære motstand fra 
det norske forsvaret, og kan 
medføre krig med NATO. 
Det er erkjent at trusselen 
om en militær konflikt er 
størst i nordområdene, 
og at terskelen fortsatt 
må bygges i nord: Skapes 
i Troms+ og settes i 
Finnmark – med territoriell 
tyngde som forutsetning 
for troverdighet.

Norsk forsvarsdoktrine:
Terskelforsvaret
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Norge er avhengig av NATO; våre 

allierte trenger oss. Norge er helt 

avhengig av militær forsterkning i en 

krigssituasjon. Alliansen, og særlig noen 

nære allierte, trenger samtidig norsk 

militær aktivitet i nordområdene. Det 

er norske innhentingssystemer som er 

best plassert for strategisk overvåking og 

etterretning lengst nord og øst. De skaffer 

informasjon som Norge selv trenger for 

å ha et oppdatert situasjonsbilde. Den er 

av stor verdi for NATO, og ikke minst for 

Storbritannia og USA. Det norske forsvaret 

er anerkjent for sin kunnskap om russisk 

militært nærvær i nord. Etterretning er 

prioritert både i FMR og LTP.

 Alliert nærvær i nordområdene er 

viktig for sikkerhetspolitisk stabilitet. Mer 

omfattende alliert (utenlandsk) tilstede-

værelse lengst nordøst vil kunne oppleves 

provoserende av Russland. Økt norsk 

aktivitet er mer en gjenoppretting av nor-

maltilstand; på havet, i lufta, på land, og 

derfor mer akseptabel. Norsk politikk un-

der den kalde krigen tillot ikke utenland-

ske baser på norsk jord, og det var flere 

selvpålagte begrensninger lengst nordøst. 

Etter nedbyggingen av Forsvaret – og den 

norske tilstedeværelsen i Finnmark – er 

det politisk rom for å styrke den, uten at 

oppbyggingen til tidligere normaltilstand 

med rimelighet vil kunne oppleves reelt 

truende av Russland. Også fordi Russland 

gjør det samme.

Alliert terskel
Finnmark er utsatt: Norge trenger styrket 

tilstedeværelse. Besettelse av norsk 

territorium i Finnmark vil skape en uhyre 

krevende nasjonal og alliert situasjon.

 En styrket tilstedeværelse av norske 

styrker i Finnmark samt allierte på trening 

og øving i Vest-Finnmark vil forsterke den 

allierte, avskrekkende terskeleffekten. 

Samtidig vil den øke sannsynligheten for 

at Alliansen faktisk vil vedta å komme Nor-

ge til unnsetning, og at enkeltland vil være 

villige til å sende sine soldater inn i en 

stridssone her. Uten norsk militær tilste-

deværelse med større tyngde i Finnmark, 

øker risikoen for at norsk territorium kan 

bli tatt under kontroll av en fremmed 

makt i en fait accompli-situasjon – med 

konvensjonelle eller hybride styrker. Det 

vil bli militært svært krevende for Norge 

og politisk meget vanskelig for NATO. 

Alliert forsterkning
Forsterkning er nødvendig: Norge trenger 

alliert forsterkning. Den er framfor alt 

påkrevd i nord, der de allierte styrkene 

må forventes å bli satt inn.

 Forsvarssjefen har strukturert et 

førstelinjeforsvar som må holde stand til 

alliert forsterkning kan komme. Det er 

tilrettelagt for alliert innsetting i Sør-

Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. Den 

i nord er naturlig nok mest kritisk, da 

konflikten mest sannsynlig vil utspille seg 

ALLIANSEN: Forsvaret av Norge er tuftet på alliert forsterkning. 
En militær konflikt på norsk territorium og som fordrer alliert 
unnsetning, vil med altoverveiende sannsynlighet handle om 
nordområdene. Allianseforsvaret – avskrekkingsterskelen – må 
derfor primært bygges i Troms+. Her kan krig forebygges, herfra 
kan hele landet forsvares: Med alliert styrke og arktisk evne.

FORSVARSKONSEPT – ALLIANSEFORSVAR

Forsvarssjefen legger tydeligere vekt på Alliansen i FMR 2015 enn i de foregående.
Forsvarsministeren har gjentatt at NATO må se mer nordover – og være mer i nord. 

ALLIANSEFORSVAR

Ekspertgruppen 
forsvarsministeren nedsatte i 2014 
er sterkt opptatt av den allierte 
dimensjonen. Gruppen framholder 
i sin rapport (’Et felles løft’) at 
denne har for liten plass i norsk 
forsvarsplanlegging. 

Den sivil-militære, 
kompetansetunge gruppen 
fastslår at Norge ”må bruke 
betydelige ressurser på å legge 
til rette for slik alliert innsats”. 
Den legger også stor vekt på 
at militær støtte forutsetter at 
allierte allerede i utgangspunktet 
disponerer egnede, mobile og 
stridsklare styrker, med elementer 
som kan settes inn på kort varsel. 
Altså styrker som er utrustet, trent 
og øvd for arktiske forhold.

Felles løft
i Alliansen

for sikkerhet
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Alliansen har dreid oppmerksomheten mot egne nærområder etter innsats i Afghanistan.
Baltikum gir stor bekymring, hvor det allierte forsvaret forsterkes gjennom tilstedeværelse.
Nordområdene kan være av større bekymring for enkelte allierte enn for et samlet NATO.

her, og styrkene forventes å bli satt inn i 

strid her. Mottaket av allierte styrker er 

derfor spesielt avgjørende i Troms+.

Alliert mottak
Mottak er kritisk: Norge må evne å sikre 

mottak av allierte. Det er vår forpliktelse, 

og interesse, å sikre mottaket der hvor det 

mest krevende vil måtte utføres i Troms+.

 Planverk er gradert, men det må 

være lov til å formode at hoveddelen av de 

allierte styrkene vil settes inn i Nord- 

Norge, størstedelen sjøveien inn Ofoten, 

en stor del luftveien hit: Særlig til Evenes, 

delvis til Bardufoss. Norge må bidra til å 

sikre mottaket ved kontroll over hav- og 

luftrom, og sikring av kysten. Forslaget 

om å nedlegge Kystjegerkommandoen og 

Sjøheimevernet synes i så måte lite klokt, 

både for Norges egen del og for allierte 

forsterkningsstyrker.

Alliert trening
Trening er påkrevd: Norge må tilrettelegge 

for alliert trening. Det er sterkt i vår egen 

interesse at styrker som skal komme oss til 

unnsetning er trent i innsatsområdet.

 Alliert styrker som skal settes inn 

i Norge bør være lokalt trent. Militær 

innsats i Nord-Norge om vinteren vil stille 

store krav til allierte styrkers evne til å 

operere under arktiske forhold. Det vil ta 

lang tid å få landstyrker til Norge. Skal de 

også måtte drive vinteropplæring før de 

kan settes inn tar det enda lenger tid før 

de kan operere. Da kan striden være over 

– krigen tapt. Både Norge og de allierte har 

den største interesse av at styrkene er best 

mulig kjent med innsettings- og opera-

sjonsområdet.  

 Å legge ned Alliert treningssenter på 

Åsegarden og Evenes er derfor åpenbart 

uklokt.

FORSVARSKONSEPT – ALLIANSEFORSVAR

BANAK

Setermoen

Evenes

Bodø

Åsegarden

Bardufoss

ATS

Mauken–Blåtind

ATS

Sørlia

Halkavarre

GP

Forhåndslagre
US Marine Corps

Ørlandet

Figuren illustrerer 
omfanget av og karakteren 
på alliert tilstedeværelse i 
Nord-Norge i dag. Norge 
tillater ikke utenlandske 
baser på norsk territorium, 
men ønsker alliert 
tilstedeværelse gjennom 
trening og øving – som 
bidrar sterkt til den 
krigsforebyggende 
terskelen. Norge 
har imidlertid tillatt 
Storbritannia å etablere 
fasiliteter for trening med 
helikoptre på Bardufoss 
og USA å forhåndslagre 
militært materiell i 
Trøndelag. Stortinget har 
pålagt Forsvaret å stille 
to dedikerte anlegg til 
rådighet for allierte styrker 
som vil trene i Norge: 
Alliert treningssenter 
(ATS) på Porsangmoen og 
i Åsegarden (supplert av 
Evenes). Alliert aktivitet 
skjer ved de fleste baser 
som del av øvingsaktivitet, 
inkl. i havområdene 
og luftrommet. Alliert 
samvirke skjer også ved 
og gjennom Forvarets 
operative hovedkvarter 
(FOH) i Bodø, og ved 
enkelte avdelinger.

Heimevernet har en sentral rolle 
ved mottak av allierte styrker. I 
Troms+ omfatter dette ikke minst 
kysten – og mottak av allierte 
stryker. 

Det synes innlysende at HV vil 
få store utfordringer i å oppfylle 
regjeringens operative ambisjon 
hvis Sjøheimevernet avvikles, 
slik regjeringen foreslår. Det vil 
mangle kapasiteten som skal til 
for å sikre de mange nasjonale 
objekter langs  kysten (objekter 
med sjøfront) samt muligheten 
for effektiv mottak og sikring av 
allierte styrker ved havner og 
kaianlegg! Sabotasjetrusselen, bl.a. 
fra hybride angrep, øker dermed 
også.

 
Prop. 151 S: «Heimevernet har 
en viktig rolle i å etablere lokal 
situasjonsforståelse og ved 
mottak av allierte styrker […] og 
bidra med styrkebeskyttelse ved 
mottak og forflytning av allierte 
forsterkninger som kommer til 
Norge».

Heimevernet
sikrer – hva?

Allianseforsvar i nord
Tilstedeværende terskelbygging

 HV vil ikke lengre ha god 
situasjonsforståelse langs 
kysten.

 HV vil ikke lengre kunne 
patruljere og overvåke 
innseilingsleder.

 HV vil ikke kunne patruljere og 
kontrollere ferdsel på sjøen ved 
havner og kaianlegg.
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Norge har treningsmuligheter som våre 

allierte trenger. Militær evne forutsetter 

trening og øving under realistiske forhold. 

Norge søker aktivt å få allierte styrker 

til å trene og øve her. I fredstid gir et 

svært krevende arktisk miljø de beste 

muligheter for trening og testing – for 

de fleste styrker og spesialiteter; for 

mennesker og materiell: på land, til sjøs, 

i lufta. Og framfor alt: fellesoperasjoner. 

Det er få steder hvor dette er fysisk mulig 

slik som i Nord-Norge. 

 Militære ferdigheter utvikles ved 

utdanning, trening og øving. Spesialiserte 

ferdigheter fordrer erfaring fra spesifikke 

miljøer. De mest krevende omgivelsene 

gir best trening. Arktiske forhold trumfer 

alt annet enn krig. Dessuten: De som skal 

operere i Arktis må først ha trent og øvd 

der. Mest mulig, og under verst mulige 

forhold – for å mestre forholdene, takle 

utfordringene.

 Figuren på side 21 viser hvordan 

Nord-Norge med Troms+ som 

tyngdepunkt kan bli Alliansens mest 

verdifulle trenings- og øvingsområde – og 

styrke forsvarsterskelen.

Arktisk bastion
Arktis er sentralt: Et strategisk område 

er konfliktutsatt. Nordområdene er 

strategisk verdifullt, og Russland styrker 

sin arktiske militære evne.

 Som under den kalde krigen 

har Russland en vesentlig del av sine 

strategiske våpen, herunder atomdrevne 

ubåter, på Kolahalvøya. Hovedårsaken 

til at Norge kan bli trukket inn i en 

militær konflikt med Russland i nord er 

russernes behov for å sikre sine strategiske 

våpen, og konflikt om ressurser. Derfor 

har Russland styrket sin militære 

evne i nord, og revitalisert det såkalte 

bastionforsvaret. Det innebærer at landet 

ARKTIS: Norge har i nordområdene Alliansens beste militære 
trenings- og øvingsområde. Denne arktiske landsdelen kan 
utnyttes langt mer, og enda bedre, enn i dag. Til nasjonal og 
flernasjonal – alliert og annen – militær utviklings-, trenings- 
og øvingsaktivitet: Som et laboratorium. Som vil gi alliert 
tilstedeværelse, nasjonal stridsevne og regional verdiskaping.

ARKTISK OMRÅDE.
Alliert trening

FORSVARSKONSEPT – TRENINGSOMRÅDE  

Verdien av de arktiske områdene 
er store, og sammensatte. Ut over 
de miljømessige og kulturelle 
dimensjoner er de særlig 
betydningsfulle økonomisk og 
sikkerhetsmessig.

De har særlig stor økonomisk 
verdi for Russland, noe som kan 
føre til framtidig ressurskonflikt. 
Russland gjør krav på områder ved 
Nordpolen. NATO-medlemmene 
Canada og Danmark har hevdet 
krav på deler av samme område. 
Også Norge og USA gjør krav 
på naturressursene under isen. 
Navigerbare passasjer østover og 
vestover i Arktis gjør betydningen 
enda større. 

Russland har tydeliggjort 
betydningen av Arktis ved å styrke 
den militære evnen i området, 
og har bl.a. opprettet en arktisk 
militærkommando, og nye arktiske 
brigader. Landet bygger også nye 
etterretningsskip for bruk i nord.

Arktis, hav- og landområdene omkring Nordpolen. Det finnes ingen naturlig, generelt vedtatt grense av Arktis mot 
sør. Tidligere ble polarsirkelen (66° 33´ n.br.) ofte benyttet, men dette er en lite hensiktsmessig avgrensning, da det 

nord for denne breddegrad finnes strøk med naturforhold vi ikke ville betegne som arktiske (det nordlige Norge).

Store Norske Leksikon

Sammensatt verdi
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”Selv om ulike aktører kan ha ulike legitime interesser i nord, 
foregår det ikke noe kappløp om Arktis eller om ressursene i nord.” 

Utenriksminister Børge Brende
(’Nordkloden’, oktober 2014)

vil sikre seg kontroll over en vesentlig 

del av nordområdene – eventuelt også 

betydelige deler av norsk territorium, 

både på land (Finnmark og Troms) og til 

havs (inklusive Svalbard og Norskehavet). 

Svalbard, Finnmark og Troms inngår i 

det indre forsvaret av bastionen, som 

Russland må ha kontroll over i en konflikt 

med NATO. Russerne trener allerede på 

bastionforsvaret i internasjonalt farvann 

og luftrom utenfor Norge.

En militær konflikt i Norge vil mest 

sannsynlig skje i nordområdene. Den kan 

meget vel utspille seg vinters tid – under 

særskilt krevende arktiske forhold.

Arktisk kompetanse
Arktis er krevende: Et utfordrende miljø 

som må beherskes. Militære – og sivile 

– operasjoner i nordområdene, særlig i 

mørketid om vinteren, stiller ekstreme 

krav.

 Operasjoner i Arktis, under andre 

verdenskrig og store øvelser deretter, har 

vist hvilke utfordringer dette området 

stiller personell og materiell overfor. Det 

samme gjelder for sivil virksomhet, ikke 

minst samferdsel. Utnytting av ressursene 

til havs understreker og forsterker 

behovet for arktisk operasjonell og teknisk 

kompetanse – både militær og sivilt, og 

gjerne med samarbeid om utvikling av 

løsninger. På sivil og teknisk side har 

samarbeid med Russland vært et ønske, 

både politisk og økonomisk, særlig knyttet 

til utvinning av olje- og gassforekomster. 

 På det militære området har Russland 

forsterket sin evne både rent generelt 

og i nord spesielt, inklusive sin arktiske 

kompetanse. Norge har opprettholdt 

kompetansen, men mistet volum. I 

en alvorlig krise eller krig er Norge 

avhengig av forsterkning fra allierte, fra 

styrker som i svært variabel grad har den 

mestringsevne som operasjoner i Arktis 

forutsetter. 

 Et begrenset antall styrker, fra 

et fåtall land, er trent for innsats i 

Nord-Norge på vinteren. Til de som 

regelmessig trener i Troms+ hører britisk 

og nederlandsk marineinfanteri som 

hver vinter ligger i Åsegarden, britiske 

helikopterstyrker som opererer fra 

Bardufoss og spesialstyrker fra flere land, 

som trener i Ramsund og Porsanger. 

Andre avdelinger, men ikke alltid de 

samme, deltar på vinterøvelsene. 

 Det er de ofte ekstreme vinter- og 

operasjonsforholdene, med sterk kulde 

og mørke, og de svært omskiftelige 

værforholdene kombinert med en 

sammensatt og utfordrende topografi, 

som gjør det arktiske området så krevende 

– og så verdifulle for militær trening og 

øving. Offiserer som har ledet krevende 

operasjoner i mange deler av verden, 

inklusive i ørken og ekstrem varme, 

framholder at en arktisk vinter er det mest 

krevende – og derfor den beste treningen. 

Når britiske helikoptermannskaper 

i flere tiår har trent fra Bardufoss er 

det fordi området her gir besetningen 

de mest sammensatte og krevende 

utfordringer de kan få på ett sted på kort 

tid. Trening i Troms er for britene en del 

av utsjekkingen forut for operasjoner ute 

i verden. Slik det i praksis ble for norske 

styrker til Kosovo og Afghanistan. Trent 

for Afghanistan – testet i Arktis.

 Verdien av trening og øving i 

Arktis, i alle domener, er uvurderlig. For 

grunnleggende militære ferdigheter, for 

utdanning av soldater og utprøving av 

systemer – og for operativ innsats i Norge 

og Nord-Norge i konflikt og krig.

Arktisk senter
Arktis er unikt: Norge må utnytte 

sin militære ressurs. I sitt arktiske 

territorium har Norge politisk 

utfordringer – og militære muligheter; 

særlig i laboratoriet Troms+.

 Arktis er politisk, økonomisk og 

militært verdifullt. Den politiske verdien 

er tydeliggjort i nordområdepolitikken. 

Der påaktes også den økonomiske verdien, 

med ressurser som allerede bidrar til 

høy verdiskaping – i landsdelen og for 

nasjonen. Potensialet er enda større, 

inklusive innen energi og mineraler, 

sjømat og reiseliv. Så vel som fra 

kompetanse knyttet til disse og andre 

områder, inklusive de helt spesielle 

FORSVARSKONSEPT – TRENINGSOMRÅDE  

Norske styrker er vel vant med å 
trene i de arktiske nordområdene. 
Mange allierte stater har fått slik 
trening på vinterøvelser – eller på 
egen hånd.

Trening i nordområdene 
handler både om å utvikle 
enkeltferdigheter og 
mestringsevne, men mest av alt 
om å få de komplekse militære 
systemene til å virke – sammen 
– under ekstremt krevende 
forhold, inklusive systemer fra 
flere land som må samvirke. 
Dette skjer særlig under de store 
vinterøvelsene, som skjer i alle 
domener.

Enkelte land velger også å legge 
nasjonal trening til Nord-Norge. 
Det gjelder særlig britisk og 
nederlandsk marineinfanteri 
som trener i Åsegarden, og 
spesialstyrker som bl.a. trener 
ved GP. Flere land har også med 
en viss regelmessighet trent 
taktisk helikopterflyving, særlig 
fra flystasjonen på Bardufoss. I 
særdeleshet Storbritannia, med 
også Frankrike, Tyskland og USA.

Samlet treningsverdi
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”Nordområdene som region preges fremdeles i stor grad av stabilitet og samarbeid. Det er i alle arktiske staters 
interesse at denne utviklingen vedvarer. Russland har legitime interesser i nord. Arktis og nordområdene er av 

stor betydning for Russland, av militærstrategiske og også økonomiske årsaker.”

Prop 151 S
(Regjeringen Solberg, juni 2016)

forhold i landsdelen, med klima og miljø, 

kommunikasjon og beredskap. Her ligger 

også uforløst militær verdi.

 Norge har ikke, verken i nord-

områdepolitikken, næringspolitikken 

eller forsvarspolitikken evnet å se 

den store og sammensatte militær–

politisk–kommersielle verdien av det 

norske Arktis. Det ubegrunnede og 

ubetenksomme forslaget om å legge ned 

Åsegarden som alliert treningssenter 

er i så måte et alarmerende eksempel: 

Verken Norge som nasjon eller Forsvaret 

som instans ser de store, sammensatte 

mulighetene for å utnytte verdien som 

ligger i nordområdene som en militær 

ressurs, en militær råvare. Som kan 

utvikles og foredles for allierte styrker 

og annen militær og forsvarsindustriell 

aktivitet – for å utvikle militær evne 

og sivil verdiskaping: I Åsegarden og 

Ramsund, på Setermoen og Skjold, 

Bardufoss og Porsanger. 

 Forsvarets rolle er i forholdsvis 

beskjeden grad, og da helt tradisjonelt, 

inkludert i regjeringens tilnærming til 

nordområdene. Det gjelder Stoltenberg-

regjeringen med sin nordområdemelding 

fra 2011 og Solberg-regjeringen med sin 

videreføring og oppfølging, blant annet 

gjennom UD-heftet ’Nordkloden’ fra 

2014. Økt tilstedeværelse og styrking av 

Forsvaret i nord er det enighet om og 

vilje til å gjøre noe med. Men det er knapt 

– heller ikke i stortingsmeldingene om 

forsvarsindustrien, verken den forrige 

fra 2007 eller den nye fra 2016 – tenkt 

påtakelig langt eller nytt for å koble 

innovasjon og industri til forsvarspolitikk, 

terskelbygging og stridsevne i 

nordområdene. 

 Ei heller å synes det tenkt på 

systematisk å utvikle og fremme trening 

og øving i nordområdene som et 

konsept med flere produkter, og enda 

mindre: Utvikling av nye løsninger i et 

flernasjonalt, sivilt–militært, offentlig–

privat samarbeid i nord. Som alt i alt vil ha 

en vesentlig forsvarsverdi.

 Innenfor nordområdene og 

innen det allierte Arktis er Troms+ en 

sivil–militær ressurs. Her er det stadig 

tilstedeværende norske styrker i alle 

domener; her er det hyppig allierte 

styrker fra flere land; her er det militær 

infrastruktur og aktivitet. Troms+ har 

mulighet for arktisk samvirke, og for 

operasjoner på land, på sjøen og i lufta, 

inklusive: From sea to shore to summit – 

med landgang på kysten, forflytting til 

innlandet og operasjoner i fjellene. Det 

er dette unike treningslendet britiske 

og nederlandske marineinfanterister 

årlig utnytter fra Åsegarden, og her det 

amerikanske marinekorpset øver når de 

deltar under vinterøvelser i nord. Og hvor 

US Army ønsker å trene mer.

 Andre allierte styrker utnytter enda 

flere av de unike militære trenings- og 

øvingsfortrinnene til ’Forsvarsregion 

Troms’ og i ’Forsvarsområde Nord’ – fra 

Ørlandet og nordover. Med maritime 

operasjoner i hele Nord-Atlanteren og 

med luftoperasjoner med jagerfly særlig 

ut fra Ørlandet, Bodø og Banak, og med 

muligheter for skarpskyting også fra 

stor høyde i Troms (Mauken–Blåtind og 

Setermoen) og Finnmark (Halkavarre), 

og avanserte helikopteroperasjoner fra 

det etablerte miljøet på Bardufoss. Flere 

allierte, ikke minst Storbritannia og 

Frankrike, har i årevis brukt Bardufoss, 

mens spesialstyrker fra flere land bruker 

basene i Ramsund og Porsanger.

 Krevende vinterforhold finnes andre 

steder i Alliansen; i Alaska og Canada. Det 

unike med Nord-Norge er at her finnes 

tilstedeværende militære styrker i alle 

domener, og en tilrettelagt infrastruktur 

– og plass. Det siste er mangelvare andre 

steder i Europa: Tilgjengelig luftrom, 

havområder med begrenset trafikk – og 

som er forbundet med skyte- og øvingsfelt 

på land. 

 Dette i sum gjør Troms+ unikt ikke 

bare i Europa, men i Alliansen. Dette er 

et fortrinn for det norske forsvaret og 

for NATO. En større alliert utnyttelse av 

denne nasjonale ressursen vil gi verdi for 

hele Norge: Forsvarsverdi i form av større 

tilstedeværelse og høyere terskel i nord; 

samlet sett større avskrekkingseffekt. 

FORSVARSKONSEPT – TRENINGSOMRÅDE  

’Troms-dokumentet’ peker 
på en dimensjon ved 
nordområdepolitikken som 
er lite påaktet: Koblingen 
mellom sikkerhetspolitikk og 
næringspolitikk.

På side 32–33 skisseres et mulig 
etablering av arktiske og allierte 
utviklingssentra, med utspring i 
de unike arktiske muligheter som 
ligger også i eksperimentering og 
utvikling i denne regionen. Disse 
Centers of Excellence er primært 
militære, men vil også trekke inn – 
og utvikle – sivil kompetanse..

På side 62–63 understrekes 
nødvendigheten av å se 
kompetansedimensjonen i 
Forsvaret i en størst mulig 
sammenheng, og at også 
utviklingsarbeid – med muligheter 
som her skissert – også er 
høyst relevant for Forsvarets 
personellpolitikk.

På side 63 skisseres et konsept 
for et nettverk av utviklingsmiljøer 
under paraplyen Innovasjonsbase 
Nord. Dette må ses i sammenheng 
med forslaget om allierte 
utviklingsmiljøer i Troms+.

Innovasjon
i Arktis
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”Norge og USA er strategiske partnere, og amerikansk interesse for nordområdene er viktig. Norge er en 
interessant alliert, både på grunn av vår geografiske plassering og på grunn av våre felles interesser.”

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
(High North News, 30.09.2015)

Men også grunnlag for sivil utvikling og 

verdiskaping, med næringsutvikling og 

sysselsetting som grunnlag for bosetting – 

som i seg selv bidrar til terskelen.

 Den utenlandske interessen er 

stigende, inklusive fra USA, som sonderer 

muligheter for mer omfattende og 

regelmessig trening og øving i Nord-

Norge. US Marine Corps har videreført 

sin forhåndslagring av materiell i 

Trøndelag. Media har rapportert at US 

Army ønsker å lagre materiell for en 

kompanistridsgruppe i Nord-Norge, og 

å øve mer her. Amerikanske offiserer 

har nylig inspisert flere anlegg i Troms+, 

inklusive kaianlegget i Bogen og 

flystasjonen på Evenes; sistnevnte også 

for bruk i maritim overvåking (MPA). 

Amerikanske og britiske MPA-maskiner 

har også operert fra Andøya. Alliert 

treningssenter har opplevd rekordstort 

besøk i 2016, med full kapasitetsutnyttelse 

i Åsegarden og avlastning på Evenes.

 Dette skjer uten at Norge i 

nevneverdig grad har presentert 

mulighetene som et produkt. Når Norge 

ønsker høyere alliert prioritering av 

nordområdene, er treningsverdien 

fra operasjoner i Arktis et sterkt kort å 

spille. Ikke minst hvis det kan påpekes 

at nordområdene i større grad kan 

brukes også til utvikling – av systemer og 

samvirke.

Arktisk laboratorium
Arktis er verdifullt: Utvikling kan bedre 

utnytte ressursene. Militær utvikling 

skjer på mange områder – og det arktiske 

Norge er et utmerket laboratorium:

 Utmerket for å utvikle løsninger 

og utprøve konsepter; militære som 

sivile – og sivil–militære. Det er et arktisk 

feltlaboratorium og testområde for alle 

som ser behov, øyner muligheter, og 

innser verdien av å utnytte dette unike 

miljøet. 

 Militærmakten og forsvarsindustrien 

må, som andre deler av samfunnet, hele 

tida finne bedre løsninger for utdanning, 

trening, øving – og for Forsvaret: strid. 

Industrien er avhengig også av feltmessig 

utprøving – tettest mulig på operative 

enheter i realistiske operasjonsområder, 

både militære og sivile. 

 Det amerikanske forsvaret 

er svært utviklingsorientert, i tett 

samarbeid med industrien. Det norske 

forsvaret samarbeider nært med norsk 

forsvarsindustri, blant annet gjennom 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). 

Etaten Forsvaret og de operative enhetene 

har derimot i liten grad strukturer for 

innovasjon og utvikling. Det blir mindre 

rom for systematisk eksperimentering 

og utprøving i den militære del av 

forsvarssektoren, inklusive med forslaget 

om å legge ned Noble – Norwegian Battle 

Lab – i Bodø. 

 Realiteten er at hele ’Forsvarsområde 

Nord’ er en fysisk battle lab; et 

laboratorium for å utvikle og utprøve 

nye konsepter og løsninger, produkter 

og prosedyrer. Det som mangler er 

evnen til å se mulighetene og viljen til å 

realisere potensialet. Norge bør etablere 

flere nasjonale så vel som allierte battle 

labs i nordområdene. Det bør skapes 

flere Centers of Excellence (CoE) i Troms+, 

som skissert på visjonsfiguren på side 

14–15. De må inngå i et overordnet sivilt–

militært og offentlig–privat – forsvars- og 

industridrevet, forsknings- og feltbasert 

– konsept for ’Allied & Arctic Innovation, 

Training and Operation’. Forankret i nord, 

men forbundet med militære, akademiske 

og industrielle miljøer over hele landet – 

og i Alliansen. 

 Dette vil støtte opp under 

ambisjonen i nordområdepolitikken og 

være en pådriver for en mer offensiv 

tenking i forsvarsindustripolitikken. Det 

vil gi håndfast innhold til Forsvarssjefens 

ønske om å kraftsamlet kompetanse i 

sterke fagmiljøer, og vil bidra til å nå 

regjeringens mål om økt kampkraft og 

større bærekraft i Forsvaret. Eksempelvis 

kan dette konseptet etablere følgende 

fagsentra, alle tett knyttet til eksisterende 

virksomhet og prioritert aktivitet i 

Forsvaret, men hvor det samtidig åpnes 

muligheter for betydelig økt sivil–militært 

samarbeid, også industrielt.

FORSVARSKONSEPT – TRENINGSOMRÅDE  

Forsvaret som etat har et lite 
eksperimentelt miljø – som nå er 
foreslått nedlagt: Norwegian Battle 
Lab & Experimentation (NOBLE).

Enheten ble etablert i 1999, som 
den første slike i Europa. Den 
ligger ved Forsvarets operative 
hovedkvarter (FOH) i Bodø, og 
en engasjert i eksperimentering 
på både operasjonelt og taktisk 
nivå. Det har utført eksperimenter 
i nasjonale hovedkvarter så vel 
som i NATO, og i taktiske enheter 
i alle forsvarsgrener. Militær og 
sivile kompetanse fra flere miljøer, 
inklusive næringslivet, knyttes til 
prosjekter.

Nobelt forsøk

Se neste side
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FORSVARSKONSEPT – TRENINGSOMRÅDE  

Ideen er et nasjonalt og alliert senter for utvikling og 
utprøving, trening og øving på operasjoner i hele 
konfliktspekteret og ved ekstreme forhold, med 
særlig vekt på fellesoperativt samvirke. 

Forutsetningen er 1) tilgang til et 
konsentrert geografisk område med 
militær infrastruktur og virksomhet 
i alle domener i et krevende arktisk 
operasjonsmiljø; og 2) et område som er 
nært det forventede operasjonsområde i en 
konflikt for også å skape en terskelbyggende 
effekt.

Plasseringen er mest naturlig Setermoen, med utspring 
i og tilknytning til Hærens tyngdepunkt, men med 

nær forbindelse særlig til orlogsstasjonen 
i Ramsund og det luftoperative miljøet 

i hele Troms+ så vel som i Bodø og 
på  Ørlandet, og spesielt Forsvarets 
operative hovedkvarter i Bodø.

Verdien er 1) et identifisert og prioritert, 
flerfaglig og fellesoperativt, nasjonalt og 

internasjonalt miljø for eksperimentering 
og utvikling, trening og øving; og 2) en 

posisjonering av Norge og nordområdene i 
alliert politisk og militær sammenheng, så vel 

som innen forsvarsindustrien.

Allied
Center of Excellence

Arctic
Operational Innovation

SETERMOEN

Ideen er et nasjonalt og alliert senter for utvikling 
og utprøving, trening og øving av alle sider 
ved vinterkrigføring under særlig ekstreme 
arktiske forhold, i et reelt potensielt 
innsatsområde.

Forutsetningen er 1) geografisk 
plassering i et utfordrende 
operasjonsområde med omskiftelige, 
mestringskrevende operasjonsforhold; 
og 2) et område med sammensatt militær 
kompetanse og virksomhet, og et allerede 
eksisterende fag- og operasjonsmiljø på 
området.

Plasseringen er mest naturlig Skjold, med tilknytning 
Bataljon 2 som et operativt miljø for vinterkrig 

i nord, og hvor Hæren med stor fordel kan 
videreføre en jegerspesialisering knyttet 

særlig til arktiske områder generelt og 
fjellterreng spesielt.

Verdien er 1) et identifisert og 
prioritert, fokusert og flernasjonalt 

miljø for innovasjon og utprøving for 
krevende spesialisering; og 2) en utvikling 

av kampkraft i et område med behov for 
tydeligere evne til mobilitet, inklusive for 

innsats i Finnmark.

Allied
Center of Excellence

Arctic 
Winter Warfare

SKJOLD

A center of excellence (CoE) is a team, a shared facility or an entity that provides leadership, best practices, re-
search, support and/or training for a focus area. Within an organization, a center of excellence may refer to a group  

of people, a department or a shared facility. It may also be known as a competency center or a capability center. 

Wikipedia

Ideen er et nasjonalt og alliert senter for utvikling, 
trening og øving på alle typer luftoperasjoner 
i hele konfliktspekteret under ekstreme 
arktiske forhold, koblet til et nasjonalt 
kompetansesenter.

Forutsetningen er 1) en base med 
nødvendig militær infrastruktur og 
nærhet til operative land- og sjømilitære 
enheter, med kompetanse og aktivitet 
som inkl. helikoptre, kampfly og UAV, i et 
krevende operasjonsmiljø; og 2) geografisk 
nærhet til forventet operasjonsområde i en 
konflikt.

Plasseringen må være Bardufoss, samlokalisert med 
vedtatt Hovedbase for helikopter og foreslått 

Nasjonalt kompetansesenter, med nær 
tilknytning til det luftoperative miljøet 

særlig i Bodø og på Ørlandet så vel 
som QRA på Evenes og CRC i Sørreisa, 
KV på Sortland, mv.

Verdien er 1) et forsterket, eksisterende 
fagmiljø for helikopter, med vekt på 

eksperimentering og utvikling, trening 
og øving, og på samvirke under arktiske 

forhold; og 2) en styrking av det militære 
forsvaret så vel som den sivile beredskapen i 

Norge, med forsterket avskrekking.

Allied
Center of Excellence

Arctic
Air Operations

BARDUFOSS
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Ideen er et nasjonalt og alliert senter for utvikling 
og utprøving, trening og øving på operasjoner 
i hele konfliktspekteret og under krevende 
arktiske kystforhold, inklusive 
innsetting og mottak.

Forutsetningen er 1) tilgjengelige 
base- og øvingsområder tilrettelagt 
for slik operativ aktivitet i kystsonen, 
inklusive taktisk amfibisk infrastruktur 
og samvirke med kampfly; og 2) et 
område som er nært det forventede 
operasjons-/innsettingsområde i en 
konflikt.

Plasseringen er mest naturlig i Ramsund, ved 
Sjøforsvarets base i nord, bygd for og brukt 

av marinejegere; som kan bli ny base for 
Kystjegerkommandoen, og som samtidig er 

tett knyttet opp mot avdelinger som trener 
ved ATS Åsegarden og helikoptermiljøet 
på Bardufoss. 

Verdien er 1) et identifisert og prioritert 
miljø for eksperimentering og utvikling, 

trening og øving, som vil styrke kompetanse i 
det kritiske kystområdet; og 2) en tydeliggjort 

satsing i en alliert kontekst på alliert 
forsterkning av Norge – og norsk mottak av 

allierte styrker på kysten.

Allied
Center of Excellence

Arctic
Coastal Operations

FORSVARSKONSEPT – TRENINGSOMRÅDE  

Nasjonal mulighet
Nasjonen vil profitere: Norge vil få trippel avkastning. 

Konseptet vil bidra til verdiskaping, øke alliert aktivitet i 

nord, og styrke Forsvarets kampkraft og bærekraft.

 Alle forutsetninger finnes for å utnytte de 

sammensatte, sivil–militære mulighetene som gis i 

nordområdene – for å produsere sikkerhet og skape verdier. 

Forutsetningene er mye bedre i Norge enn i andre land, 

både på grunn av politiske mål, økonomiske muligheter 

og militære realiteter. Økt internasjonal usikkerhet, ikke 

minst knyttet til nordområdene, forsterker verdien av den 

nordlige landsdelen – også militært. 

 Det er allerede stor – fellesoperativ og flernasjonal – 

militær aktivitet i Troms+. Den kan økes; den kan utnyttes 

bedre. Ved å legge til rette for mer eksperimentering, 

utvikling og utprøving vil det bli attraktivt for allierte 

avdelinger, akademiske miljøer og teknologisk industri 

å være med på innovasjon i nord. Dét igjen vil bidra 

til å tiltrekke seg mer militær aktivitet, som vil gi økt 

tilstedeværelse og mer avskrekking. Som en bonus. 

Ideen er et nasjonalt og alliert senter for 
utvikling og utprøving, trening og øving på 
logistikk, militær og sivil, i arktisk forhold, 
kombinert med et kompetansesenter 
for militær logistikk.

Forutsetningen er 1) et konsentrert 
område med militær og sivil infra-
struktur og sammensatt militær og 
sivil (statlig og privat) virksomhet, med 
forbindelser over land og sjø og gjennom 
luft; og 2) en geografisk nærhet til militæ-
re styrker i et forventet operasjonsområde 
i konflikt.

Plasseringen er mest naturlig i aksen Harstad–Bjer-
kvik–Narvik, med nærhet særlig til havner (Har-

stad, Bogen, Narvik) så vel som flyplass (Eve-
nes), verksteder (Bjerkvik og Ramsund) 

og lagre, inklusive sivile strukturer 
og inngåtte avtaler, bl.a. med Norsea 
Group og dens Norbase i Harstad.

Verdien er 1) en forsterket prioritet av 
militær logistikk som fag, og operativ 

logistikk i de mest sannsynlige, og 
krevende, operasjonsområdene; og styrket 

samvirke med sivile miljøer som i tiltagende 
grad blir en viktig aktør, og som kan skape 

militær–sivil, offentlig–privat synergi.

Allied
Center of Excellence

Arctic
Logistics

Det finnes en rekke Centers of Excellence på det militære feltet – og også for Arktis; bl.a. innen forskning, med 
Nordic Centres of Excellence in Arctic Research, i regi av NordForsk. Flere av de ledende sivile forskningsmiljøene 
finnes i Nord-Norge; ingen av de militære, ei heller statens Forsvarets forskningsinstitutt.

RAMSUND

HARSTAD–NARVIK
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Terskelen er vesentlig, landmakt gir 

tyngden. Norge har redusert hærstruktu-

ren til et nivå under det faglig forsvarlige, 

men opprettholder relevant kampkraft 

gjennom modernisering, ikke minst den 

pågående oppgraderingen av CV90 kamp-

vogn. Disse er forutsatt å samvirke sømløst 

med landforsvarets hovedkampsystem, 

Leopard 2 stridsvogn. Denne er også ved-

tatt oppgradert, men regjeringen foreslår 

å utsette vedtatte investeringer; anskaffel-

se av kampluftvern og nytt artilleri, samt 

denne oppgraderingen av stridsvognene. 

 En utsettelse vil i beste fall medføre 

en ytterligere forsinkelse, i verste fall et 

alvorlig kapasitetshull, som vil svekke 

stridsevnen, forsvarsterskelen og avskrek-

kingen betydelig. Hærens evne til å løse 

sine oppdrag blir også vanskeliggjort hvis 

den fratas evnen til vertikal forflytning 

med helikopter, noe regjeringens forslag 

om å flytte Bell 412-helikoptrene fra Bar-

dufoss i realiteten innebærer. Utsettelser 

er et farlig spill i en usikker tid.

Stortinget har vedtatt: Hærens moderni-

seres; anskaffelser iverksettes. Hoved-

strukturen for produksjon og projisering 

av landmakt videreføres; nytt materiell 

anskaffes snarest.

Regjeringen har foreslått: Anskaffelser ut-

settes; landmakt utredes. I påvente av en 

utredning om framtidas landmakt utsettes 

vedtatte investeringer i avgjørende mate-

riell til Hæren.

 Regjeringen fraviker her Forsvarssje-

fens anbefaling, som er å følge opp Stor-

tingets vedtak og å videreføre eksisterende 

investeringsplaner uten opphold. FSJ gjør 

så gar et poeng av dette i sin kommentar 

til regjeringens forslag i Prop. 151 S.

LANDFORSVARET: Norge har et stort landterritorium, og behov 
for sterk landmakt. Prop. 151 S vil videreføre Stortingets ambisjoner 
for hærstrukturen, men foreslår å utsette vitale anskaffelser. 
Avskrekkingen i nord må fortsatt bygge på landmakt, og usikkerhet 
om dennes utvikling skaper tvil om retningsvalg – og vilje til å 
opprettholde en troverdig territoriell terskel.  

LAND
Domene 1

Utsatte investeringer svekker landstridsevnen, og dermed den avskrekkende terskelen. 

1 SITUASJON

Hærens utvikling avventer utredning.
Hærens utvikling er satt på vent ved 
forslaget om å utsette allerede vedtatte 
investeringer i påvente av en ny landmak-
tutredning. Forslagene regjeringen fremmer 
er til dels stikk i strid med de fagmilitære an-
befalingene, og Stortingets vedtak og vilje.

2 VURDERING

Landmakten må styrkes i Hæren.
Landmakt er fundamentet for en trover-
dig terskel og virkningsfull avskrekking 
særlig i nord. Den er også nødvendig for 
å møte hybride anslag. Det er flere forslag 
som vil svekke Hæren og landmakten, og 
ikke minst evnen til å forsvare Finnmark.

3 KONKLUSJON

Hæren utvikles etter vedtatte linjer.
• Vedtatte investeringer utsettes ikke.
• Hæren beholder helikoptre i nord.
• En stridsgruppe etableres ved GP.
• HRS Nord etableres med Pbn.
• En landstudie er ikke nødvendig.
• Et CoE for innovasjon opprettes.
• Et CoE for vinterkrig opprettes.

Norge styrker sin landmakt gjennom å følge Forsvarssjefens anbefaling og følge opp Stortingets 
vedtak, med tilføring av nytt materiell i tråd med plan, videreføring av helikopterstøtten i nord, og 

etablering av en stridsgruppe ved GP. 

FORSVARSKONSEPT – LANDDOMENET

Landmakt er utnyttelse av 
kampkraften i landstridskreftene; 
samlet eller oppdelt, defensivt eller 
offensivt, aktivt eller passivt. 

Landstridskreftene er i Norge 
organisert i Hæren, Heimevernet 
og spesialstyrker, med hærstyrker 
som hovedbestanddelen.

Hæren er tyngdepunktet 
for landmakt, og er i de 
fleste land ryggraden i 
statens forsvarsstyrker; den 
dimensjonerende forsvarsgren. 

Brigaden er tradisjonelt minste 
selvstendige operative enhet i 
en hær, og de fleste land anser 
tre brigader som minimum for en 
selvstendig hær.

”Jeg forutsetter at troverdig kampluftvern og nødvendig ildkraft i Hæren kommer på plass. Troverdigheten til 
Hæren som kjernen i en territoriell terskel går på om vi har mekaniserte styrker eller ikke.”

Generalløytnant Rune Jakobsen, Sjef FOH
(Befalsbladet, juni 2016)
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SITUASJON
Stortinget har vært konsistent i forhold til ut-

viklingen av norsk landmakt, med rollene til 

Hæren og Heimevernet, og hovedstrukturen 

i hærstyrkene.

 Stortinget har gjennom flere tiår lagt 

grunnlaget for landforsvarets struktur, med 

respektive roller for hær og heimevern, og 

for Hærens operative struktur, med brigade 

som organisatorisk grunnramme for det 

integrerte samvirkesystem (’combined arms’) 

som er kjernen i norsk landmakt. Stortingets 

utgangspunkt har hele tiden vært at Hæren, 

for å løse sine oppgaver, skal ha evne til å føre 

høyintensitets strid, med hva dette krever 

av systemer til beskyttelse, tapspåføring og 

mobilitet. Uavhengig av endringer i Hærens 

størrelse og lokalisering er dette funda-

mentet videreført og modernisert. Dette 

ble bekreftet i behandlingen av Prop. 73 S 

(2011–2012), og i senere budsjettbehandlin-

ger: Nødvendig styrking av Hærens operative 

evne, ved blant annet å anskaffe kampluft-

vern og nytt artilleri, og å oppgradere CV90 

kampvogner og Leopard 2A stridsvogner, 

med følgesystemer.

Her støttes de politiske beslutninger av fagmili-
tære anbefalinger, men kanskje ikke lenger:

Forsvarssjefen har i FMR fulgt opp tidligere 

anbefalinger i den retning Stortinget har 

vedtatt. Anbefalingen er å videreføre pågåen-

de modernisering av Hæren som mekanisert 

brigadesystem, med tilføring av nytt materi-

ell, med moderne kampluftvern, nytt artil-

leri, nye kampvogner og modernisering av 

stridsvognene. Han anbefaler at etablering av 

Hærens hurtige reaksjonsstyrke i nord (HRS 

Nord), med utgangspunkt i Panserbataljonen 

på Setermoen, sluttføres. FSJ anbefaler vide-

re at det etableres en stående og selvstendig 

mekanisert stridsgruppe på Porsangmoen. 

 Regjeringen følger ikke FSJs anbefalinger, 

og følger ikke opp stortingsvedtak. Regje-

ringen velger å stille vedtatte og planlagte 

anskaffelser i bero – i påvente av en bebudet 

utredning av landmakten, hvor den videre 

utvikling av Hæren skal vurderes. Den fore-

slår ikke en stridsgruppe på Porsangmoen, 

og velger ikke å følge opp planen om å utvikle 

en hurtig reaksjonsstyrke i nord.

1
Hærens avdelinger
2016

1

FORSVARSKONSEPT – LANDDOMENET

Kartillustrasjonen viser Hærens organisasjon 
med operative enheter slik den er i 2016. Hærens 
ledelse (GIH med Hærstaben) sitter i Rustad 
leir i Målselv. Bardu og Målselv, med Setermoen 
og Skjold, er tyngdepunktet for Hæren. I Sør-
Norge er det andre tyngdepunktet i Østerdalen 
garnison, hvor én av de manøverbataljonene 
– Telemark bataljon – er forlagt. (De to andre er 
Panserbataljonen på Setermoen og 2. bataljon 
på Skjold). Luftforsvarets 339 skvadron på 
Bardufoss støtter Hæren, som i operasjoner 
også støttes av andre stridskrefter fra luft og 
på sjø, og samvirker både med det nasjonale 
Heimevernet og allierte styrker.

”Den norske Hæren er en defensivt innrettet forsikring. Den minste polisen som faktisk gir forsikring, er en 
mekanisert brigade med moderne kampvogner, stridsvogner, artilleri og luftvern, som kan kommunisere 
effektivt internt og med fly, fartøy og sivile myndigheter. ”

Generalmajor Odin Johannessen, GIH
(Aftenposten,  2016)

Setermoen
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VURDERING
Forsvarssjefen har fremmet anbefalinger 

som er i tråd med det lange utviklingsløp 

som er lagt av Stortinget, basert på gjen-

tatte fagmilitære råd.

 Regjeringen har foreslått forsinkel-

ser for kritiske våpensystemer og skapt 

usikkerhet om den videre utvikling av 

landmakten og terskelforsvaret.

 Det mest oppsiktsvekkende her er, 
ut over forslaget om å utsette besluttede 
investeringer, er at det påberopes behov for 
ytterligere utredninger av en landmakt som 
allerede er grundig analysert av Forsvarets 
forskningsinstitutt – med konklusjoner helt i 
tråd med de fagmilitære råd og anbefalinger. 

A: Den politiske dimensjonen
Hvordan rimer den foreslåtte, 

forsinkede utviklingen av Hæren med 

den sikkerhetspolitiske prioriteringen 

av nordområdene? Hvordan vil utsatte 

investeringer i våpensystemer, fravær av en 

mekanisert stridsgruppe i Finnmark og oppgitt 

plan for HRS Nord skape økt avskrekking?

NORDOMRÅDEASPEKTET
Landmakt i et nordområdeperspektiv har 

en politisk funksjon ved å signalisere vilje 

til forsvar, så vel som evne til å forsvare et 

utsatt, prioritert område.

Forsvarssjefen anbefaler videreført mo-

dernisering av Hæren i nord for å styrke 

den landmilitære forsvarsevnen, og gir en 

styrking i Finnmark uttalt høy prioritet. 

Regjeringen framholder i Prop. 151 S at den 

anbefalte strukturen vil gi mer tilstede-

værelse i nord, og økt samlet beredskap. 

Regjeringen kobler ikke landmakten like 

tydelig til forsvar av nordområdene, eller 

til sin egen nordområdepolitikk. Land-

makt i nord signaliserer intensjon om 

fortsatt og tiltagende samfunnsutvikling i 

et utsatt, prioritert område – med vilje til å 

forsvare denne utviklingen

med de midler som til enhver tid kreves.

AVSKREKKINGSASPEKTET
Landmakt – med de rette kapasiteter og 

kvaliteter – har en åpenbar avskrekkende 

effekt, som et fundament i en troverdig 

terskel, ikke minst i Finnmark og Troms.

Forsvarssjefen bygger sitt fagmilitære råd på 

en terskeltilnærming, hvor modernisert 

landmakt er en vesentlig del av den opera-

tive strukturen i det nasjonale førstelinje-

forsvaret. Regjeringen vektlegger avskrek-

king, og bekrefter ambisjonen om en sterk 

landmakt som ”skal bidra til Forsvarets 

krigsforebyggende rolle”. I Prop. 151 S 

framholdes det at den sikkerhetspolitiske 

utviklingen gjør at ”økt tilstedeværelse av 

landstyrker i Finnmark er nødvendig”. 

Dette skal derfor ”prioriteres uavhen-

gig av fremtidig konseptuell utvikling av 

landmakten”. 

 Finnmark anses for å være utsatt 

hvis Norge blir viklet inn i en militær 

konflikt med Russland. Den avskrekkende 

terskelbyggingen har derfor særlig fokus 

på Finnmark, og høynes ved økt norsk 

militær tilstedeværelse der. Det er dette 

FSJ anbefaler og regjeringen uttaler – men 

ikke følger opp. Den foreslår å styrke 

grensevakten (GSV) i Øst-Finnmark, som 

er en politimessig dørterskel, men følger 

ikke det fagmilitære rådet om å etablere 

en mekanisert stridsgruppe i Vest-Finn-

mark (GP), en militær avskrekkingsterskel. 

 Det er et landmilitært vakuum i 

størstedelen av Finnmark, mellom GSV 

og hærstyrkene i Troms. Avstanden til 

viktige befolkningssentra i Finnmark er 

for lang selv fra Midt-Troms til at styrker 

raskt kan forflyttes dit. Derved svekkes 

den samlede avskrekking i landdomenet 

i nord. Uten dedikert helikopterstøtte til 

Hæren vil innsettingstiden i Finnmark – 

og andre utsatte områder – ytterligere øke. 

Avvikling av taktisk helikopterstøtte, som 

reduserer Hærens evne til hurtig forflyt-

ning i nordområdene, vil åpenbart svekke 

avskrekkingen. 

 For å skape en troverdig territoriell 

terskel i Finnmark må det være perma-

nent tilstedeværelse av norske kampstyr-

ker der, og muligheter for rask forsterk-

ning fra Troms, deretter fra Østerdalen, 

før allierte landstyrker, først lenge deret-

ter, kan forventes på plass. Uten dette vil 

det være lett for en motstander å etablere 

seg, hybrid eller konvensjonelt, og skape 

en svært vanskelig situasjon for norske 

myndigheter – og for Forsvaret. Ved at 

varslingstidstiden i realiteten kan bli borte 

ved en rask eskalering av en sikkerhets-

2

”Utviklingen innebærer at Hæren fra 2021–2022 vil fremstå som en moderne 
landstyrke med de egenskapene som kreves av et førstelinjeforsvar.”

Forsvarssjefens fagmilitære råd
(Oktober, 2015)

Stortinget har vedtatt flere 
større materiellinvesteringer i 
en nødvendig modernisering av 
Hæren og nasjonens landmakt. De 
fire største prosjektene skal styrke 
kampkraften:

KAMPVOGNER: De såkalte 
stormpanservognene, CV90, er nå 
oppgradert og innfases. Norge har 
dermed verdens mest avansert 
kampvogner, til framrykking og 
beskyttelse av egne soldater.

STRIDSVOGNER: De gamle 
stridsvognene, Leopard 2A, 
skal oppgraderes. Det er en 
forutsetning for at investeringen 
i CV90 skal få full effekt – og 
systemenes samvirke skal gi reell 
kampkraft.

ARTILLERI: Det gamle 
artilleriet fra 1969 går ut på 
levetid i 2020, og må erstattes. 
Tidligere prosjekt er droppet, og 
anskaffelsesprosessen satt på 
vent. Artilleri er avgjørende for 
kampkraft.

KAMPLUFTVERN: Luftvern 
er en avgjørende forutsetning 
for Hærens stridsevne. Uten 
beskyttelsen eget, mobilt luftvern 
gir, kan størstedelen av brigaden 
ikke settes inn i en væpnet 
konflikt.

Samspillet mellom stridsvogner 
og kampvogner er essensielt: De 
første er som en tilrettelegger; 
den andre er spydspissen. Når er 
CV90 oppgradert; verdien av den 
investeringen blir svært begrenset 
uten Leopard. Da bryter systemet 
sammen. 

Investeringer
i kampkraft

FORSVARSKONSEPT – LANDDOMENET
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politisk krise blir Hærens reaksjonsevne 

kritisk for overhodet å kunne sette en 

operativ terskel i Finnmark. Det er særlig 

i denne dimensjonen at hærhelikoptre 

er så viktig – og at det etableres en stadig 

tilstedeværelse av kampstyrker fra Hæren 

ved GP. 

 Den uavhengige ekspertgruppen 

peker også i sin anbefaling på at norske 

landstyrker må kunne være kontinuerlig 

til stede i utsatte områder, med framskut-

te lagre for materiell. Framskutt nærvær 

av landstyrker, i fellesoperativt samvirke 

med kapasiteter som kampfly, et mer 

robust luftvern og nye ubåter – sammen 

med alliert støtte – skaper troverdig av-

skrekking, framholder gruppen.

 Forsterkning av tilstedeværende 

styrker i Finnmark kan også raskt skje av 

den reaksjonssterke og mobile Kystjeger-

kommandoen, som ikke minst er velegnet 

til innsats i en hybridsituasjon, men som 

regjeringen foreslår nedlagt, noe som 

heller ikke forsterker avskrekkingen.

B: Den militære dimensjonen
Hvordan rimer den usikkerhet om Hærens 

framtid som skapes med utsatt investering 

og bebudet utredning med målet om styrket 

samvirke – og økt tilstedeværelse – av allierte i 

nord? I hvilken grad bidrar forslagene til å skape 

den kampkraft som landstyrkene forutsettes å 

ha, og må ha?

ALLIANSEASPEKTET
Hæren skal samvirke tett med allierte 

styrker, og skal framfor alt kunne operere 

sømløst med dem i en krise- eller krigssi-

tuasjon i Norge.

Forsvarssjefen bygger sitt fagmilitære råd på 

en terskel med alliansens tyngde i bunn. 

For at den forutsatte allierte forsterk-

ning skal få tilsiktet effekt, må samvirket 

mellom norske og allierte styrker virke – i 

alle domener, og ikke minst på bakken. 

Regjeringen ønsker å styrke samvirket 

mellom allierte og norske avdelinger, og 

bruker blant annet det som et (for øvrig 

forunderlig) argument for å nedlegge det 

største allierte treningssenter for allierte 

bakkestyrker: Åsegarden. 

STYRKEASPEKTET
Hæren forutsettes å kunne føre krig, med 

mobilitet og utholdenhet, for å holde 

territorium til allierte styrker kan komme 

til unnsetning.

Forsvarssjefen legger vekt på at kapasiteter 

som skal bekjempe en motstander i en 

høyintensiv operasjon – i alle domener 

– må prioriteres og utvikles. Det krever 

stående styrker med evne til hurtig forflyt-

ning, slik at en motstander kan engasje-

res med ildkraft over tid, når en krise 

raskt oppstår. Regjeringen følger denne 

tankegangen, og tilkjennegir ambisjonen, 

men trekker flere konklusjoner som har 

motsatt virkning – og som svekker Hærens 

mobilitet og kampkraft. Dét er effekten 

av å frata Hæren Bell 412-helikoptre og 

utsette investeringer som særlig vil høyne 

nettopp ildkraft og utholdenhet.

 Det er vel verdt å lese – og reflektere 

over – FSJs kommentarer til regjerin-

gens anbefalinger, bakerst i Prop. 151 S. 

Der konstaterer han at regjeringen ikke 

har fulgt rådet om en snarlig styrking av 

landmakten, men valgt å prioritere sjø- 

og luftdomenet, og ”maritime forhold 

i nord”, og at den ”nedtoner i det korte 

perspektiv modernisering av kapasiteter 

i landdomenet”. Hans bemerkning at 

”Fornying av Hærens ildkraft og beskyttel-

se utsettes og samling av ildkraften i nord 

prioriteres ikke” er en konstatering, men 

også en åpenbar kritikk.

 FSJ anbefalte i FMR ikke bare å følge 

opp Stortingets vedtak om å anskaffe 

kampluftvern og nytt artilleri, og å følge 

opp modernisering av kampvognsystemet 

CV90 med oppgradering av hovedkamp-

systemet Leopard 2A. Han anbefalte også 

at en relativt større andel av Hærens tyn-

gre materiell stasjoneres i nord framfor i 

sør, for på Setermoen å utvikle Panserba-

taljonen som en hurtig reaksjonsstyrke i 

nord: HRS Nord. Dette rådet er ikke fulgt 

av regjeringen. Ei heller hans anbefaling 

om å etablere en mekanisert stridsgruppe 

på GP.

 Landstudie til besvær:  Forsvarsmi-

nisteren nærmest beordret Forsvarssjefen 

til nytenking, til radikale endringer, da 

hun ga ham FMR-oppdraget. For land-

maktens del konstaterer FSJ at ønskede 

Prop. 151 S (2015–2016)
(Regjeringen Solberg, juni 2016)

Generalinspektøren for 
Hæren (GIH), generalmajor 
Odin Johannessen ble i juni 
intervjuet på nettstedet til 
Norges Offisersforbund. Der 
kom han bl.a. inn på de kritiske 
– og allerede forsinkede – 
materiellinvesteringene for Hæren:

”Vi er minst to år forsinket 
i Hæren. Men vi må styrke 
Forsvaret nå. I 2020 kan det være 
for sent,” sa GIH, som understreket 
han snakker som Hærens sjef, 
men om hele Forsvarets evne: ”Ja, 
jeg er sjef for Hæren, men dette 
handler ikke om anskaffelser til 
Hæren. Det er handler om en 
nasjonal evne til å møte trusler på 
en adekvat måte.”
 
Og da må, fortsatte GIH, må 
Norges landstyrker også ha et 
brigadesystem med ildkraft. ”Jeg 
ser ikke noen endringer i de 
sikkerhetspolitiske omgivelsene 
som tilsier at vi har tid til 
utsettelser. Det tar tid å få inn 
nye våpenplattformer, og vi har 
ikke mer tid å miste. Vi må holde 
fast på beslutningene i den 
inneværende langtidsplanen.”

Ikke mer tid å
miste i Hæren

”I påvente av utredningen forskyves ytterligere investeringer i nye systemer i Hæren. 
Regjeringen understreker samtidig at det i forslaget til langtidsplan er tatt økonomisk 
høyde for fremtidige investeringer. ”

FORSVARSKONSEPT – LANDDOMENET
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FLEKSIBILITET: Jo mindre landstyrkene er, desto mer fleksible må de være. Svaret er at 
landmakten må bestå av robuste systemer, fleksibelt organisert. Med ’combined arms’-systemet 

innenfor og rundt Brigade Nord har Norge en fleksibel landmakt bestående av elementer som 
kan settes sammen til oppgavespesifikke styrkepakker – i tillegg til å kunne settes inn som ett 

stort forband, som en brigade eller bataljonsstridsgruppe, med tilhørende egen og annen støtte.

endringer likevel ikke var ønsket. Regje-

ringens anbefalte utvikling, fastslår han, 

er i hovedsak en ren videreføring. ”Dette 

er ikke en løsning som samsvarer med den 

konseptuelle innretning som jeg fremmet 

i mitt fagmilitære råd”.

 I stedet for å følge FSJs råd, som her 

er identisk med hva rikets øverste land-

militære rådgiver, Generalinspektøren 

for Hæren, la til grunn, har regjeringen 

skjøvet viktige investeringer ut i tid: 

Anskaffelser som er vedtatt av Stortinget, 

og som FSJ klokelig (både militært og 

politisk) har lagt til grunn for sin konsep-

tuelle utvikling av landmakten. I stedet 

for å skape trygghet om Hærens avskrek-

kende kampkraft har regjeringen skapt 

usikkerhet om landmaktens utvikling ved 

å utsette avklarende anskaffelser i påvente 

av en unødvendig utredning.

 Den plass som vies begrunnelsen 

for den foreslåtte landmaktutredningen i 

Prop. 151 S viser hvor ubegrunnet den er. 

Faktum er at Forsvarets forskningsinstitutt 

(FFI) i senere år har levert flere studier om 

framtidas landforsvar. Resultatet fra disse 

er entydige, men av ganske uforståelige 

grunner tilsynelatende uønskede. I likhet 

med tidligere studier viser de at den valgte 

retning for landmakten er den kostef-

fektive: En mekanisert kjerne som fra sitt 

tyngdepunkt i nord skaper avskrekking 

med stor ildkraft, egenbeskyttelse og 

bevegelighet i all slags terreng; forsterket 

med integrerte lettere elementer som 

med luft- og offroad-mobilitet kombine-

rer rask reaksjonsevne med de mekani-

serte enhetenes store utholdenhet. Denne 

hærmodellen opererer mye raskere, og 

har mye større kampkraft, enn det mange 

åpenbart synes å tro. 

 Det er derfor ikke lett å se hvorfor det 

skal være nødvendig med en ny landmak-

tutredning som en slags kvalitetssikring 

av vedtatte investeringer i den Hæren 

Forsvarssjefen som institusjon på faglig 

grunnlag gjentatte ganger han anbefalt, og 

Stortinget som nasjonalforsamling både 

på dette og eget politisk grunnlag gjentatte 

ganger har besluttet. En eventuell land-

maktutredning må derfor ses uavhengig 

av vedtatte investeringer, i den forstand at 

disse uansett må iverksettes uten opphold. 

Uansett hvordan landstyrkene i Norge skal 

organiseres i framtiden, må de ha våpen 

som virker på bakken – fra bakken.

 Det minnes om at det valg Norge har 

gjort for innretting av sin landmakt også 

har vist sin gyldighet blant annet ved at 

den deles av de fleste andre land og tiltre-

des av Alliansen. 

 Landmakt med styrke:  Regjeringen 

fremmer et tilforlatelig bilde av Hærens 

utvikling med sin beskrivelse av den 

operative evne og utviklingen av Brigade 

Nord, men svekker tilliten til den samme 

framstilling ved å utsette investeringer 

og introdusere ytterligere utredninger. 

En serie utredninger til tross, synes det å 

være fortsatt behov for en grunnleggende 

påminning av hva en hær er, og hva som 

skaper landmakt. Det er skapt et inntrykk 

av at Norge, med én brigade (som heller 

ikke er mer enn 70 prosent komplett), har 

en hær. Det kan militærfaglig bestrides, 

belagt ved hva som er gjengs praksis i an-

dre land. Den universelle grunnregel er at 

først med tre brigader kan et land sies å ha 

en virkelig hær. Hærstyrker kan derimot 

naturligvis organiseres på mange måter. 

 Det viktigste i dag er ikke antall orga-

nisatoriske enheter eller antallet soldater 

– selv om det samlete volum av styrke-

ne fortsatt er et kvalitetskriterium. Det 

avgjørende er hvordan man organiserer 

de stridsmidler man har for størst mulig 

samlet effekt – med optimal fleksibilitet. 

 Norge har – i likhet med de fleste 

land, og i tråd med Alliansens ønsker – 

holdt fast på strukturformen brigade som 

et komplett landtaktisk samvirkesystem. 

Norge har én brigade med tre manøver-

bataljoner – kampenheter – som kjerne. 

Verken én eller flere brigader er i seg selv 

en hær; brigader er byggeklosser i en hær-

struktur. Over og i tillegg til dette nivået 

må det være operativ ledelse for Hæren 

og for landstridskreftene. Norge har, med 

nedbyggingen av Hæren og avviklingen av 

divisjonskommandoen som ledelsesnivå, 

svekket sin evne til å lede større stryker i 

allierte fellesoperasjoner på norsk jord. 

 Regjeringen skisserer endringer i 

organiseringen, hvor det ”tas sikte på å 

Det teknologisk avanserte 
forsvaret har redusert antall 
personer, men vil aldri gjøre 
soldaten overflødig. Framfor alt 
trengs fortsatt soldater på bakken; 
for å kjempe, for å løse konflikter.

Hæren er ’tung’ (med mekaniserte 
plattformer) og den er ’lett’ 
(med mobilt infanteri). Den må 
være begge deler for å kunne ha 
fleksibel kampkraft. Det er ikke 
et enten–eller, det må være et 
både–og. Brigade Nord har to 
’tunge’ bataljoner og én ’lett’. De 
to første, Telemark bataljon og 
Panserbataljonen, er besluttet å 
være like. Den tredje, Bataljon 2, er 
flere ganger forsøkt nedlagt. Alle 
trengs – mer enn noen gang.

Soldater
på bakken

FORSVARSKONSEPT – LANDDOMENET
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STRIDSEVNE: Det fleksible landmaktsystemet har fleksibilitet og mobilitet, og tyngde i tunge 
kampsystemer, framfor alt de integrerte stridsvognene (Leopard 2A) og kampvognene (CV90). 
Styrkene må ha beskyttelse. Den gis framfor alt av kampluftvern: mobile missilsystemer som, så 
langt mulig, skal holde fiendtlige fly unna. Dernest av artilleri, som både gir egne styrker beskyttelse, 
og er en tung trussel. Erfaring viser at artilleri står for opp til 80–85 prosent av tapspåføring i strid.

samordne Hærens taktiske ledelse med 

med brigadekommandoen”. Motivet 

oppgis: effektivisering av stab og admi-

nistrasjon. Men det er uklart hvordan det 

faktisk skal oppnås – ut fra faktisk orga-

nisering, uten at det går på bekostning av 

operativ kapasitet, ikke minst i en tid med 

høye krav til beredskap. Ønsket internef-

fektivisering kan ikke oppnås ved å fjerne 

et operativ ledd og erstatte det med et 

forvaltningsnivå. Brigadekommandoen 

er, i motsetning til forvaltningselementet 

Hærstaben, en operativ ledelse. Uten en 

stadig tilstedeværende, definert, kvali-

fisert og synlig brigadekommando har 

Norge i realiteten ikke engang en brigade.

 Mens brigaden er en ramme for 

organisering av styrkeproduksjon og an-

vendelse av landmakt, skapes landmakten 

– kampkraften – av de komplementære 

systemene av systemer som internasjonalt 

kalles ’combined arms’ (CA): Dette er et 

kraftfullt systemsamvirke som utnytter de 

unike kvalitetene til de ulike våpen, og slik 

skaper sterk synergi. Det gir en uover-

truffen evne til høyintensitets operasjoner 

– til å føre krig – som er selve forutsetnin-

gen for Forsvaret. CA-systemet gjør Hæ-

ren i stand til å utnytte brigadestrukturen 

som ramme for å sette sammen taktiske 

samvirkeoperasjoner på mange måter, 

fleksibelt og situasjonsavhengig, for å få 

størst mulig effekt av ressursene.

 Luftmakt og landmakt:  Disku-

sjonen om hva som er viktigst, og hvem 

som støtter hvem – særlig av hærstyrker 

og kampfly – er mest av alt meningsløs. 

Ethvert forsvar trenger både landmakt og 

luftmakt; kyststater trenger også sjømakt – 

alt i fellesoperativt samvirke. Luftforsvaret 

kan settes inn i en ren luftoperasjon (som 

i Libya). Når Hæren settes inn er det alltid 

i en fellesoperasjon (som i Afghanistan) 

– hvor luftstøtte er nødvendig. (Og selv i 

Libya var det personell på bakken). Med 

en avskrekkende terskel som krav, og hvor 

territoriell tilstedeværelse og tyngde er 

et premiss, må luftmakt støtte landmakt. 

Men luftmakt alene kan knapt løse en 

konflikt. Det viste operasjonen i Libya, det 

viser krigsspill i Finnmark. 

 Luftmakt bidrar til avskrekking 

gjennom sin evne til meget raskt og 

kraftfullt å påføre store tap, og bidrar til 

terskelen så lenge den evner å oppretthol-

de luftkontroll. Landmakt er og blir helt 

avgjørende for å holde landterritorium, 

og for å løse konflikter på bakken. Når det 

fra politisk og akademisk så vel som fra 

fagmilitært hold er opplest og vedtatt at 

vi mest av alt må regne med å stå overfor 

en udefinert, uryddig hybrid krigføring 

– med mulig innsetting og besetting av et 

norsk lokalsamfunn – er det like åpenbart 

at denne ikke kan møtes med luftmakt 

alene. Den må mest av alt forhindres ved 

tilstedeværelse av landstyrker. Og om 

et fait accompli har skjedd er det bare 

landmakt – soldater på bakken – som kan 

håndtere situasjonen. Som et krigsspill 

ved FFI har vist, kan et russisk hybridan-

grep lett ta kontroll med Alta, og infiltrere 

lokalsamfunnet. Hvis Forsvaret ikke har 

evnet å forhindre det, blant annet ved å 

unnlate å ha terskelbyggende landmilitær 

tyngde i Vest-Finnmark, har man pådratt 

seg et alvorlig problem: Skal Alta frigjøres? 

Kan det skje med kampfly – ved å bombe 

lokalsamfunnet? Hvilken politiker vil 

godkjenne det? Eller må det forsøksvis 

skje med landstridskrefter? Med Hæren 

støttet av Kystjegerkommandoen, med 

lokal innsikt fra Heimevernet?

 En vesensforskjell mellom luftmakt-

kapasiteten kampfly og landmaktsystemet 

combined arms er at fly ikke kan operere 

med effekt i all slags vær. I et værhardt 

vintermørke i nord har kampfly derfor 

også sine operasjonelle begrensninger. 

Styrken ved CA, anvendt i strid av briga-

den, er at det er både fleksibelt og robust; 

designet med kompromissløse krav til å 

kunne avgi massiv ildkraft mot en fiende, 

dag etter dag, uke etter uke – i all slags 

vær, i lys og mørke. Det har – må ha – ef-

fektiv fysisk egenbeskyttelse, særlig med 

kampluftvern og artilleri. 

 Og det har – må ha – utstrakt mobili-

tet i terreng så vel som på vei, understøttet 

av robust og veldimensjonert luftmobi-

litet; alt veltrent, velkjent i regionen og 

tilpasset de særegne klima- og lysforhol-

dene. 

Hæren ga i 2015 ut et spennende 
framtidsdokument: ’Visjon 2035’ 
– med en beskrivelse av den 
allmennyttige verdien av landmakt 
og hærstyrker, og hva som må 
forventes i landdomenet i åra som 
kommer. Konklusjon: Landmakten 
må bygges på dagens struktur – 
forsterket og modernisert.

Kjernekompetansen til Hæren, 
framholder dokumentet, vil 
fortsatt være å ta, sikre eller 
holde land, eller slå en fiende på 
land. ”Nå og i fremtiden er det 
bare bakkestyrker som vil være i 
stand til å ta og holde kontrollen 
over landområder.” Og da er én 
forutsetning utplassering av 
styrker i fredstid:

”Det finnes knapt tydeligere bevis 
på norsk besluttsomhet enn 
svært synlig tilstedeværelse av 
landstyrker,” fastslår hærledelsen, 
men den betinger at Norges 
begrensede evne til luftverts 
forflytning styrkes, for å forflytte 
en kompanistridsgruppe med 
lufttransport. ”Det gjør det mulig 
å raskt innta nøkkelstillinger som 
flyplasser, broer og havner for å 
sikre fremføring av andre styrker”.

Hærvisjoner,
retning 2035

FORSVARSKONSEPT – LANDDOMENET
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ARGUMENTASJONEN
Det legges i prinsippet ikke opp til vesent-

lige endringer i utviklingen av landmak-

ten i Prop. 151 S – all den tid regjeringen 

fastholder gjeldende ambisjoner for 

operativ evne og organisatorisk ramme 

for Hæren, og videreførte oppgaver for 

Heimevernet. Denne er fornuftig, og bør 

følges, slik regjeringen antyder at den 

vil. Det som i praksis er problematisk, er 

regjeringens foreslåtte utsettelse av kri-

tiske materiellanskaffelser, som vil svekke 

Hærens kampkraft. Det er heller ikke lett 

å se gode grunner, annet enn økono-

miske, for at andre av Forsvarssjefens 

anbefalinger vedrørende landmakten er 

lagt til side.

 Nedenfor er noen sentrale argu-

menter for en videre styrking av Hæren i 

tråd med den politikk som har vært ført 

og de investeringer som er gjort gjennom 

lang tid, og de konsepter FSJ har lagt til 

grunn – og som bygger på dagens solide 

struktur:

• Hæren har en ekstremt krevende oppga-

ve, som den del av militærmakten som skal 

forsvare og holde, eventuelt gjenerobre norsk 

territorium. Det er en fellesoperativ oppgave, 

men uansett støtte fra andre kapasiteter hviler 

oppgaven på landmakten. Den må derfor, til 

enhver tid, ha den nødvendige kampkraft – 

skapt av komplette systemer, av ’combined 

arms’. 

Hæren må tilføres det nødvendige materiell 

som er besluttet anskaffet, uten risikabel 

utsettelse.

• Hæren har store avstander som en utfordring, 

og trenger luftmobilitet for å utnytte sin 

kampkraft, der den trengs, når den trengs. 

Denne forutsetter evne til taktisk forflytning 

ved hjelp av helikopter; en kapasitet praktisk 

talt enhver moderne hærstyrke har, men som 

Hæren ikke får, hvis foreslått forflytting av 

339 skvadron og 412 Bell-maskiner vedtas og 

iverksettes. 

Hæren må ha dedikert, tilgjengelig støtte 

med Bell på Bardufoss; senere tilføres egne 

helikoptre.

• Hæren har en liten organisasjon, med to 

overordnede ledelsesenheter: Den forvalt-

ningsmessige Hærstaben og den taktiske 

brigadekommandoen. Regjeringen ønsker en 

samordning for å spare; redusere stillinger. 

Brigadekommandoen må nødvendigvis være 

intakt og stadig tilstedeværende for at Brigade 

Nord skal ha en nødvendig beredskap. 

Hærens brigadekommando må videreføres som 

en selvstendig, operativ, taktisk ledelse.

• Forsvaret har en krevende oppgave i å 

forsvare Finnmark, både gjennom terskelbyg-

gende avskrekking og eventuell unnsetning 

og gjenerobring. Det vil ta lang tid før allierte 

kommer, og oppgaven er uansett å forhindre 

en uønsket situasjon, inkl. hybride. Hæren må 

derfor etablere en permanent tilstedeværelse 

med tyngde i Vest-Finnmark. 

Hæren må snarest etablere en mekanisert 

stridsgruppe på GP – for manifestasjon og 

beredskap.

C: Den økonomiske dimensjonen
Regjeringens forslag om å utsette ved-

tatte investeringer i modernisering av 

Hæren skal i prinsippet ikke han noen 

reell økonomisk konsekvens, ettersom 

den fastholder at det er tatt høyde for de 

samme anskaffelsene, formodentlig med 

de samme rammer, i langtidsperspektivet. 

Det er altså i prinsippet bare en utsettelse 

av kjente anskaffelser, og som det fortsatt 

er politisk vilje til å iverksette.

 Hæren har lang erfaring med at 

utsettelser i realiteten innebærer uteluk-

kelser: Når tiden er kommet, er midlene 

borte – disponert til andre anskaffelser. 

Det vil i hærmiljøet derfor være en sunn 

skepsis mot den foreslåtte utsettelse av 

anskaffelsen også av denne økonomiske 

årsak, som til sjuende og sist selvsagt ikke 

er økonomisk, men operativ – et spørsmål 

om det skapes den landmakt landet tren-

ger; den nødvendige kampkraft.

 Regjeringen argumenter for utsatt 

anskaffelse at den vil sikre seg at fore-

stående investeringer er fornuftige. Det 

er prisverdig, og svarene finnes i ana-

lysene til Forsvarsdepartementets eget 

forskningsinstitutt. En omkalfatring av 

landmaktstrukturen er ikke sikkerhetspo-

litisk eller militærfaglig fornuftig; det er 

heller ikke økonomisk klokt – det gir ikke 

bærekraft.

”I Finnmark finnes det ingen forsvarsterskel. Er det sannsynlig at USA unnsetter et Finnmark som Norge 
ikke bryr seg med å forsvare? En motstander vil komme raskt, slå hardt og forsvinne raskt, før Nato kan 

beslutte unnsetning. Dette krever topptrente kampstyrker på riktig sted som er klar til enhver tid.”
Professor Janne Haaland Matlary

(Dagens Næringsliv, 28.01.2015)

Spesialstyrkene har blitt prioritert 
gjennom mange år, og gis – med 
rette – fortsatt høy prioritet. De er 
en svært verdifull militærstrategisk 
og operasjonell kapasitet, og har 
vist sin verdi.

Og er nettopp en strategisk 
kapasitet: for staten, på 
fellesoperativt nivå. De brukes er 
primært til helt spesielle oppgaver – 
operasjoner – hvor konvensjonelle 
kapasiteter har sin begrensning, 
som under krigene på Balkan og 
i kampene mot al-Qaida i fjellene 
i Afghanistan. De er et redskap 
som brukes der andre andre 
ikke er egnet – først og fremst 
utenfor landets grenser. Men har 
også oppdrag innen kontraterror 
hjemme, for å støtte politiet. 
Spesialstyrker er strengt tatt ikke 
landstyrker; de bør ikke brukes som 
det eller tenkes som det. Deres 
behov må heller ikke settes opp 
mot Hærens behov, eksempelvis 
for taktisk helikoptertransport. 
Funksjonene er forskjellige, 
oppgavene det samme; behovene 
er ulike – slik løsningene også må 
være.

Grunnkompetansen til 
spesialstyrkene produseres 
særlig i Hæren og Sjøforsvaret; 
spesialiseringen skjer i egne 
avdelinger – og i utstrakt 
flernasjonalt samvirke. Norske 
spesialstyrker består av  Forsvarets 
spesialkommando (FSK), med 
utspring i tidligere Hærens 
jegerkommando (HJK), og i 
Marinejegerkommandoen (MJK). 

Spesielle styrker,
spesielle oppgaver
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KONKLUSJON
Forsvarssjefen ønsker å styrke landmakten i 
tråd med Stortingets vedtak.
Regjeringen ønsker å utrede landmakten, 
og sår tvil om dens utvikling.
Troms ønsker å følge FSJs anbefaling, og 
utvikle Hæren ytterligere.

KAMPKRAFTKRAVET
Gir de foreslåtte grepene økt kampkraft?
Nei. Ikke i forhold til effekten av de ved-
tatte struktur- og investeringsplaner. En 
hær uten effektiv beskyttelse gjennom eget 
kampluftvern har i realiteten svært be-
grenset kampkraft. En hær uten kvalitativt 
artilleri begrenser kampkraften vesentlig, 
både ved redusert beskyttelse av sine egne 
avdelinger og sivilbefolkningen, og framfor 
alt ved tapt evne til å påføre fienden tap.
 En utsettelse av vedtatte investerin-
ger vil svekke kampkraften vesentlig. Det 
inkluderer ikke minst en utsatt og usikker 
oppgradering av stridsvogner, som er 
spydspissen i landforsvaret og det taktiske 
samvirkesystemet i Hæren. Uten oppgra-
dering reduseres også verdien av de store 
moderniseringer av de samvirkende kam-
pvognene som nylig er gjort, med kraftig 
reduksjon i potensialet for samlet manø-
ver- og ildkraft som beklagelig resultat.
 Det er også uforståelig at regjeringen 
så tydelig setter FSJs fagmilitære anbefaling 
til side – på ett av de aller viktigste elemen-
tene i langtidsplanen: Den allerede sterkt 
forsinkede og høyst kritiske anskaffelsen av 

kampluftvern. Forutsetningen for kamp-
kraften i samvirkesystemet på bakken, som 
nå ikke kommer likevel. Uten luftvern kan 
landstyrkene knapt operere lenge. 
 FSJ legger i FMR opp til at gjelden-
de langtidsplan skal bringe Hæren dit 
Stortinget har vedtatt og forutsatt de neste 
fem–seks år. Det er ikke lenger gitt, med 
mindre Stortinget holder fast på sine ved-
tak for FSJs planer. En utsettelse på grunn 
av en utredning som ikke skal ta mer enn et 
år vil fort føre til flere års utsettelse: Flere 
tapte år for landmakten og Forsvaret. Det 
er uakseptabel gambling med nasjonens 
sikkerhet. 

BÆREKRAFTKRAVET
Skaper den foreslåtte retningen økt bære-
kraft?
Tja. Forutsatt at den ambisjonen regjerin-
gen tilkjennegir for landmakten, med Hæ-
ren og brigaden, faktisk følges opp – og ikke 
kullkastes som følge av tillyst utredning. 
Bærekraft forutsetter at de store investe-
ringer som er gjort, både over mange år 
og i de aller siste år, gis avkastning ved en 
stødig videreføring av utviklet konsept og 
vedtatte planer.
 Bærekraft må ikke knyttes kun til 
økonomi, men også til verdien av kompe-
tanse. Militær kompetanse er krevende – og 
kostbar, ikke minst for høyst spesialisert 
personell og ledere på høyt nivå. Det tar 
fortsatt tjue år å utdanne en bataljonssjef; 
det kreves enda mer enn før sterke fagmil-
jøer bygd på mange års operativ erfaring.

”Et overfall mot Finnmark vil gi kortest varslingstid og bør være retningsgivende for Hærens utvikling. 
Norge vil være ett av få land i verden hvor høyintensiv krigføring mot en likeverdig styrke, i et tilnærmet 
folketomt område, vil være den retningsgivende kompetansen til landets hær.” 

’Rapport om fremtiden. Visjon 2035’
(Hæren, 2015)

3

Det militære faget kjennetegnes 
av paradigmeskifter – av 
militærteknologiske revolusjoner. 
Endring vil fortsatt skje, samtidig 
som mye fortsatt vil gjelde.

Det vil alltid være fagmilitær 
uenighet, ikke minst om ’tunge’ 
eller ’lette’; vervede eller 
vernepliktige styrker. Vesentlige 
endringer i omgivelsene kunne tilsi 
at utviklingen fravek det systemet 
vi har investert mye i og Stortinget 
har vedtatt å videreføre. Sånn 
er det ikke. Sånn tenker heller 
ikke andre, toneangivende land. 
Tradisjonell landmakt hører også 
framtida til.

Gyldig struktur

Landmaktens utvikling 
følger Stortingets 
vedtak og FSJs 
anbefalinger.

Landmakten må 
styrkes særlig i nord, 
med tilstedeværelse i 
Finnmark. 

ANBEFALINGEN

FORSVARSKONSEPT – LANDDOMENET
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Hærens nedbygging
– 2016 Figuren viser hvordan Hærens 

volum har minsket med ca. 95 
prosent på to–tre tiår, fra den 
kalde krigen til i dag. Volumet er 
én ting, strukturen en annen. Fra 
å ha bestått av 13 selvstendige 
brigader på det meste, med 
en taktisk landkommando som 
høyeste ledelsesnivå, består 
Hæren i dag av én brigade: 
Brigade Nord. I den inngår 
tre manøverbataljoner og 
støtteavdelinger. For øvrig består 
Hæren vesentlig av to operative 
avdelinger – kongevakten (HM 
Kongens garde, HMKG) og 
grensevakten (Garnisonen i Sør-
Varanger, GSV) – samt ledelse 
(Hærstaben).
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Mobilitet er kritisk, helikoptre er nød-

vendige. Norge har valgt nye kampfly og 

ny hovedbase i Midt-Norge. En framskutt 

base base i Nord-Norge, med fly på høy 

beredskap (QRA), er vedtatt lagt til Evenes. 

Her følger regjeringen opp Stortingets 

vilje. Regjeringen ignorerer derimot klare 

vedtak om å etablere en hovedbase for 

helikopter på Bardufoss. Den foreslår i 

tillegg å flytte 339 skvadron og dets Bell 

412-helikoptre fra nord til sør, stikk i strid 

med vedtak. Det vil redusere Hærens 

taktiske mobilitet, svekke landmakten og 

undergrave forsvarsterskelen. Foreslåtte 

endringer er knapt faglig begrunnet, kon-

sekvensene langt mindre forstått. Tvert 

imot viser de en urovekkende mangel på 

elementær forståelse for bruk av både 

hærstyrker og spesialstyrker.

Stortinget har vedtatt: Helikopterkompe-

tanse samles i Nord-Norge. Norge har et 

lite operativt helikoptermiljø. Kraftsam-

ling på Bardufoss gir størst effekt.

Regjeringen har foreslått: Helikopterkapasi-

tet flytter til Sør-Norge. Forsvaret svekker 

derved sin operative evne. Prioriterte 

nordområdene nedprioriteres.

 Regjeringen bygger på 

Forsvarssjefens anbefaling, ikke 

Stortingets vedtak. 339 skvadron 

med helikoptre flyttes fra 

kjerneoperasjonsområdet i Troms til 

Østfold, deler av 334 skvadron legges til 

Bergen – og Hovedbasen for helikopter, 

vedtatt lagt til Bardufoss, er ute av 

forslaget.

LUFTFORSVARET: Norge har et stort territorium, og behov for 
sterk luftmakt. Prop. 151 S følger opp vedtak om nye kampfly, 
men endevender gjeldende beslutninger om Forsvarets helikopter. 
Vital helikopterkapasitet foreslås flyttet fra Nord- til Sør-Norge, 
og svekker Hærens operative evne. Foreslått fragmentering svekker 
Norges kampkraft og Forsvarets bærekraft.

LUFT
Domene 2

Flytting av 339s Bell uten erstatning for Hæren undergraver avskrekkingsterskelen i nord. 

1 SITUASJON

Hovedbase helikopter svekkes.
Regjeringen nevner ikke Stortingets vedtak 
om å opprette en hovedbase for Forsvarets 
helikopter på Bardufoss – og synes ikke 
å videreføre den. Regjeringen følger FSJs 
anbefaling om å flytte 339 skvadron og Bell-
helikoptrene fra Bardufoss til Rygge, som en 
dedikert plattform for spesialstyrkene.

2 VURDERING

Helikopterkapasiteten svekkes.
Regjeringen ser ut til å ignorere vedtatt 
etablering av hovedbase, og svekker derved 
muligheten til en kraftfullsynergi, med 
økt kampkraft og bærekraft. Regjeringen 
svekker ved sitt forslag Hærens mobilitet og 
kampkraft ved å fjerne Bell 412 fra Bardufoss 
– basert på en høyst diskutabel begrunnelse

3 KONKLUSJON

Helikopterkapasiteten må styrkes.
• Hovedbase helikopter opprettholdes
• Alt tyngre vedlikehold til Bardufoss
• Større offentlig–privat teknisk samarbeid
• Nasjonalt kompetansesenter opprettes
• 339 skvadron forblir på Bardufoss
• Hæren må tilføres egne helikoptre
• Et CoE for arktiske luftoperasjoner opprettes
+  Programmeringssenteret til Sørreisa

Norge styrker terskelforsvaret med en kraftsamling om Forsvarets helikopterkompetanse og -kapasitet i nord, 
lagt til en forsterket hovedbase på Bardufoss – med økt nasjonal og alliert, militær og sivil, virksomhet. 

FORSVARSKONSEPT – LUFTDOMENET

ARKTIS: Helikopterbesetninger fra det britiske forsvaret har årvisst trent og øvd på Bardufoss siden 1967. 
De ser på Nord-Norge som et fremragende klasserom, og er tydelige på at deres operative erfaring høstet her 

gjør dem særdeles godt skikket til å operere hvor som helst i verden.

Fra Målselv og Troms er det tatt til 
orde for etablering av et Nasjonalt 
kompetansesenter for helikopter 
på Bardufoss. Bakgrunnen er det 
sterke helikopterfaglige miljøet 
der.

Ved å trekke veksler på 
den nasjonale, militære 
helikopterkompetansen og 
Forsvarets hovedbase for 
helikopter på Bardufoss, kan 
betydelige synergier skapes 
både innen Forsvaret og mellom 
Forsvaret og sivilsamfunnet. 
Til dette hører utvikling og 
utnytting av kompetanse knyttet 
til de ekstreme krav enhver 
vinteroperasjon i arktiske områder 
stilles overfor, eksempelvis i olje- 
og gassindustrien.

Nasjonalt
kompetansesenter
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SITUASJON
Stortinget har vært konsistent i forhold til 

oppbygging av helikoptermiljøet på Bar-

dufoss, og et nytt ledelsesbygg og vedlike-

holdshangar er under oppføring.

 Stortinget har ved behandling av de 

siste langtidsplaner vært klar på verdien av 

helikoptermiljøet på Bardufoss, og vedtatt at 

dette skal utvikles som en nasjonal løsning. I 

behandlingen av St.prp. nr. 48 (2007–2008) 

vedtok Stortinget å utvikle Bardufoss flysta-

sjon til hovedbase for Forvarets framtidige 

helikopterstruktur. Stortinget besluttet vide-

re at 337 skvadron skulle videreføres på Bar-

dufoss, også etter innfasing av nye NH90-he-

likoptre. Stortinget holdt fast på dette da 

det behandlet Prop. 73 S (2011–2012): Der ble 

Bardufoss bekreftet som helikopterhoved-

base, med felles ledelse for skvadronene 334 

(fregatthelikoptre, NH90), 337 (kystvakthe-

likoptre, NH90) og 339 (hærhelikoptre, Bell 

412), samt at 330 (redningshelikoptre, AW101) 

organisatorisk legges under Bardufoss flysta-

sjon – som følge av vedtatte nedlegging av 

Rygge flystasjon.

Her møter politisk konsistens militær motstand:
Forsvarssjefen har i FMR gått bort fra Stor-

tingets vedtak og vilje, og nevner ikke 

hovedbasen for helikopter på Bardufoss, 

som Forsvarsbygg samtidig er i gang med å 

oppføre et nytt ledelsesbygg og hangar, til ca. 

en halv milliard kroner. 334 skvadron med 

ledelse anbefales flyttet til Haakonsvern; 339 

skvadrons Bell-helikoptre foreslås dedikert 

til spesialstyrkene, flyttet fra Bardufoss til 

Rygge. Stortingets vedtak om nedlegging av 

Rygge omgås også ved videreføring av Luft-

forsvarets ledelse der, og flytting av Program-

meringssenteret dit.

Regjeringen følger den fagmilitære anbefa-

ling, og ignorerer også Stortingets vedtak. 

Heller ikke i Prop. 151 S nevnes hovedbase for 

helikoptre – verken konseptet eller vedtaket. 

Den er utelatt, uten drøfting eller begrun-

nelse, uten fagmilitær, forsvarspolitisk eller 

økonomisk forklaring. Den vedtatte felles 

helikopterledelse i nord fravikes også, og 

helikoptermiljøet foreslås i realiteten mer 

delt – og fjernet lenger fra det prioriterte 

operasjonsområdet.

1

AKTIVITET: Norge kan utnytte de unike treningsforholdene i nordområdene ved å legge flere kapasiteter og 
funksjoner til det sterke fagmiljøet i Bardufoss/Sørreisa, f.eks. Luftoperativt inspektorat. De norske miljøene er for 
små til å ha hovedaktivitet ett sted og fagkontorer et annet. Mer må samlokaliseres nært operasjonsområdet i nord.

FORSVARSKONSEPT – LUFTDOMENET

BARDUFOSS

BANAK

337 SKV 
339 SKV

334 SKV  

BODØ

FLORØ

BERGEN
(334 SKV)

330 SKV
339 SKV330 SKV

330 SKV

ØRLANDET
330 SKV

330 SKV

330 SKV

SOLA

KJELLER

RYGGE

330 skvadron:
Sea King
(Redningshelikoptre)

334 skvadron:
NH90
(Maritime helikoptre, Marinen)

337 skvadron:
NH90
(Maritime helikoptre, Kystvakta)

339 skvadron:
Bell 412
(Transporthelikoptre, Hæren)

Kartfiguren viser hvilke typer helikoptre Forsvaret har, og hvor helikopterbasene 
finnes. Som det framgår av figuren, opererer Luftforsvaret tre kategorier helikoptre:
 
Transporthelikoptre Bell 412
Maritime helikoptre NH90
Redningshelikoptre Sea King
 
De nye NH90 er i to versjoner; den ene for kystvaktfartøyene, den andre for 
fregattene. Begge tilhører 337 skv og OT&E-avdelingen (Operational Training and 
Evaluation). Den utarbeider i dag trenings- og evalueringsprosedyrer for NH90) på 
Bardufoss. 334 skv skal snarest opprettes på Haakonsvern kun med fregattversjonen. 
De gamle Bell 412 som til nå i hovedsak har vært til disposisjon for Hæren, 
tilhørende 339 skv på Bardufoss, foreslås i sin helhet flyttet til Rygge, til støtte for 
spesialstyrkene og politiet.

Forsvarets helikoptre
2016
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VURDERING
Forsvarssjefen har fremmet få, om noen 

fagmilitære, begrunnelser for på flere 

områder å gå inn for andre løsninger enn 

Stortingets beslutninger.

 Regjeringen har verken presentert 

politisk–strategiske, militær–operative 

eller økonomiske vurderinger for forslag 

på tvers av Stortingets vedtak.

 Det mest oppsiktsvekkende her er ikke 
nødvendigvis forslag om endringer. Det uro-
vekkende er at radikale endringer i forhold til 
Stortingets vedtak ikke nevnes eller begrun-
nes, og at det bak vidtrekkende forslag ligger 
fullstendig sviktende forståelse for elemen-
tære fagmilitære forhold. 

A: Den politiske dimensjonen
Hvordan rimer en flytting av helikopterkapasitet 

fra Bardufoss til Rygge med Stortingets – og 

regjeringens – strategiske prioritering av 

nordområdene? I hvilken grad bidrar forslagene 

til Stortingets føring om en troverdig terskel, 

eller regjeringens fokus på avskrekking ?

NORDOMRÅDEASPEKTET
Helikopterkapasitet i et nordområdeper-

spektiv har en sammensatt militær–sivil 

funksjon, for høyere beredskap og større 

militær evne.

Forsvarssjefen har ikke eksplisitt fokus på 

nordområdene i FMR, men bruker sik-

kerhetspolitiske endringer i omgivelsene 

der for hva han anser som en ”markant 

dreining fra dagens forsvar”. Regjeringen 

har et uttalt mål om at Forsvaret skal opp-

rettholde kompetanse og sikre kontroll i 

nordområdene, og slår i Prop. 151 S fast at 

”Det skal satses på økt aktivitetsnivå og økt 

militær tilstedeværelse, spesielt i nordom-

rådene”. Dette skal medføre at ”Reak-

sjonsevne, tilgjengelighet og utholdenhet 

styrkes” – og at beredskapen økes. 

 I tillegg til foreslått flytting av 339 

skvadron fra nord, fravikes andre vedtak 

som ville styrket beredskap med helikop-

terstøtte (militært og sivilt).  

AVSKREKKINGSASPEKTET
Helikopterkapasitet integrert i land-

styrkene i nord bidrar til den troverdige 

territorielle terskel som er grunnlaget for 

avskrekking.

Forsvarssjefen framholder sikkerhetssitua-

sjonen som krevende, med korte vars-

lingstider, og behov for høyere beredskap. 

Anbefalt flytting av 339 skvadron med Bell 

412-helikoptrene fra Bardufoss til Rygge, 

dedikert til spesialstyrkene og kontrater-

ror-støtte til politiet, vil styrke den sivile 

beredskapen mot terror i sør på bekost-

ning av den militære beredskapen ved 

krise i nord. 

 Med en mindre mobil hær og svakere 

sikkerheten for soldatene, svekkes trover-

digheten i den territorielle del av terske-

len, og dermed den samlede avskrekking. 

Regjeringen legger stor vekt på avskrekking, 

men ser åpenbart ikke at manglende 

helikopterstøtte svekker Hæren, og at den 

derved undergraver den avskrekkende 

terskelen. 

B: Den militære dimensjonen
Hvordan rimer en svekkelse av Norges 

helikopterfaglige miljø på Bardufoss med alliert 

verdsetting av aktivitet i nord? I hvilken grad 

bidrar foreliggende forslag til den styrking av 

landets forsvarsevne generelt og i nord spesielt, 

som regjeringen legger så stor vekt på? 

ALLIANSEASPEKTET
Flere land nyttiggjør seg det luftoperative 

miljøet på Bardufoss til trening og øving, 

med de muligheter for samvirke og ter-

skelbygging det medfører.

Forsvarssjefen legger svært stor vekt på 

alliert trening og øving i Norge, ikke minst 

sammen med norske avdelinger. Så skjer 

med helikoptre på Bardufoss. Samtidig 

som Norge bygger et nytt ledelsesbygg for 

en helikopterbase og -ledelse som likevel 

ikke skal være på Bardufoss, fører Stor-

britannia opp nye, større fasiliteter for 

sitt Clockwork-program der. Britene har 

trent og øvd på Bardufoss i fem tiår, og vil 

trappe opp. Regjeringen legger stor politisk–

strategisk vekt på allianseaspektet, uten 

å knytte det til organisering og ledelse av 

Forsvarets helikoptre. 

STYRKEASPEKTET
Forsvarets helikoptre i hærstrukturen skal 

bidra til nødvendig taktisk mobilitet; på 

fartøyer til økt aksjonsradius – for begge å 

styrke evnen til oppdragsløsning.

FORSVARSKONSEPT – LUFTDOMENET
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”Ambisjon om dedikert helikopter-
støtte til Hæren forlates.”

Forsvarssjefens fagmilitære råd
(01.10.2015)

Hæren har siden 1964 og uten 
opphold siden hatt dedikerte 
helikoptre med standplass på 
Bardufoss, operert av Luftforsvaret 
gjennom 339 skvadronen. Mange 
hæravdelinger har derved 
hatt uovertruffen mobilitet 
i norsk terreng, og under 
utenlandsoperasjoner.

Ved flytting av 339 og samling 
av dens Bell 412 på Rygge, 
fratas Hæren dens eneste og 
relativt beskjedne vertikale 
forflytningskapasitet. En naturlig 
ambisjon burde være den 
motsatte: Styrket kapasitet for økt 
luftmobilitet og hurtig innsetting – 
bl.a. i Finnmark.

En påstand om at Hæren ikke 
trenger helikoptrene fordi de i liten 
grad har brukt dem operativt er 
misforstått: Anvendelsen kan ikke 
overskride tilgjengeligheten av 
maskiner – som har vært, og er, 
svært lav. 339 støtter Hæren hele 
året – med det som finnes.

Hærens
helikoptre

Helikoptre fra 339 står på 
beredskap for politiet både på 
Bardufoss og Rygge.

Beredskapen er svært krevende 
og fratar Hæren verdifull 
operativ kapasitet. 

”Vi skaper utfordringer for oss selv med mindre 
mobilitet og mangel på medisinsk evakuering i Hæren.” 

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen
(NRK, 02.10.2015)
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Forsvarssjefen har væpnet angrep på Norge 

som den høyest prioriterte av fem dimen-

sjonerende utfordringer han har lagt til 

grunn for sin strukturanbefaling. Han 

framhever kapasiteter som gir evne til 

innsats, ikke minst de som skal bekjempe 

en motstander i krig – i luft og på land. 

Det er i landdomenet, i Hæren, at Bell-he-

likoptrene har sin verdi. Og fordi kriser 

kan oppstå raskt må kapasitetene være til-

gjengelige med høy reaksjonsevne, fastslår 

FSJ; han må ha ”stående styrker med evne 

til hurtig forflytning”. Dette forutsetter 

tilstedeværelse nær der de skal benyttes. 

For Hæren, som resten av Forsvaret, betyr 

det helst Troms og Finnmark, ikke Østfold 

og Akershus. 

 Når FMR anviser at ”Strategisk og 

operasjonell luftmobilitet videreføres, 

samtidig som taktisk mobilitet for spe-

sialstyrkene økes” går ikke regnestykket 

opp: FSJ anbefaler i praksis det siste (økt 

mobilitet for spesialstyrkene i Sør-Norge) 

på bekostning av det første (videreført 

mobilitet for Hæren i Nord-Norge) når 

han foreslår å gjøre Bell 412-helikoptrene 

til en dedikert plattform for spesialstyr-

kene og deres støtte til politiet, inntil 

spesialstyrkene får egne helikoptre – som 

er anbefalt i Luftforsvarets målbilde 2024. 

I det samme bildet er Bell-maskinene faset 

ut, og det ligger ikke nye helikoptre for 

Hæren inne verken i 2024 eller 2028. 

 Regjeringen følger anbefalingene, og 

fratar Hæren dens taktiske helikopterstøt-

te ved å samle Bell-maskinene på Rygge. 

Den vil med det øke spesialstyrkenes 

operative evne og støtten til politiet i øst-

landsområdet. Derved reduseres Hærens 

operative evne i nordområdene. 

 FSJ er klar: ”Ambisjonen om dedikert 

helikopterstøtte til Hæren forlates.” Dette 

vakte oppsikt, også fordi Generalinspek-

tøren for Hæren, som i prinsippet står bak 

alt i FMR, gjorde det klart at dette verken 

er militært ønskelig eller moralsk ansvar-

lig, men et kostnadsdrevet kompromiss. 

Regjeringen er noe moderert. Den sier at 

helikopterstøtten til Hæren i Nord-Norge 

vil reduseres, men at den totale helikop-

terkapasiteten i landsdelen vil øke med 

innføring av NH90 maritime helikoptre og 

AW101 redningshelikoptre. Den mener at 

en del av logistikkstøtten Bell leverer kan 

løses av sivile, og at bruken av maskinene 

kan omprioriteres fra Østlandet i perio-

der.

 Kanskje lyder dette, og tilliggende 

forklaringer, tilforlatelige. Samtidig anes 

noe mer alvorlig: Vidtrekkende forslag fra 

en forsvarsledelse som kan synes å ha tapt 

av syne hva hæroperasjoner faktisk krever, 

og hva spesialstyrker egentlig er: 

Hærhelikoptre for transport: 

Bell 412 er et transportmiddel, men 

Forsvaret har dem ikke for hvilken som 

helst befraktning. De er til for forflytting 

i taktiske landoperasjoner, og evakuering 

av sårede. Tenkingen og løsningene som 

fremmes er tilpasset fredstid. De overser 

at den helt kritiske kompetanse som kre-

ves i krig må skapes av kontinuerlig tre-

ning og øving i fred, med de mennesker og 

maskiner, de strukturer og systemer som 

må vite at samvirket virker – når det må 

virke. Derfor er reserveløsninger dårlige, 

også for frakt av forsyninger og evakue-

ring av sårede. Det kan øves med helikop-

tre fra andre deler av Forsvaret, eller med 

sivile operatører, forutsatt at maskinene 

er smidige og robuste nok til å operere i 

trangt norsk terreng, i all slags vær og lys. 

Men de vil ikke kunne brukes av Hæren i 

skarpe operasjoner, og de som skal brukes 

i strid vil da ikke være samtrent med dem 

de må samvirke med. Mulig akseptable 

løsninger for frakt og evakuering i fred er 

ikke akseptable for å skape den nødvendig 

evne til taktisk forflytning i krig – og som 

må til for å skape den mobilitet FSJ etter-

lyser og den reaksjonsevne regjeringen 

forutsetter.

 Dyrekjøpt erfaring viser ellers at en 

stridstrent Bell-besetning kan utgjøre en 

vesentlig forskjell også i fredstid. Bare 

de kunne ta seg inn i Vassdalen under de 

ekstreme forholdene da skredet gikk i 

1986 – og bidra til at ikke enda flere liv gikk 

tapt. På samme måte var det bare disse 

som kunne fly inn i kampområder i Afg-

hanistan – for å hente sårede og redde liv. 

Forutsetningen er mest mulig forutgåen-

de, kontinuerlig, samtrening i realistiske 

omgivelser.

Spesialstyrker til kontraterror:  

Spesialstyrker er en strategisk kapasitet 

”Hovedbasen for helikopter på Bardufoss må opprettholdes med 339 skvadron som 
sikrer Hærens mobilitet. Landets største militærbase kan ikke stå uten helikopterstøtte.»
Uttalelse, årsmøtet i Troms Høyre
(01.04.2016)

Bardufoss ble 1. august 2014 
etablert som Forsvarets 
hovedbase for helikopter, 
hvoretter statssekretær i FD, 
Øystein Bø la ned grunnsteinen 
for nybygget, som skal stå ferdig 
høsten 2016. Det var tenkt å huse 
139 Luftving, som nå er foreslått 
nedlagt. Hovedbasen er ikke nevnt 
i Prop. 151 S.

Bardufoss flystasjon har siden 
1964 vært tyngdepunktet for 
Forsvarets helikoptervirksomhet. 
Først med 339 skvadron med 
Bell UH–1B, og deretter Bell 412; 
fra 1981 hjemmebase for 337 
skvadron og kystvakthelikopteret 
Lynx; nå med det nye maritime 
helikopteret NH90.

Hovedbase
helikopter

FORSVARSKONSEPT – LUFTDOMENET
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”Det er samme rasjonale for å opprette en hovedbase for kampfly på Ørlandet 
som for å opprette en hovedbase for helikopter på Bardufoss.”

Rolf Austgard, leder Målselv Venstre
(Troms Folkeblad, 29.06.2016)

Bardufoss flystasjon er et 
helikopterfaglig tyngdepunkt med 
kompetanseområder som i militær 
sammenheng ikke finnes andre 
steder i landet.

Det er lagt ned betydelige 
ressurser i å utvikle Bardufoss som 
et teknisk hovedsete for helikoptre 
i Forsvaret, med et ledende 
fagmiljø i Norge. En særdeles solid 
teknisk kompetanse omfatter det 
nye NH90. Dette kan utvikles til 
å inkludere redningshelikopteret 
AW101 – som regjeringen mener 
kan støtte Hæren.
 
Verkstedene har flyteknisk 
kompetanse som dels ikke 
er utnyttet fullt ut. I dag blir 
komponenter i for stor grad 
sendt bort for overhaling, til en 
langt høyere kostnad, enn om 
vedlikeholdet hadde skjedd lokalt. 
Erfaringene tilsier at man for 
relativt små investeringer kan 
kutte overhalingstid og kostnader 
vesentlig i det lange løp.

Vedlikeholdet kan styrkes 
maksimalt for større 
stordriftsfordeler, bl.a. på tekniske 
områder som motorer, heis, 
understell, avionikk og avansert 
bakkeutstyr. 

Teknisk
tyngdepunkt

som helst brukes til helt spesielle opp-

gaver, oftest i det skjulte. Det var slik 

innsats på Balkan, og senere i Afghanistan, 

som gjorde norske spesialstyrker til en 

anerkjent og prioritert kapasitet. De skal 

primært brukes som en nasjonal ressurs 

i en militær krise- eller krigssituasjon. 

Deler av styrkene er spesialtrent for 

kontraterror, og eksempelvis borde en 

oljeplattform. De settes inn med de midler 

som er hensiktsmessige og tilgjengelige. 

Spesialstyrker trenger egne helikoptre, 

fortrinnsvis mer egnede enn Bell 412. De 

er ikke er en maritim kapasitet, har ikke 

rekkevidde ut til plattformer, og gir i be-

grenset grad evne til reell rask forflytting 

over store deler av landet.

 Forslaget om å gjøre spesialstyrkene 

til en bedre kontraterror-støtte for politiet 

er prisverdig, men den faglige funderin-

gen er sviktende: Når bruken av et lite 

antall Bell 412 prioriteres til kontraterror 

på bekostning av hæroperasjoner er det 

høyst diskutabelt om det gir en bedre 

utnyttelse av Forsvarets helikoptre, slik 

forsvarsledelsen legger til grunn. Frankri-

ke har høstet dyr erfaring med terror, og 

har satt inn militære styrker – men ikke 

med helikopter. Internasjonal terror-

bekjempelse viser at helikoptre benyttes 

svært sjelden, men utgjør den største 

kostnaden. 

ARGUMENTASJONEN
De foreslåtte endringer i helikopter-

strukturen henger dårlig sammen med 

øvrig argumentasjon fra forsvarssjef og 

regjering. Det argumenteres for å samle 

fagmiljøer i færre baser, men det allerede 

sterke helikopterfaglige miljøet på Bar-

dufoss fragmenteres. Nedenfor er noen 

sentrale argumenter for videreføring av 

Stortingets vedtak om en hovedbase for 

helikopter på Bardufoss, med 339 skva-

dron, og videre utvikling i tråd med inten-

sjonen om sterke kompetansemiljø: 

• Forsvaret har flere typer helikoptre, for ulike 
formål og forskjellige brukere – på mange baser. 
Samtidig som det helikopterfaglige miljøet er 
lite, er det spredd, og Forsvaret er avhengig av 
å kjøpe vedlikeholdstjenester også fra utlandet, 
til en høy pris og med lang leveransetid. 

Forsvaret er tjent med et mer integrert fagmiljø, 
med både operativ og teknisk kompetanse. 

• Forsvaret har gjennom mange år bygd opp et 
sterkt, sammensatt fagmiljø på Bardufoss. Dette 
samarbeider med sivile aktører, og samvirker 
med allierte styrker i et krevende operasjons-
miljø. Det skal håndtere flere helikoptertyper, 
og kan med offentlig–privat samarbeid gis flere 
oppgaver.  
Forsvaret vil tjene på å videreutvikle Bardufoss 
som teknisk kompetansesenter for helikoptre. 

• Stortinget har vedtatt at Forsvaret skal etablere 
en hovedbase for helikopter på Bardufoss. Det 
fysiske grunnlaget er lagt med et påbegynt 
nybygg, og beslutningen bør – av både opera-
tive og ressursmessige årsaker – stå ved lag. 
Skvadroner vedtatt lagt til Bardufoss bør derfor 
forbli der. 
Forsvaret trenger en hovedbase for helikopter 
for å styrke sin operative evne og bærekraft. 

• Regjeringen har, mot Stortingets vedtak, 
foreslått å flytte 339 skvadron med helikoptre til 
Rygge. Når Hæren derved fratas sine helikoptre, 
vil evnen til taktisk forflytning sterkt reduseres, 
og med det den ønskede økte mobilitet. For-
svarsevnen, særlig i nord, blir dermed betydelig 
svekket. 
Forsvaret kan ikke svekke sin landoperative 
evne, og må opprettholde 339 med Bell på 
Bardufoss. 

C: Den økonomiske dimensjonen
Beslutningen om å samle fagressurser i en 

hovedbase på Bardufoss var mest ressurs-

begrunnet. Det allerede store fagmiljøet 

der ville gi rasjonelt og kostnadseffektivt 

mottak av nye elementer. Stortinget la til 

grunn at ”Satsning på Bardufoss flystasjon 

vil redusere behovet for investeringer i 

forhold til en nødvendig oppbygging an-

dre steder”, og at ”Etablering av Bardufoss 

som hovedbase vil legge til rette for ope-

rative og logistiske synergieffekter med 

utgangspunkt i et videreført og forsterket 

operativt tyngdepunkt for spesielt den 

mellomtunge helikopterstrukturen i nord 

samt for en langsiktig, rasjonell drift av 

den fremtidige helikopterflåten”.  

 Til dette kom at ”Det operative tyng-

depunkt for disse helikoptrene vil være 

Nord-Norge og Bardufoss flystasjon har 

nærhet til prioriterte operasjons-

områder.”

 Dette gjelder fortsatt, minst like 

FORSVARSKONSEPT – LUFTDOMENET

Bardufoss har også et 
betydelig sivilt luftfartsmiljø, 
med industri- og 
utdanningsaktører.

Universitetet i Tromsø er en 
sivil aktør med interesse for å 
utvide og utvikle fagmiljøet.
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Luftforsvarets 
programmeringssenter er vedtatt 
flyttet fra Mågerø til Reitan, 
men foreslås lagt til Rygge. Det 
naturlige kompetansemiljøet er i 
Sørreisa.

Senteret skal arbeide med 
Luftforsvarets Air Control Unit 
(ACU) og implementeringen av 
NATO Air Command and Control 
System (ACCS) – Alliansens nye 
kommando- og kontrollsystem, 
som NATO har vedtatt blir innført 
i Norge kun ved CRC Sørreisa. 
Programmeringen kan mest logisk 
og med størst kompetansemessig 
verdi skje der den skal anvendes, 
ved CRC – og hvor det allerede 
er et sterkt, relevant fagmiljø, i 
motsetning til på Rygge.

Kompetansen vedlikeholdes og 
utvikles i det miljøet der den 
faktisk skal anvendes, dvs. ved 
CRC Sørreisa. Etablering på Rygge 
er meningsløst.

Programmerings-
senter til Sørreisa

mye. Dette er i tråd med argumentasjon 

i FMR, om at ”Det skal legges til rette for 

kostnadseffektive løsninger for Forsvarets 

samlede aktivitet”. Det innebærer aktivitet 

konsentrert til færre baser og utvikling 

av mer robuste fagmiljøer. Dette er i tråd 

med den overordnede ambisjon til regje-

ringen, om økt kampkraft og bærekraft. Men 

er FSJs løsninger og regjeringens forslag 

i tråd med prinsippene? Og er de bære-

kraftige? 

 Prop. 151 S knytter bærekraft til øko-

nomi. Et hovedargument for hovedbasen 

lagt til Bardufoss var en kompetansesterk, 

kostnadseffektiv produksjon av flytimer: 

Dels ved operativ trening, dels teknisk 

kompetanse og kapasitet. Dette var eneste 

årsak til at Kystvaktas helikoptre ble lagt 

hit, og ikke til kystvaktbasen på Sortland: 

Synergier fra det eksisterende helikopter-

tekniske miljøet. 

 Det samme rasjonale gjelder fortsatt, 

og er definitivt forsterket av regjeringens 

bærekraftfokus. Teknisk vedlikehold for 

alle helikoptre kan og bør i størst mulig 

grad samles på Bardufoss, der Forsvaret 

selv, sammen med sivile aktører, kan leve-

re raskere og rimeligere enn delte løsnin-

ger. En av de tyngste sivile aktørene, med 

kompetanse til alt vedlikehold på NH90, er 

allerede etablert på Bardufoss flystasjon: 

Finske Patria, som nå er delvis eid av den 

norske stat gjennom Kongsberg Defence 

and Aerospace.

 Det vil også være fornuftig å videre-

føre initialtrening av helikopterbesetnin-

gene med teknisk personell der både den 

operative og tekniske kompetansen er 

tyngst, altså ved 139 luftving på Bardufoss. 

Det gir bærekraft – og kampkraft.

 Da Stortinget behandlet Prop. 73 S 

(2011–2012) var et hovedargument for å 

samle kompetanse og ledelse på Bardufoss 

at det ville gi større samlet effekt, i et 

sterkt fagmiljø. 

 Den samme tilnærming tør gjelde for 

Programmeringssenteret som skal flyttes 

fra Mågerø. Størst effekt får det i det rette 

fagmiljøet, i det sterke luftkontrollmiljøet 

i Sørreisa.

KONKLUSJON
Forsvarssjefen anbefaler fragmentering av 

det helikopterfaglige miljøet, med flytting 

sørover.

Regjeringen foreslår å styrke terrorbered-

skapen i sør på bekostning av forsvarster-

skelen i nord.

Troms ønsker å styrke kampkraften i Nor-

ge gjennom en mer bærekraftig organise-

ring – i nord.

KAMPKRAFTKRAVET
Gir den foreslåtte restrukturering økt 

kampkraft?

Nei. Foreslått omdisponering av Bell 

412-helikoptre synes basert på en feilaktig 

oppfatning av Hærens faktiske bruk av 

dem i taktiske operasjoner, og dedikert 

helikopterstøtte som en ufravikelig forut-

setning for moderne landmakt. Flytting 

av 339 skvadron og Bell til Rygge svekker 

kampkraften betydelig.

Det er uforståelig at FSJ anbefaler å oppgi 

ambisjonen om egne helikoptre for Hæ-

ren, når han samtidig er krystallklar på 

behovet for økt beredskap og mobilitet 

– og at regjeringen ikke ser verdien av tak-

tisk mobilitet i dagens sikkerhetssituasjon 

i nordområdene.

BÆREKRAFTKRAVET
Skaper den foreslåtte fragmentering økt 

bærekraft?

Nei. Foreslått fravikelse av vedtatt etable-

ring av en hovedbase for helikopter på 

Bardufoss svekker sterkt forutsetningene 

for en mest mulig bærekraftig produksjon 

av helikopterkapasitet. Det forhindrer 

videreutviklingen av et sterkt, samlet fag-

miljø i Forsvaret, som FSJ ellers ønsker.

 Bærekraft må her ses også som en 

synergi mellom den operative og tekniske 

kompetansen på helikoptersiden i Forsva-

ret, og fra samvirke med allierte. Forsvaret 

har et sterkt fagmiljø som vil styrkes ytter-

ligere ved en hovedbase som tilrettelegger 

for økt offentlig–privat samarbeid. 

 Regjeringens forslag om en land-

maktstudie må forutsette at alle forslag 

som innvirker på Hærens framtidige 

struktur og støtte må avvente resultatet av 

denne. 

REDNING: Dekningsparaplyen mellom redningsbasene i Bodø og Banak har et hull over Midt-Troms og tilstøtende 
havområder. Manglende dekning kan løses ved å etablere en ny base med to redningshelikoptre (AW101) på 
Bardufoss. De må utstyres for operasjoner i krise og krig, for å kunne brukes til medisinsk evakuering (medevac).

FORSVARSKONSEPT – LUFTDOMENET

3

Forsvarets hovedbase 
for helikopter etableres 
på Bardufoss, i tråd med 
Stortingets beslutning. 

339 skvadron videreføres 
på Bardufoss, med dedikert 
helikopterstøtte til Hæren, 
som vedtatt.

Programmeringssenteret 
legges til det mest relevante 
kompetansemiljøet: Til CRC 
Sørreisa. 

ANBEFALINGEN
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Kysten er kritisk, kystjegerne er verdi-

fulle. Norge har knapt kystforsvar igjen, 

etter hvert som Sjøforsvaret er blitt sterkt 

redusert, med færre fartøyer og baser. Et-

ter at kystfortene ble nedlagt ble Kystjeger-

kommandoen (KJK) opprettet. Den er blitt 

en reaksjonssterk innsatsstyrke skapt for 

kystnære områder, med høy beredskap og 

mobilitet – og stasjonert i nord. 

 Dagens mer usikre sikkerhetspoli-

tiske situasjon, inklusive muligheter for 

hybridangrep særlig nordpå, gjør KJK mer 

relevant enn noen gang. 

Stortinget har vedtatt: Norge trenger kon-

troll på kysten. Norge trenger evne til 

krisehåndtering og kontroll i kystsonen. 

KJK er her en verdifull kapasitet.

Regjeringen har foreslått: Kystkapasiteter skal 

nedlegges. KJK,  Sjøheimevernet (SHV) og 

Kystradarkjeden skal alle avvikles. KJK er 

ikke prioritert.

 Regjeringen bygger på Forsvarssjefens 

anbefaling, ikke Stortingets vilje. Til erstat-

ning for kystjegerne anviser FSJ en udefi-

nert løsning med ubemannede systemer, 

som tidligst vil være på plass i 2020–24. 

KJK foreslås nedlagt sommeren 2017.

SJØFORSVARET: Norge er en maritim nasjon med behov for sterk 
sjømakt. Norge er også en kyststat som må evne å forsvare kysten. 
Prop. 151 S vil svekke kystforsvaret generelt – og aller mest der det 
er mest kritisk: I Troms–Ofoten, hvor mottak av allierte styrker, ikke 
minst sjøveien, må sikres for å understøtte norske landstyrker.

KYST
Domene 3

Nedlegging av KJK uten erstatning etterlater et uforsvarlig hull i kystforsvaret i nord.

1 SITUASJON

Kystkapasiteter foreslås avviklet.
Regjeringen foreslår å nedlegge Kystje-
gerkommandoen (KJK) og Sjøheimevernet 
(SHV). Forsvaret av kysten nedprioriteres, 
og Norges militære tilstedeværelse i nord 
blir redusert; evnen til sikkert mottak av 
allierte styrker blir svekket.

2 VURDERING

Kystforsvaret blir derved svekket.
Foreslått nedlegging av KJK og SHV er 
økonomisk drevet, ikke operativt begrunnet. 
Med avvikling av KJK tapes unik kompetan-
se og kapasitet i terskelforsvaret. Nedleg-
ging gir et feil signal om vilje til forsvar av 
Nord-Norge, og skaper større usikkerhet.

3 KONKLUSJON

Kystforsvaret må derimot styrkes.
• KJK videreføres, intakt i regionen
• KJK relokaliseres til Ramsund
• KJK styrker samvirket med allierte
• KJK ses som element ved terror
• SHV videreføres i Troms+
• Kystradarkjeden vurderes videre
• Et CoE for kystoperasjoner opprettes

Norge styrker forsvaret av kysten med en videreutvikling av Kystjegerkommandoen og en videreføring av 
Sjøheimevernet – i tettere samvirke med nasjonale landstyrker og allierte forsterkningsstyrker i nord. 

Kystjegerkommandoen er 
anerkjent som en av Norges 
mest fleksible og reaksjonssterke 
kampavdelinger, og den eneste 
spesialiserte styrke med base på 
kysten i nord. KJK er opprettet, 
utrustet og trent for kystnære 
operasjoner. 

Den sammensatte evnen til 
å operere i kystdomenet er 
avdelingens største verdi. KJK 
ble opprettet i 2001, som en 
kapasitet for krigføring i kystnære 
farvann etter at Kystartilleriet 
var nedlagt. Fra 2015 er Taktisk 
båtskvadron (TBS) integrert i 
KJK, med seks stridsbåter som gir 
utstrakt sjømobilitet. Stridsbåt 90 
ble i 2014/15 oppgradert, med en 
forventet levetid til 2025+. 
KJK er foreslått nedlagt i 2017.

Anerkjente kystjegere

Ukjente heimevernere

St.prp. nr. 48 (2007–2008)
(Regjeringen Stoltenberg, mars 2008)

Prop. 73 S (2011–2012)
(Regjeringen Stoltenberg, mars 2012)

FORSVARSKONSEPT – KYSTDOMENET

”Kystjegerkommandoen (KJK) 
anbefales videreutviklet.” 

”Kystjegerkommandoen vil dertil inngå 
som en del av en arktisk innsatsstyrke.”

Sjøheimevernet er en liten og 
spesialisert del av Heimevernet, og 
lite kjent utenom kysten der det er 
godt forankret i lokalbefolkningen 
– med god lokal kunnskap. 

SHV har oppgaver med 
beskyttelse av sjøfront og 
objekter, styrkebeskyttelse og 
situasjonsforståelse langs kysten.
SHV er foreslått nedlagt innen 
2020.
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SITUASJON
Stortinget har vært konsistent i forhold til 

Kystjegerkommandoen, som er vedtatt 

videreført senest i inneværende langtids-

plan.

 Stortinget har en rekke ganger det 

siste tiåret, ved behandling av langtidspla-

ner og budsjetter, anerkjent og videreført 

KJK som en verdifull operativ kapasitet. 

En nedskalering av tidligere ambisjon – 

fram til dagens avdeling – fulgte av St.prp. 

nr. 42 (2003–2004). I sin behandling av 

St.prp. nr. 48 (2007–2008) sluttet Stor-

tinget seg ikke kun til en videreføring, 

men anviste en ”videreutvikling” av KJK. 

Vurderingen var at KJK, med Marine-

jegerkommandoen (MJK) og i kombi-

nasjon med Sjøforsvarets fartøyer, satte 

”Forsvaret i stand til å operere effektivt 

i kystsonen.” I forbindelse med nasjonal 

krisehåndtering ble KJK vurdert som 

verdifull for å bidra til å etablere sjøko-

ntroll i kystsonen. Stortinget endret ikke 

oppfatning da Prop. 73 S (2011–2012) ble 

behandlet: Der ble KJKs betydning ytterli-

gere understreket ved at avdelingen skulle 

inngå i en tiltenkt arktisk innsatsstyrke. 

 Stortinget har dermed holdt fast på 

sin vurdering av verdien til KJK – også 

gjennom en langt mer avdempet sik-

kerhetspolitisk periode i nord enn den 

som har materialisert seg siden 2014/15. 

Nasjonalforsamlingen har også, ved hver 

behandling, vedtatt videreføring av Sjø-

heimevernet.

Her møter politisk konsistens en militær  
inkonsekvens: 

Forsvarssjefen legger i FMR enda mer enn 

før sterk vekt på den strategiske betydning 

av Nordområdene, på havdomenet og 

betydningen av et godt situasjonsbilde fra 

effektiv etterretning. KJK er den eneste 

avdeling med en fungerende etterret-

ningsseksjon i Sjøforsvaret. 

 FSJ er videre svært tydelig på at Nor-

ge er helt avhengig av en alliert forsterk-

ning, og som egne styrker – det norske 

førstelinjeforsvaret – må sikre mottaket av. 

En vesentlig del vil komme sjøveien, inn 

til kysten – og nordpå. Altså nettopp det 

operasjonsmiljøet KJK er spesialisert for.

 Regjeringen følger den fagmilitære 

anbefaling (som rett nok ikke er fagmili-

tært begrunnet, men økonomisk drevet) 

og foreslår å nedlegge KJK og SHV.

1

”Kystjegerkommandoen og Taktisk båtskvadron 
legges ned. Trondenes leir legges ned.” 

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen
(NRK, 02.10.2015)

FORSVARSKONSEPT – KYSTDOMENET

”Kystjegerkommandoen 
prioriteres ikke videreført.” 
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Troverdig avskrekking 
gjennom en tung terskel i nord 
må inkludere kystsonen. Det 
gjelder særlig Ofoten-området, 
hvor en vesentlig del av 
alliert unnsetning og nasjonal 
forsyning vil måtte komme 
ved krise og krig – og hvorfra 
rask innsetting av kapable 
norske styrker fast stasjonert 
ved kysten i nord, dvs. først og 
fremst Kystjegerkommandoen 
(KJK), kan skje. KJK har 
kompetanse og kapasitet som 
ikke finnes i andre deler av 
Sjøforsvaret, og som også er 
mangelvare i NATO – og som 
er av vesentlig betydning for 
sikring av et kystområde. KJK 
vil naturlig samvirke både 
med egne og allierte styrker, 
på sjøen og på land, inkl. 
marineinfanterister som hver 
vinter trener ved Åsegarden.

Tyngde i nord
Kystforsvaret
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VURDERING
Forsvarssjefen har fremmet få, om noen 

fagmilitære, begrunnelser for nedlegging 

av kystnære kapasiteter generelt og Kystje-

gerkommandoen spesielt.

 Regjeringen har ikke presentert ver-

ken politisk–strategiske eller militær–ope-

rative vurderinger for sin anbefaling om 

avvikling.

 Det mest oppsiktsvekkende her er ikke 
så mye forslaget om nedlegging som sådan. 
Det politisk og sikkerhetsmessig urovekken-
de er at underliggende, faglige vurderinger 
faktisk går i motsatt retning. De påpeker den 
store – militære og politiske, nasjonale og 
allierte – verdien av KJK. 

A: Den politiske dimensjonen
Hvordan rimer en nedlegging med Stortingets – 

og regjeringens – sterke strategiske prioritering 

av nordområdene? I hvilken grad bidrar det 

til Stortingets føring om en krigsforebyggende 

terskel, eller regjeringens forsterkede fokus på 

avskrekking?

NORDOMRÅDEASPEKTET
KJK er en profesjonell avdeling spesiali-

sert for innsats for kysten, både på sjø og 

land, i de politisk høyt prioriterte nord-

områdene.

Forsvarssjefen har sterkt fokus på nord-

områdene, og på havområdene. Regjerin-

gen forsterker den relative vektingen av 

havdomenet på bekostning av landdome-

net. For begge går havfokuset på bekost-

ning av kystsonen. Regjeringen virker ikke 

å ha foretatt noen egen forsvarspolitisk 

eller sikkerhetsmessig vurdering av kyst-

domenets betydning eller KJKs og SHVs 

verdi, og ser her nesten ut til å ha glemt 

sin underliggende nordområdepolitikk. 

 I tillegg til foreslått nedlegging av 

KJK, SHV og Kystradarkjeden, er det også 

lagt opp til en reduksjon i antall fartøy i 

Kystvakta, og utfasing av kystkorvettene. 

Altså en betydelig samlet svekkelse – kyst-

forsvaret av Norge.

AVSKREKKINGSASPEKTET
KJK er en reaksjonssterk, mobil og erfaren 

del av det stadig tilstedeværende forsvaret 

som skal bygge terskel og skape avskrek-

king i nord.

Forsvarssjefen bygger sitt fagmilitære råd 

rundt et styrket terskelforsvar, med et 

forsterket nasjonalt førstelinjeforsvar. 

Regjeringen vektlegger avskrekking gjen-

nom styrket kampkraft, og en økt operativ 

virksomhet, ikke minst i sjødomenet, i 

nord. Men den problematiserer ikke for-

svaret av kysten, og det kan virke som den 

har oversett betydningen av å avskrekke 

anslag i denne sonen. Den legger i Prop. 

151 S ikke fram noen forsvarspolitiske 

argumenter for forslaget om å avvikle KJK 

og SHV. 

B: Den militære dimensjonen
Hvordan rimer en nedlegging med Stortingets, 

regjeringens – og Forsvarssjefens – sterke vekt på 

mottak av allierte styrker? I hvilken grad bidrar 

avvikling til den styrking av Forsvaret og landets 

forsvarsevne som det synes å være bred enighet 

om?

ALLIANSEASPEKTET
KJK er en av Forsvarets enheter med størst 

internasjonal erfaring, og som hyppig 

samtrener med allierte enheter, også de 

som skal komme til unnsetning.

Forsvarssjefen legger svært stor vekt på na-

sjonal evne til mottak av allierte forsterk-

ninger. Den uavhengige ekspertgruppen 

som forsvarsministeren nedsatte, er enda 

tydeligere på dette punktet. Regjeringen 

følger begge, men prioriterer ikke videre-

føring av KJK, til tross for at kystjegerne i 

dette har flere oppgaver, og en rekke ver-

difulle egenskaper, med rekognosering, 

oppklaring og overvåking, blant annet for 

å etablere sjøkontroll, gjennomføre bor-

dinger og bekjempe trusler. Dette gjøres 

med både nasjonale og allierte styrker, og 

KJK er i denne sammenheng vurdert som 

en vesentlig ressurs. 

 Allierte styrker som kommer Norge 

til unnsetning vil ha dels tilsvarende evne 

som KJK. Det er like fullt en klar forvent-

ning om at norske styrker skal bidra med 

klarering og beskyttelse av innseilingsle-

der, havner og flyplasser. Dette kan løses 

av flere norske enheter, men omfanget av 

oppgavene tilsier et klart behov for KJK – 

og ikke minst for dens særskilte kystkom-

petanse, som er særlig kritisk ved mottak 

av allierte avdelinger sjøveien.

2

”NATO’s maritime forces need to be able to establish sea control in NATO’s area of 
responsibility to ensure freedom of navigation. They also need to ensure that sea lines of 

communication are open for supply and reinforcements in crisis or war.”

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide
(Defence News, desember 2015)

KJK ble grundig utredet i 
langtidsplanprosessene i 2007, 
2011 og 2105. Både ’Forsvarsstudie 
2007’ og ’Fagmilitært råd’ i 2011 
endte med at FSJ anbefalte 
videreutvikling og videreføring 
på Trondenes, inkl. flytting av 
Taktisk båtskvadron (TBS) fra 
Haakonsvern til Trondenes i 2004.

Med det fagmilitære rådet ’Forsvar 
i endring’ i 2015 endrer FSJ syn, 
og anbefaler nedlegging av KJK 
og TBS, med delvis videreføring 
av personell og kapasitet ved 
Haakonsvern, i form av en 
bordingskapasitet. Dette er også 
forslaget til regjeringen i 2016, 
som i tillegg antyder at deler av 
kompetansen kan videreføres i 
Hæren.

Entydige studier

FORSVARSKONSEPT – KYSTDOMENET
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 KJK har lang og bred erfaring fra å 

operere med allierte styrker hjemme – og 

ute. Avdelingen har over flere år øvd med 

britiske og nederlandske marinestyrker i 

Norge, og deployert med dem utenlands. 

STYRKEASPEKTET
KJK er en av Forsvarets få helprofesjonelle 

avdelinger – og den eneste i nord; med 

svært høy beredskap og mobilitet, og med 

evne til tapspåføring.

Forsvarssjefen legger spesielt stor vekt på 

nasjonal evne til å ha et oppdatert 

situasjonsbilde, ikke minst gjennom styr-

ket etterretning. Regjeringen følger dette 

rådet, med styrking av den strategiske 

overvåking og etterretning. 

 KJK er definert som ISTAR-kapasitet 

som skal bidra med etterretning, kunn-

skap om og informasjon fra kystområdet. 

Dette er en kritisk ressurs også i NATO. 

Avdelinger med ISTAR-kompetanse – in-

klusive etterretning, oppklaring, målan-

visning og maktanvendelse – tilpasset 

krevende kyststrøk har særlig betydning i 

en kyststat som Norge. 

 Forsvarets ledelse har helt til nå lagt 

framtidsrettede planer for videreføring 

og utvikling av KJK, som er definert som 

pilaren for etterretning i Sjøforsvaret. 

 De interne fagmilitære vurderingene 

som danner underlag for FSJs anbefalin-

ger påpeker de mange verdiene ved KJK. 

Til disse hører også evnen til å samvirke 

eller understøtte Kystvakta i hele kon-

fliktspekteret, og med innsatsstyrkene til 

SHV, så vel som samvirke med andre deler 

av Kysteskadren og Marinejegerkomman-

doen. KJK er en særs viktig rekrutterings-

brønn for MJK.

 Norge trenger en bredt sammensatt 

forsvarsevne i nord, og forsvaret av kysten 

kan ikke svekkes. Kystnære kapasiteter 

kreves for kystnær sjøkontroll, for å sikre 

mottak av allierte, lokalisere mål og be-

kjempe en motstander. Norge må ha egen 

evne til å operere i den vitale kystsonen. 

 Norge har ingen annen militær ka-

pasitet enn KJK spesialisert for kystsonen. 

HV finnes her, men har andre oppgaver, 

og ikke stridsoppdrag. Deler av Brigade 

Nord har kompetanse som i noen grad 

overlapper med KJK, men bare delvis. 

Hærens størrelse tilsier uansett at de mest 

relevante enhetene i en skarp situasjon 

neppe vil være tilgjengelige. Derimot 

har den en sjøflanke, og trenger støtten 

fra KJK. KJK er også av operativ verdi 

for Luftforsvaret, og er en av de utpekte 

avdelinger med kapasitet til å identifisere 

mål og lede ild fra kampfly, såkalt JTAC.

 Kystjegerne er yrkessoldater med 

lang ståtid i KJK. Dette er en forutsetning 

for samholdet innad i avdelingen og sam-

virket med andre enheter, samtidig som 

det bidrar til den kampkulturen som i seg 

selv er av uvurderlig verdi.

ARGUMENTASJONEN
Vurderingene bak FSJs anbefaling om å 

nedlegge KJK er ikke offentlige, selv om 

de i noen grad har lekket ut. I 2015 ble det 

foretatt en vurdering av rasjonalisering i 

Marinens jegervåpen, som KJK inngår i. 

For KJK ble fire alternativ vurdert; ned-

legging var ett. Arbeidsgruppen kom til at 

KJK, med sin kapasitet, kultur og profe-

sjonalitet, bør videreføres, men at det er 

mulig å oppnå en mer rasjonell drift. 

 Det er svært få argumenter mot en 

videreføring av KJK. De finnes heller ikke 

i FMR eller LTP. Derimot er det en rekke 

argumenter for en videreføring av kapa-

siteten. Slike finnes i fullt monn også i de 

interne – de virkelig fagmilitære – vurde-

ringer i Forsvaret, men som er begren-

set. Militærfaglig ekspertise i og utenfor 

Forsvaret har uttalt seg sterkt kritisk til 

nedlegging.

 Nedenfor er noen sentrale argu-

menter for videreføring av kapasiteten 

KJK. Det innebærer ikke at avdelingen 

nødvendigvis opprettholdes nøyaktig slik 

den er, og i dagens base. Det handler om 

å beholde en operativ kapasitet med dens 

samlede, spesialiserte kompetanse, som 

det fortsatt er svært god bruk for.

• Noen av oppgavene til KJK kan i prinsippet lø-
ses av andre avdelinger. I praksis vil oppgavene 
imidlertid neppe løses av andre, bl.a. fordi alter-
nativene i krise/krig allerede vil være disponert. 
Dette gjelder særlig aktuelle enheter fra Hæren, 
som heller ikke er øvd for strid ved kysten. 
Forsvarets og ikke minst landstyrkenes størrel-
se tilsier at det definitivt er behov for KJK. 

To måneder etter at han anbefalte 
nedlegging av KJK, kvitterte 
Forsvarssjefen ut Forsvarets nye 
doktrine for maritime operasjoner, 
som trådte i kraft 1. desember 
2015. 

Her fastlås avdelingens verdi bl.a. 
slik: ”[Kystjegerkommandoens] 
evne til å operere både i sjø- og 
landdimensjonen gjør at den 
i slike operasjoner bringer inn 
komplementære kapasiteter 
som ikke kan erstattes av øvrige 
maritime enheter.”

Den operative verdien til KJK er 
også beskrevet:
”KJK bringer inn unik ISTAR-
funksjonalitet og kapasitet i den 
meget utfordrende og komplekse 
overgangen mellom den maritime 
dimensjon og landdimensjonen. 
I nasjonal krisehåndtering i vår 
kystsone vil denne kapasitet 
kunne være en forutsetning for 
etablering av sjøkontroll.”

Militært tvisyn

FORSVARSKONSEPT – KYSTDOMENET

”Jeg synes det er svært oppsiktsvekkende og uforståelig at Forsvarssjefen i alle sine alternativer 
foreslår å legge ned Kystjegerkommandoen med Taktisk Båtskvadron. Jeg har prøvd å finne 
logikken, men det er vanskelig ut fra det som etterspørres.”

Kommandør Jon Ivar Kjellin, Sjef Sjøkrigsskolen
(Appell, Harstad, oktober 2015)

For å møte hybridkrigføring 
satser flere kyststater på 
mobile styrker ved kysten.

Forsvaret peker selv 
på behovet for maritim 
styrkebeskyttelse mot slike 
trusler.

KJK er svært velegnet til raskt 
å håndtere hybridsituasjoner.
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• Enkelte av KJKs oppgaver kan ikke løses av 
andre på kort sikt, fordi alternativer ikke finnes. 
Dette gjelder særlig etterretning: Sjøforsvaret 
har ingen annen taktisk etterretningskapasitet 
enn KJK.  
Sjøforsvarets behov for taktisk maritim etterret-
ning tilsier at det er svært fornuftig å videreføre 
KJK.

• Høy beredskap med gripbarhet og reaksjons-
evne er fundamentalt. Norge trenger kampa-
vdelinger med lav responstid, høy mobilitet 
og utstrakt fleksibilitet – som KJK – som kan 
settes inn på kort varsel og i ulike situasjoner, i 
operasjoner hjemme og ute, med evne til å klare 
seg selv. 
Forsvarets krav til innsatsstyrkers reaksjons-
evne, mobilitet og utholdenhet taler sterkt for 
KJK.

• Forsvaret av Finnmark må forsterkes for å 
bygge en troverdig, avskrekkende terskel. KJK 
har vist sin reaksjons- og forflytnings- 
evne ved under øvelser å være første avdeling 
på plass i Finnmark. På egen kjøl fra basen i 
Nord-Norge kan KJK være operativ i Vest-Finn-
mark på få timer. 
Forsvaret av Finnmark, med rask innsetting av 
spesialiserte styrker, tilsier videreføring av KJK.

• Forsvaret av Norge, og Nord-Norge spesielt, er i 
en krigssituasjon avhengig av alliert støtte. Om-
fattende innsetting av styrker og innføring av 
materiell vil komme særlig via Ofoten. Norge må 
sikre mottaket, hvor kystsonen er særlig viktig, 
med behov for både etterretning og ildkraft.  
Mottak av alliert forsterkning er kritisk, og KJK 
vil spille en vesentlig rolle i slike operasjoner.

C: Den økonomiske dimensjonen
Forslagene om å nedlegge KJK og SHV er 

økonomidrevet. Særlig anses avvikling av 

KJK og Trondenes-basen å ha et stort inn-

sparingspotensial. Den reelle kostnaden 

er ikke offentlig, men på kort sikt er det 

lite å spare på en nedlegging av KJK. Av-

delingen består av profesjonelle  soldater 

ansatt i eller på kontrakt med Forsvaret. 

Den største kostnaden, personellutgifte-

ne, vil videreføres i flere år. 

 Leiekostnadene for Trondenes er 

på rundt 20 millioner kroner per år. Til 

grunn for forsvarsledelsens vurderinger 

ligger også et beregnet behov for fornyelse 

av bygningsmassen i 2015–29 på 400 milli-

oner kroner. Det er her den store innspa-

ringen kommer.

  KONKLUSJON
Forsvarssjefen ønsker å redusere antall 

baser, og foreslår å nedlegge KJK.

 Regjeringen ønsker å overføre stil-

linger for å bemanne fartøyer, og foreslår 

også en nedlegging.

 Troms ønsker å styrke kampkraften 

for å møte erkjente behov, og vil viderefø-

re KJK og SHV.

KAMPKRAFTKRAVET
Gir den foreslåtte nedlegging av KJK Forsvaret 

økt kampkraft?

Nei. KJK har stor verdi. Den komplette-

rer Forsvarets kapasitet og kampevene på 

områder som ikke dekkes av andre. KJKs 

operative verdi – som en helprofesjonell, 

stående kampstyrke med base i nord og 

med høy nasjonal beredskap – har knapt 

noen gang vært så åpenbar som i dag. 

 Det er uforståelig at FSJ anbefaler 

nedlegging av KJK – og at regjeringen 

følger anbefalingen – når de fagmilitæ-

re vurderinger bak FMR så til de grader 

framholder avdelingens verdi. 

BÆREKRAFTKRAVET
Skaper den foreslåtte nedlegging av KJK økt 

bærekraft?

Nei. Den økonomiske gevinsten ved 

nedlegging av KJK er liten, særlig sett 

opp mot operativ verdi, og minimal 

i et kort perspektiv – med fortsatte 

personellkostnader og begrensete behov 

for investeringer. I et lengre perspektiv vil 

avvikling av Trondenes gi merkbar gevinst.

 Bærekraft må ikke knyttes kun 

til økonomi, men også kompetanse, 

tilstedeværelse – og signaleffekt. 

Permanent tilstedeværelse av profe-

sjonelle styrker bidrar til avskrekking. 

Avvikling vil gi et uheldig signal. 

Begrunnelsen for nedlegging er knyttet til 

økonomi, ikke operative behov. 

 Regjeringens argument for å 

nedlegge KJK er å frigjøre årsverk for 

økt bemanning på fartøyer. Økt maritim 

aktivitet i nord er nødvendig. Men en 

generell bemanning av fartøyer kan ikke 

løses ved oppløsing av et spesialisert 

fagmiljø – som samfunnet har investert 

svært mye i. Da går investeringen tapt. 

Bærekraftig er det knapt.

De fleste land har styrker som er 
spesialisert i kystnære operasjoner, 
enten det er marinejegere 
tilhørende sjøforsvaret eller 
kystinfanterister fra hæren. 

I Norge har ikke Hæren en slik 
kapasitet – og Sjøforsvaret vil 
ikke lenger ha det. Dermed 
faller KJK – som strengt tatt er 
en nasjonal styrke – mellom to 
stoler: mellom sjøstridskreftene og 
landstridskreftene.

Mellom sjø og land

FORSVARSKONSEPT – KYSTDOMENET

Kontreadmiral Lars Saunes, Generalinspektør for Sjøforsvaret
(Befalsbladet, desember 2015)

Forsker Ståle Ulrichsen, Sjøkrigsskolen
(Aftenposten, 18.06.2016)

”Sjøforsvaret har fortsatt behov for 
de kapasitetene KJK leverer.”

”De legger ned absolutt alt langs kysten. Det 
skaper et strategisk hull og et tomt område.”

Under øvelse Cold Response 
2016 forsterket KJK en alliert 
styrke for å trene mottak.

NATO forventer at Norge sikrer 
mottak av allierte styrker ved 
forsterkning.

Kystjegerkommandoen 
videreføres, med 
eventuell spesialisering 
og med base i Ramsund.

Sjøheimevernet 
videreføres i nord, med 
tilknytning til KJK og 
samvirke med allierte 
styrker.

ANBEFALINGEN

3 
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Alliert trenings-
senter (ATS)

ATS er et konsept som 
vesentlig består av dedikert 
infrastruktur stilt til rådighet 
for allierte avdelinger, for å 
gi dem best mulig utbytte av 
treningsopphold i Norge.

ATS Åsegarden tilbyr et 
foretrukket treningsområde på 
Hinnøya og nærhet til Harstad, 
og ligger bare 15 minutter 
fra havn og 45 minutter fra 
flyplass.

ATS koster Forsvaret om lag 55 
millioner kroner per år, hvorav 
ca. 41 millioner er husleie, 
resten er driftskostnader, inkl. 
avlønning av 12 årsverk.

ALLIERTE: Åsegarden er anerkjent som en svært egnet base for alliert trening. Leiren tar imot ca. 80 prosent 
av de allierte soldater som driver vintertrening i Norge, vesentlig britiske og nederlandske marineinfanterister. 
Dette er styrker som vil komme Norge til unnsetning i en krigssituasjon.

FORSVARSKONSEPT – ALLIERT TRENING

Alliansen er avgjørende, trening er 

påkrevd. Allierte styrker er forutsatt å 

komme Norge til unnsetning i krig. Dette 

finnes det planer for, og scenarier øves 

på vinterøvelser. Planene er naturlig nok 

gradert, men det er kjent at det viktigste 

innsettingsområdet er i Nord-Norge gene-

relt, og i Troms+ spesielt – med landsetting 

i Ofoten og forflytning inn i landet.

  Dette er et krevende arktisk områ-

de som forutsetter forutgående trening. 

Alliert treningssenter (ATS) er etablert for 

å tilby allierte styrker tilrettelagt trening i 

nord.

 

Stortinget har vedtatt: Norge skal tilby 

allierte to dedikerte baser. Stortinget har 

pålagt Forsvaret å etablere Garnisonen i 

Porsanger og Åsegarden som ATS.

Regjeringen har foreslått: Norge skal den 

avvikle den største basen. Regjeringen 

vil nedlegge Åsegarden som ATS, men har 

ikke skissert noe tydelig alternativ.

 Regjeringen bygger på Forsvarssje-

fens anbefaling, ikke på Stortingets vedtak 

og vilje. Til erstatning for Åsegarden anty-

der regjeringen at allierte avdelinger kan 

trene nærmere norske avdelinger, uten 

spesifisering. Åsegarden foreslås nedlagt 

innen utgangen av 2019.

ALLIERT TRENINGSSENTER: Norge er avhengig av alliert 
forsterkning ved krig. Allierte styrker må være utrustet og trent for 
innsats i Norge – før de kommer til unnsetning. Regjeringen går inn 
for styrket alliert trening i Norge, men foreslår å legge den basen 
som tar i mot langt de fleste allierte soldater til vintertrening – og 
som brukerne selv ønsker. 

ALLIERT TRENING
Premiss 1

Nedlegging av ATS Åsegarden uten erstatning skaper usikkerhet om alliert trening i Norge.

1 PROBLEMSTILLING

ATS Åsegarden foreslås nedlagt.
Regjeringen prioriterer å øke alliert trening 
og øving, men vil nedlegge basen som tar 
unna det store volumet – og de sammen-
satte systemene – av allierte som trener i 
Norge. Det er ikke oppgitt noe realistisk al-
ternativ for å stille de nødvendige fasiliteter.

2 VURDERING

Alliert trening blir derved svekket.
Foreslått nedlegging av den langt største 
basen for ATS vil i vesentlig grad svekke 
tilbudet til allierte – og dermed svekke 
forsvaret av Norge. Åsegarden er velegnet til 
behovet og ønsket av brukerne, med bedre 
kost–nytte-effekt både for tilbyder og bruker.

3 KONKLUSJON

ATS Åsegarden må utvikles.
• Åsegarden videreføres som ATS.
• Åsegarden videreutvikles som ATS.
• GP videreføres som ATS
• Alliert trening utvikles som produkt.
• Alternativ driftsmodell kan vurderes.

Norge styrker sin egen sikkerhet og den allierte terskelen i nord ved å videreføre – og videreutvikle – alliert 
treningssenter både i Åsegarden og på Porsanger, med økt aktivitet og tettere samvirke med norske avdelinger. 
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TROMS

PORSANGER

ØRLANDET

Bodø

Setermoen
Bardufoss

Banak
GP

Evenes
Elvegårdsmoen

Hellarbogen

Andøya
ATS

ATS

Ramsund

Skjold
Åsegarden

Sørlia

1 PROBLEMSTILLING
Stortinget har vært konsistent i sin priori-

tering av alliert forsterkning og nasjonal 

tilrettelegging av alliert vintertrening i 

Norge. 

 Stortinget har det siste tiåret, i lang-

tidsplaner og budsjetter, etablert, aner-

kjent og videreført ATS og Åsegarden som 

øremerket ressurs av stor strategisk verdi. 

Stortinget sluttet seg til St.prp. nr. 42 

(2003–2004), som fastslo at ”Utenlandsk 

trening i Norge skal gis høy prioritet og 

nødvendige rammebetingelser [...]. Dette 

gjelder spesielt øvelser og tilstedeværelse 

i Nord-Norge”. Dette ble videreført i påføl-

gende langtidsplan, gjennom St.prp. nr. 

48 (2007–2008). 

 Derigjennom fastslo Stortinget at 

det skal avsettes dedikert infrastruktur – i 

tillegg til fleksible tilbud – til gjestende 

avdelinger, noe som ble gjentatt av Stor-

tinget fire år senere, gjennom Prop. 73 S 

(2011–2012).

 Med den ble hele ATS lagt til 

Nord-Norge. Løsningen ble av regjering og 

storting sett på som ”operativt hensikts-

messig”, blant annet fordi utenlandske 

avdelinger bedre kunne samtrene med 

norske styrker, derunder i Midt-Troms. 

Stortinget har dermed vært politisk 

konsistent i å framholde den politiske og 

operative betydning av alliert trening i 

Norge, har flyttet aktiviteten til Nord-Nor-

ge – og har forsterket den med dedikert 

infrastruktur tilpasset brukernes behov.  

Nå utfordres Stortinget til å bryte med sin 
vedtatte satsing:

Forsvarssjefen anbefaler i FMR at Åsegar-

den utrangeres som base, men nevner 

ikke ATS, og indikerer ingen alternativer. 

Den eneste (implisitte) begrunnelsen er 

ønsket om å nedlegge baser for å redusere 

driftsutgifter, altså en økonomisk og ikke 

fagmilitær begrunnet anbefaling.

 Regjeringen følger FSJs økonomidrev-

ne anbefaling, og stiller ikke spørsmål 

verken ved de politisk–diplomatiske eller 

militær–strategiske konsekvenser ved en 

nedlegging. En vurdering bør inkludere 

hva både Stortinget og fagmilitære vurde-

ringer har vektlagt, nemlig at det skal tas 

hensyn til brukernes behov og preferan-

ser – som på operativt nivå har vært, og 

fortsatt er, Åsegarden. 

FORSVARSKONSEPT – ALLIERT TRENING

POLITIKKEN: Åsegarden er en av ytterst få egnede anlegg for alliert trening av den type og 
med det omfang som er etterspurt av største brukere, fra Storbritannia og Nederland. Det er 

politisk prioritert å legge forholdene til rette for utenlandske avdelinger som vil trene i Norge. 

Det er ikke lett å se noe alternativ til Åsegarden som vil sikre at største allierte brukere fortsatt vil trene i Norge – 
med den samlede politiske og militære verdi det har.

Figuren viser de viktigste 
skyte- og øvingsfeltene i det 
nordlige Norge, med vekt 
på Troms+ og tilknytningen 
til Alliert treningssenter 
(ATS) i Åsegarden og på 
GP. Stortinget har valgt 
å legge de øremerkede 
treningsfasilitetene for allierte 
styrker i Norge i nord, og har 
valgt de to basene som best 
egnet. I tillegg til aktivitet i 
disse to dedikerte basene, 
trener og øver allierte styrker 
– alene, sammen med andre 
allierte og/eller med norske 
avdelinger – også i Midt-
Troms, med bruk av Hærens 
skyte- og øvingsfelt i Bardu 
og Målselv, og flystasjonen 
på Bardufoss. For ATS GP er 
Halkavarre umåtelig viktig; 
for ATS Åsegarden brukes 
Sørlia som nærmeste område. 
Samtidig trekkes det på 
havner og flyplasser, ikke 
minst Evenes. 

Alliert trening:
Viktigste øvingsområder

Viktigste skyte- og  
øvingsfelt i Troms+:

• Halkavarre
• Mauken–Blåtid
• Setermoen
• Sørlia
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Kapasitet er en dimensjonerende 
faktor. ATS Porsanger, med Banak, 
disponerer 686 senger. ATS 
Åsegarden har en kapasitet på 
830, pluss 292 på Evenes. 

Kapasiteten er avgjørende for å 
kunne ta imot større avdelinger 
– og gjerne flere samtidig – med 
materiell, og for sikre at de får 
optimalt treningsutbytte av 
oppholdet. Norges ansvar er å 
tilby slike, dedikerte og tilpassede, 
fasiliteter. ATS har også som 
oppgave å knytte nødvendig 
kontakt mellom gjestende 
avdelinger og norske miljøer, 
militære og sivile. 

Kapasitet
kritisk

VURDERING
Forsvarssjefen har overhodet ikke fremmet 

noen faglige argumenter for nedlegging, 

men sitter på flere fagmilitære anbefalin-

ger om videreføring.

 Regjeringen har ikke presentert noen 

drøfting av konsekvenser ved nedlegging 

av Åsegarden, ei heller har den lagt fram 

noe konkret alternativ.

 Det mest oppsiktsvekkende her er ikke 
så mye forslaget om nedlegging som sådan. 
Det politisk og sikkerhetsmessig urovekkende 
er at underliggende, faglige vurderinger fak-
tisk går i stikk motsatt retning – og at det er 
lagt høyst diskutable regnestykker til grunn 
for konklusjonen. 

A: Den politiske dimensjonen
Hvordan rimer en nedlegging av ATS Åsegarden 

med Stortingets klare føringer for alliert trening 

nord i Norge? I hvilken grad angår ATS den 

krigsforebyggende terskel som Stortinget legger 

til grunn, og den avskrekking regjeringen ønsker 

å styrke?

NORDOMRÅDEASPEKTET
ATS er av Stortinget bevisst og eksplisitt 

lagt til Nord-Norge, fordi det er her alli-

erte styrker får mest relevant og realistisk 

trening for en mulig innsetting.

Forsvarssjefen har tydelig fokus på forster-

ket militær aktivitet i nord, som alliert 

trening er en konkret del av. Regjeringen 

kobler i Prop. 151 S alliert trening til tilste-

deværelse og nasjonal sikkerhetspolitikk i 

dette prioriterte området: ”Nordområde-

ne er Norges viktigste strategiske ansvars-

område. Det er viktig å prioritere militær 

tilstedeværelse med relevant operativ 

evne i våre nærområder, særlig i nord. 

I denne sammenheng er øving og tre-

ning, også sammen med allierte, et viktig 

sikkerhetspolitisk virkemiddel for Norge. 

Regelmessig alliert fredstidsnærvær er en 

del av normalsituasjonen i Norge og det 

virker stabiliserende og bidrar til forutsig-

barhet.”

AVSKREKKINGSASPEKTET
ATS bidrar i vesentlig grad til den krigs-

forebyggende, avskrekkende terskelen, 

framfor alt ved at den fremmer tilstede-

værelse av allierte styrker på norsk jord. 

Forsvarssjefen bygger sin militærstrategiske 

tilnærming på et terskelforsvar som hviler 

tungt på NATO og alliert forsterkning som 

basis for avskrekking. Regjeringen følger 

opp tilnærmingen, og konkretiserer 

den svært tydelig i Prop. 151 S: ”Trover-

dig avskrekking må derfor bygge på mer 

alliert øving og trening i fredstid, evne til å 

motta alliert støtte og at allierte involveres 

tidligst mulig i en krise.” Den fastslår vi-

dere at ”Et høyt nivå av regelmessig alliert 

tilstedeværelse skaper en stabiliserende 

normaltilstand i fredstid, som bidrar til 

troverdig avskrekking og forsvar.”

 Altså er det helt sammenfallende 

interesser mellom Norge og NATO – og 

enkeltland – i å videreføre ATS og opprett-

holde Åsegarden: Allierte styrker trenger 

vintertrening. Norge trenger allierte styr-

ker for forsterkning i krig – og til avskrek-

king i fredstid. 

B: Den militære dimensjonen
Hvordan rimer en nedlegging av det desidert 

største allierte treningssenteret med ambisjonen 

om økt alliert trening i Norge? I hvilken grad 

vil en avvikling av Åsegarden, uten fullgode 

alternativer, styrke – eller svekke – forsvaret av 

Norge?

ALLIANSEASPEKTET
ATS bidrar til forutgående trening under 

arktiske vinterforhold, som  er en forut-

setning for å kunne operere i nordområ-

dene ved krise og krig.

Forsvarssjefen tillegger allianseaspektet 

avgjørende betydning i FMR, med vekt 

på forsterkning – og på Forsvarets evne til 

mottak av allierte styrker. Den uavhengige 

ekspertgruppen som ble nedsatt av forsvars-

ministeren er sterkt opptatt av styrket al-

liert samvirke, og at alliert trening i Norge 

bør inngå i den nasjonale øvingsplan for 

norsk tilstedeværelse i nord. Regjeringen 

følger disse resonnementene, men vil like 

fullt nedlegge Åsegarden, som (med av-

lastning i Evenes) står for over to tredeler 

av allierte øvingsdøgn i nord.  

FORSVARSKONSEPT – ALLIERT TRENING

ØKONOMIEN: Åsegarden er en egnet leir for formålet, og har samtidig fleksibilitet for eventuell 
utvidelse. Nødvendige investeringer i mellomlangt perspektiv vil ventelig ligge på rundt 100 
millioner; alternativ etablering på Elvegårdsmoen vil trolig bli minst fem ganger dyrere. 

Det er uråd å se noe økonomisk bedre alternativ enn Åsegarden, som samtidig sikrer nødvendig volum, uten å 
måtte foreta vesentlig større investeringer enn her.

ATS ble vedtatt opprettet at 
Stortinget i 2008.

ATS tilhører Forsvarets 
operative hovedkvarter.

ATS stiller infrastruktur for en 
større avdeling. 
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STYRKEASPEKTET
ATS er en styrkemultiplikator for det 

norske forsvaret, ved å gjøre de allierte 

styrker Norge er avhengig av, egnet til å 

operere i nordområdene.

Forsvarssjefen framholder nødvendigheten 

av alliert forsterkning og nasjonal evne til 

mottak, men nevner ikke alliert trening. 

Regjeringen har som svært uttalt ambisjon 

å øke omfanget av alliert trening, men 

forklarer ikke hvordan dette skal la seg 

gjøre uten Åsegarden, enn si bedre enn fra 

Åsegarden.

 FSJ anbefaler nå utrangering og 

nedlegging av Åsegarden. Det er stikk 

motsatt av konklusjonen Forsvarsstaben 

trakk, og FSJ anbefalte, fire år før. Interne 

rapporter er unntatt offentlighet, men 

den fagmilitære vurdering av Åsegarden, 

både i 2011 og 2015, er utvetydig: Basen er 

militært sett svært godt egnet til formålet. 

Ingen alternativ er ansett som i nærheten 

like gode. 

 I anbefalingen til FD fra Sjef Forsvars-

staben (FST) fra november 2011, avgradert 

i 2013, konkluderes: ”En anbefalt frem-

tidig innretting på ATS medfører at det 

kraftsamles om infrastruktur i Harstad og 

med kombinert bruk av ledige kapasiteter 

i Indre Troms.” Stortinget valgte å vide-

reføre ATS i Åsegarden, men med ho-

vedkvarter på GP. I anbefalingen fra FST 

ble Åsegarden anbefalt mest av alt fordi 

det alternativet ”prioriterer de operative 

behov og de utenlandske brukernes øn-

sker” – og hvor disse ”ivaretas på den mest 

kosteffektive måte”. Til de påpekte opera-

tive behov hører særlig hensiktsmessighet 

for amfibieavdelinger.

 Et særdeles tungtveiende argument, 

som påpekes også i Forsvarets egne utred-

ninger, er det forhold at brukerne selv 

foretrekker Åsegarden – av flere grunner. 

Først og fremst operativ egnethet, med 

direkte tilgang til treningsområder av 

ønsket karakter, deretter geografisk belig-

genhet, dels i nærheten av innsettingsom-

rådet, dels nær byen Harstad. Brukerne, 

3 Cdo Brig og Royal Netherlands Marine 

Corps (RNLMC), har framholdt Åse-

garden som det best egnede sted i Europa 

for vintertrening.

 Et tredje – og enda viktigere, men 

mindre forstått – forhold er at den årvisse 

vintertreningen ikke mest handler om 

enkeltsoldaters ferdigheter. Det er vel så 

mye en logistikk-eksersis der hele briga-

den trener på innsetting og etablering av 

en base, hvorfra de så skal operere inn i 

landet. Britene kaller derfor Åsegarden en 

Battle Camp, og etablering og drift av den-

ne, med mannskap og materiell, er den 

tyngste del av treningsoppholdet. Dagens 

standardnivå på leiren er derfor ønsket og 

egnet.

ARGUMENTASJONEN
Vurderingene bak forslaget om å legge ned 

Åsegarden synes å hvile på helt feilaktige 

premisser: Mandatet til Forsvarets utrede-

re har vært å identifisere eiendomsmasse 

som kan utrangeres, ikke å utvikle alliert 

trening som et politisk og militært middel 

for forsvaret av Norge – slik Stortinget har 

lagt til grunn, og som regjeringen i Prop. 

151 S bekrefter. En forutsetning for vurde-

ringene har vært at samlet kapasitet, samt 

kvalitativ og kvantitativ støtte, for alliert 

trening ikke skal reduseres. 

 Det er svært få holdbare argumenter 

for en nedlegging av Åsegarden; selv de 

økonomiske er høyst diskutable. Derimot 

er det en rekke argumenter mot å nedleg-

ge basen: 

• Et premiss for etableringen av ATS var at Norge 
skulle tilby øremerket infrastruktur, også for 
ikke å komme i konflikt med egne styrkers 
aktivitet. Åsegarden brukes ikke av Forsvarets 
avdelinger, samtidig som brukerne har de fasili-
teter, både bygningsmessig og treningsmessig, 
de har behov for. 
Åsegarden er velegnet for brukernes behov, og 
største brukere uttrykker ønske om å fortsette 
her.

• Alliert trening som dag lagt til ATS Åsegarden 
kan i prinsippet legges til andre baser.  
I praksis finnes ikke slike dedikerte og egnede 
fasiliteter som kan dekke behovet. Fullgode 
alternativer vil fordre større investeringer enn 
hva som kreves for å videreføre Åsegarden for 
dagens bruk. 
Åsegarden er innarbeidet og funksjonell, og 
fullgode – realistiske – alternativer finnes ikke.

• Åsegarden utnyttes fullt ut midtvinters, og også 
andre anlegg må brukes. Det er forutsatt at ATS 
skal ta imot opp til to bataljoner med støtte på 
én og samme tid, dvs. mye over tusen soldater – 

Ekspertgruppen som i mai 2015 
presenterte sin rapport ’Et felles 
løft’ er svært tydelig på verdien 
av alliert trening, og ønsker bedre 
tilrettelegging for mer trening. 

Gruppen påpeker at militær 
støtte utenfra forutsetter at 
allierte disponerer styrker som 
er egnede, mobile og stridsklare, 
og at ”Stater og styrker som blir 
våre partnere i krise og krig, må 
ha den nødvendige innsikt i vårt 
nærområde som operasjonsarena. 
Det oppnås best gjennom trening 
og øvelser på norsk jord slik at 
aktiviteten knyttes tettest mulig til 
innsats i en konfliktsituasjon. Det 
må være en prioritert oppgave 
for norske myndigheter å legge til 
rette for slikt engasjement.”

Prioritert
oppgave

Utredning om ATS – Anbefaling 
(Sjef Forsvarsstaben, 11.11.2011)

”En anbefalt fremtidig innretning på ATS medfører at det kraftsamles om 
infrastruktur i Harstad og med kombinert bruk av ledige kapasiteter i Indre Troms.” 

FORSVARSKONSEPT – ALLIERT TRENING
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Forsvaret ønsker å redusere egen 
eiendomsmasse, og regjeringen 
ønsker økt sivilt–militært så vel 
som offentlig–privat samarbeid.

Videreføring – og videreutvikling 
– av ATS Åsegarden kan ha en 
slik tilnærming som en alternativ 
modell for utvikling og drift. 
Private kontraktører kan enten 
forestå påbygging, og disponere 
nye bygg også til annet bruk, eller 
overta hele leirdriften, etter avtale 
med Forsvaret.

Modeller
for drift

Prop. 151 S (2015–2016)
(Regjeringen Solberg, juni 2016)

”Norge må sørge for tilstrekkelig infrastruktur og vertslandsstøtte for alliert øving og 
trening.”  ”Åsegarden leir legges ned.” 

mest mulig samlet i ett område. Slik kapasitet er 
knapt tilgjengelig andre steder i Nord-Norge. 
Åsegarden har nødvendig høy kapasitet, som 
selv der må utvides for å oppfylle treningsam-
bisjoner.

• 3 Cdo Brig er største bruker av ATS Åsegar-
den. Den legger vekt på å trene logistikk og 
systemer, innsetting og etablering, med nærhet 
til havn og flyplass: Kombinert innsetting og 
trening, med komplett infrastruktur for en stor 
styrke i ett område i to-tre måneder er krevende 
å finne. 
Åsegarden er foretrukket av brukerne, som ikke 
nødvendigvis vil trene andre steder i Norge.

C: Den økonomiske dimensjonen
Forslaget om å nedlegge Åsegarden har 

kun et økonomisk rasjonale: Reduksjon av 

kvadratmeter er redusert driftskostnad – 

og tilsynelatende et bidrag til bærekraft. 

 Regjeringen angir en samlet innspa-

ring i perioden på 1,1 milliarder kroner. 

Forsvarsbygg (FB) har meldt et behov for 

oppgraderinger på 704 millioner. Andre 

beregninger, også de fra FB, anslår ca. 70 

millioner. Forskjellen er standarden. Det 

lave estimatet er hva som kreves for å heve 

og holde HMS-standarden på et aksepta-

belt nivå – for en leir, en battle camp, på 

akkurat det nivået brukerne ønsker. Årlig 

drift av Åsegarden oppgis til ca. 25 milli-

oner kroner – en lav kostnad i forhold til 

hva den gir.

 Forsvaret gjør selv et poeng av at 

økonomi er en viktig faktor også for uten-

landske avdelinger. Det faglige utbyttet 

av treningen, og den lave utgiften ved 

bruk av Åsegarden, oppveier at Norge er 

et høykostland. Forsvarets vurdering er 

at hvis kost-/nytte-verdien blir dårligere 

enn i dag er det en reell fare for at selv 

nære allierte, inklusive de styrker som er 

aktuelle for forsterkning i Norge ved krig, 

velger treningsalternativer andre steder. 

KONKLUSJON
Forsvarssjefen ønsker å styrke den allierte 

dimensjonen, men avvikle Åsegarden.

 Regjeringen ønsker økt alliert trening 

i Norge, men foreslår å nedlegge Åsegar-

den.

 Troms ønsker å utvikle Åsegarden 

for å tilrettelegge for økt alliert trening i 

Norge.

KAMPKRAFTKRAVET
Gir den foreslåtte nedlegging av ATS økt 

kampkraft?

Nei. Vintertrening har umåtelig stor verdi 

for allierte styrker, og derigjennom For-

svaret, som disse skal forsterke og samvir-

ke med i krise og krig. 

 Det er uforståelig at regjeringen ikke 

ser at det ikke finnes realistiske alter-

nativer til Åsegarden, og at dette ikke 

bare handler om å finne forlegning og 

treningsområde for enkeltsoldater. Den 

trening som skjer i Åsegarden/Evenes er 

en omfattende operasjon for et komplekst 

system – for marineinfanterister som skal 

settes inn ved kysten, kunne etablere seg 

og kjempe der. Videreført drift av Åsegar-

den vil øke sannsynligheten for fortsatt 

britisk og nederlandsk vintertrening, som 

i høyeste grad bidrar til kampkraft.

BÆREKRAFTKRAVET
Skaper den foreslåtte nedlegging av Åse-

garden økt bærekraft?

Nei. Den økonomiske gevinsten ved avvik-

ling er langt lavere enn presentert, og det 

er vanskelig å se at fullgode alternativer 

skal kunne bli billigere.

 Alternative løsninger som er utredet 

er verken fullgode eller besparende; tvert 

imot vil de kunne bli både dårligere og 

dyrere. Følgelig er det verken økonomisk 

fornuftig eller politisk forsvarlig å nedleg-

ge Åsegarden og reetablere et tilfredsstil-

lende treningssenter annet sted. Åsegar-

den må videreføres som dedikert ATS, 

med de nødvendige investeringer for å 

kunne utnytte anlegget enda bedre. Også 

ATS Porsangmoen må revitaliseres – for 

maksimal kampkraft og bærekraft.

 Viljen til å holde landet med et sterkt 

forsvar – og gjennom budsjettprioriterin-

ger – varierer over tid. Systematisk bruk av 

kommunikasjon, og utadrettet utnyttelse 

av forsvaskultur, vil bidra til å opprett-

holde en samfunnskontakt som sikrer 

en nødvendig forståelse – og støtte. Med 

Regjeringens forslag skal ikke musikken og 

kulturen ha en slik rolle. Dette er histo-

rieløst og kunnskapsløst – på grensen til 

ansvarsløst.

FORSVARSKONSEPT – ALLIERT TRENING

Alliert trening er også et 
produkt, som må utvikles.

Alliert trening kan utvikles i 
sivil–militært samarbeid.

Alliert trening bør tilbys flere, 
for økt tilstedeværelse. 

ATS videreføres 
og forsterkes ved 
Åsegarden og på 
Porsangmoen.

Åsegarden videreføres 
som tyngdepunkt i 
Alliert treningssenter.

ANBEFALINGEN
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Forsvarsviljen er forutsetning for for-

svarsevnen. Norge har tradisjonelt en 

sterk forsvarsvilje, men den skal ikke tas 

for gitt. Svikter den, svekkes grunnlaget 

for oppslutningen om Forsvaret i befolk-

ningen, og dets legitimitet. 

 Det er det mulig å gjøre noe med. Det 

må det gjøres noe med. Og da kan det ikke 

gjøres som Forsvarssjefen har anbefalt og 

regjeringen har foreslått: Å redusere den 

viktigste forbindelseslinjen Forsvaret selv 

har til folket: Forsvarskulturen generelt og 

Forsvarets musikk (FMUS) spesielt – med 

fem korps på fem forskjellige steder i lan-

det. Ett av dem er Forsvarets musikkorps 

Nord-Norge (FMKN) i Harstad. 

Stortinget har vedtatt: Forsvaret skal ha fem 

musikkorps. Et samlet storting har ved-

tatt en korpsstruktur, og gitt klare føringer 

for forsvarsmusikkens funksjon.

Regjeringen har foreslått: Forsvaret skal ha 

tre musikkorps. Regjeringen vil nedleg-

ge korpsene i Horten og Trondheim, og 

sterkt redusere rommet for sivilt samspill.

 Regjeringen har i Prop. 151 S fraveket 

Forsvarssjefens anbefaling, som møtte 

massiv kritikk, men har ikke fulgt opp 

Stortingets vilje. Den går ikke bare på 

antall korps, men på deres doble funksjon 

– dels innad i Forsvaret, dertil utad i sam-

funnet. Det er en lang tradisjon i Forsvaret 

og en tydelig føring fra Stortinget som 

forlates hvis langtidsproposisjonen følges.

FORSVARSKULTUREN: Norge har et militært forsvar som er sterkt 
redusert i volum og utbredelse. Desto viktigere er det å bruke 
flere arenaer og kanaler for å opprettholde kontakten mellom 
folk og forsvar. Kultur er et verdifullt virkemiddel. Prop. 151 S 
legger liten vekt på samfunnskontakt, og foreslår å sterkt svekke 
forsvarsmusikken – og dermed: samfunnskontrakten. 

Premiss 2

Nedlegging av to korps – og sterkt redusert handlingsrom – vil svekke samfunnskontakten.

1 SITUASJON

Forsvarsmusikken skal reduseres.
Regjeringen vil endre rollen til og bruken av 
forsvarsmusikken, som skal dekke Forsvarets 
egne behov, og ikke videreføre brobyggin-
gen i samfunnet.  Derfor foreslås ressursene 
redusert, inkl. nedlegging av to av fem korps, 
og mindre rom for produksjon.

2 VURDERING

Forsvarsviljen blir dermed truet.
Regjeringen setter ikke forsvarskulturen, 
med musikken, inn i en bredere sammen-
heng, inkl. betydningen av kultur som arena 
for formidling – og for kontakt mellom folk 
og forsvar. Svekket kulturkapasitet vil i 
verste fall svekke forsvarsviljen.

3 KONKLUSJON

Forsvarskulturen må styrkes.
• Forsvarskulturens verdi på forstås.
• Forsvarskulturen må brukes bevisst.
• Forsvarsmusikken må brukes utad.
• Korpsstrukturen må opprettholdes.
• Produksjonsressursene må økes.
• Lokal korpsledelse må beholdes.

Norge er avhengig av at folket kjenner og støtter Forsvaret; at forsvarsviljen holdes sterk,  
som en forutsetning for forsvarsevne. Forsvarskultur er et virkningsfull middel som må utnyttes bedre i 

befolkningen, ikke fjernes fra folket.

Forsvarets musikkorps Nord-
Norge (FMKN) er ett av fem korps 
i Forsvarets musikk (FMUS), og 
foreslått videreført. FMKN er 
eneste korps knyttet til Hæren, 
med nærhet til dens kjerneområde 
i nord. 

FMKN har røtter i landsdelen 
tilbake til 1911. Med 29 heltids 
musikere er dette det største 
heltidsorkester nord for 
Trondheim, og en av de fremste 
kulturformidlere i Nord-Norge. 
Korpset løser et hundretalls 
spilleoppdrag i året. FMKN har 
høstet anerkjennelse også for sin 
kulturkontakt med Russland, med 
flere samarbeidsprosjekt.

Militær
musikk

Prop. 151 S (2015–2016)
(Regjeringen Solberg, juni 2016)

FORSVARSKONSEPT – FOLKEFORANKRING

”Forsvarets virksomhet innenfor kultur og tradisjon bidrar til å skape interesse for dagens 
forsvar og sette militærmakten inn i et samfunnsperspektiv. Dette skal bidra til økt 

anerkjennelse av og kunnskap om det moderne forsvarets samfunnsrolle og oppdrag.” 

FOLKELIG FORANKRING
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PROBLEMSTILLING
Stortinget har vært konsistent i forhold til 

forsvarsmusikken, og forsvart dens rolle 

i Forsvaret og i samfunnet, samtidig som 

strukturen er blitt redusert.

 Stortinget har en rekke ganger be-

handlet FMUS, og sluttet i 2009 seg til kul-

turmeldinga: St.meld. nr. 33 (2008–2009). 

Forståelsen for forsvarskulturens betyd-

ning, og forsvarsmusikkens struktur, er 

nedfelt her – og er blitt bekreftet i senere 

stortingsbehandlinger.

 Forsvarssjefen ville i realiteten ned-

legge korpsene, halvere samlet besetning 

og samle alle ressurser på ett sted, under-

forstått Oslo. 

 Regjeringen følger ikke rådet, og vil 

opprettholde korpsene i Harstad, Bergen 

og Oslo; og legge ned i Horten og Trond-

heim.

VURDERING
Forsvarssjefen har ikke fremmet noen 

fagmilitære vurderinger, utelukkende sett 

på mulig kostnadsreduksjon.

 Regjeringen har ikke presentert noen 

begrunnelse, verken forsvars- eller kul-

turpolitisk, for sitt reduksjonsforslag.

 Det mest oppsiktsvekkende her er ikke 
bare forslaget om å nedlegge og redusere. 
Derimot at Forsvarets musikk ses som en le-
verandør av seremoni-innslag internt i etaten, 
og at verdien av dens kontakt – og samspill 
– med sivilsamfunnet ikke forstås, verdsettes 
og videreføres. 
 Politisk mangler forståelse for for-

svarskulturens rolle og forsvarsmusikkens 

verdi – som en del av nasjonens kulturarv 

og samfunnets kulturliv; også for å opp-

rettholde forsvarsvilje. Militært mangler 

verdsetting av forsvarskulturens betyd-

ning i utvikling av forsvarsevne. Økonomisk 

mangler vilje til å prioritere kultur som en 

verdiskaper i Forsvaret og et kontaktpunkt 

med samfunnet.

 Regjeringen foreslår ikke bare å 

redusere antall korps og musikere. Den 

vil fjerne funksjonen musikkinspektør, og 

dermed svekke den faglige ledelsen. Også 

den lokale korpsledelse svekkes. 

 

 Derved svekkes lokal kunnskap og 

kontakt, og båndene mellom forsvar og 

folk. 

 Når FMUS foreslås dimensjonert kun 

etter interne og sentrale behov, ligger det 

i kortene – når en overvekt av oppdragene 

vil være i hovedstadsområdet – at det alli-

kevel går mot en struktur hvor det verken 

er fem eller tre likeverdige korps, og at 

flest oppdrag vil være i hovedstads-

området.

 Regjeringen utfordrer Stortinget på 

dets vedtak fra St.meld. nr. 33. Forståelsen 

for at Forsvaret er en nasjonal kulturbæ-

rer, kulturforvalter og kulturformidler har 

forsvunnet i Prop. 151 S. Dermed forvitrer 

også samfunnskontrakten.

KONKLUSJON
Forsvarssjefen ønsker å legge ned korpsene 

og sentralisere.

 Regjeringen ønsker å redusere opp-

gaven og avvikle to korps.

 Troms ønsker å framheve forsvarskul-

turen og styrke musikken.

KAMPKRAFTKRAVET
Gir den foreslåtte reduksjon økt kamp-

kraft?

Nei. Forsvarets musikk kan tvert imot 

brukes mer aktivt og målrettet for å styrke 

kampkraften. Den må da ha rom for å 

produsere og presentere, både innad i 

Forsvaret og utad i samfunnet. 

BÆREKRAFTKRAVET
Skaper den foreslåtte reduksjon økt bæ-

rekraft?

Nei. Forsvarets musikk produserer ve-

sentlig billigere enn andre profesjonelle 

ensembler, og har altså særs høy kostef-

fektivitet. Bærekraften må også måles opp 

mot produksjon av forsvarsvilje.

 Det er en forunderlig mangel på lo-

gikk i tilnærmingen til forsvarsmusikken 

i Prop. 151 S. På den ene siden framholdes 

musikkens verdi for Forsvaret ut i sam-

funnet, men i realiteten foreslås det at den 

ikke lenger skal ha noen rolle – opptreden 

– i sivilsamfunnet.

1

2

3

Forsvarets musikk løste i 
femårperioden 2010–14 i alt 3113 
oppdrag, hvorav 565 av FMKN. 
Rundt 60 prosent av disse var dels 
rettet mot sivilsamfunnet.

Regjeringen har derav regnet 
seg fram til at musikken kan 
reduseres vesentlig, for å 
dimensjoneres mot ’Forsvarets 
behov’, dvs. de resterende 
40 prosent av kapasiteten. 
Gjenværende kapasitet skal 
dekkes av hundre årsverk, hvorav 
ca. 90 profesjonelle musikere. 
Dette innebærer en begrensning 
av oppdraget, av kapasiteten – 
og med reduserte økonomiske 
rammer også muligheten til å 
samspille med sivilsamfunnet.

Reduserte rammer vil også 
minimalisere mulighetene for å 
ta forsvarskulturen ut i landet og 
landsdelene, noe som ytterligere 
vil redusere kontakten mellom 
Forsvaret og folket.

Minimal
mulighet

Prop. 151 S (2015–2016)
(Regjeringen Solberg, juni 2016)

FORSVARSKONSEPT – FOLKEFORANKRING

”Forsvarets musikk deltar i Forsvarets egne seremonier og utfører 
oppdrag knyttet til kongehuset, Stortinget og regjeringen. I fremtiden 
skal Forsvarets musikk være dimensjonert for disse oppdragene.” 

Forsvarsmusikken 
opprettholdes med fem 
korps og ramme for 
produksjoner. 

Forsvarsmusikken skal 
fortsatt ha et tydelig 
samfunnsoppdrag, som 
bindeledd.

ANBEFALINGEN
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Logistikk er livsviktig. Logistikk er avgjø-

rende for enhver militær operasjon. For-

syninger må nå fram for å holde striden 

i gang og soldatene i live. Logistisk støtte 

i fredstid er krevende nok; i en stridssi-

tuasjon er den kritisk. Av driftsmessige – 

økonomiske og praktiske – årsaker har en 

stor del av Forsvarets logistikkvirksomhet, 

både materiellanskaffelser og forsynings-

støtte, blitt drevet fra Sør-Norge. Når 

størstedelen av den operative virksom-

heten, særlig den landbaserte som krever 

mest omfattende forsyningsstøtte, skjer i 

nord, er dette ulogisk. Logbaser og lagre 

må i større grad være der styrkene er fast 

forlagt. Tynne lagre og lange forsynings-

linjer svekker avskrekkingen.

 FSJ har erkjent: Norge har for lav 

beredskap. Det er store mangler særlig på 

reservedeler, og mange avdelinger erfarer 

at det tar lang til å få dem. Dette går ut 

over både drift og beredskap; det senker 

kampkraften og svekker bærekraften. FSJ 

foreslår at logistikken skal videreutvikles 

for å styrke evnen til å understøtte den 

operative strukturen. ”Små miljøer skal 

samles og effektiviseres.”

Regjeringen har foreslått: Norge skal bruke 

sivile. Allerede har Forsvaret mange 

private leverandører av logistikktjenester, 

og flere ønskes. Det som ikke er kjerne-

kompetanse skal så langt mulig leveres av 

kommersielle aktører. Operativ logistikk 

må i langt større grad leveres av Forsvaret 

selv, inklusive tekniske tjenester som ved 

verkstedene i Bjerkvik, Bardufoss og på 

Setermoen.

 En del av logistikken besørges av og 

ved den enkelte avdeling, størstedelen 

gjennom Forsvarets logistikkorganisasjon 

(FLO). Mange avtaler er inngått sentralt; 

enkelte har vært lite heldige, og en del 

oppleves som fordyrende. Nærhet til 

bruker tilsier at mer av logistikken, både 

lager- og vedlikehold og anskaffelser, bør 

være mer desentralisert. Større myn-

dighet til lokale anskaffelser vil gi økt 

kampkraft og – i sum – minst like godt 

bærekraft. Det vil også bidra til terskel-

bygging gjennom å være del av livskraftige 

lokalsamfunn der Forsvaret holder til; 

samfunn Forsvaret er avhengig av. Mer av 

logistikken kan legges til styrkeprodusen-

tene selv i deres baser, som i Midt-Troms 

med Bardufoss og Setermoen.

FORSYNING: Forsvaret har for lenge latt logistikkberedskapen 
forvitre. Den er blitt tilpasset en fredstidsdrift mer enn hva det 
krever å understøtte styrker i strid, inklusive å ta i mot allierte. 
Store deler av den militære logistikken er i Sør-Norge. Lagre 
forsterkes nå i nord for å høyne beredskap og styrke utholdenhet.  

Premiss 3

1 SITUASJON

Logistikkberedskapen har sunket.
Forsvarets beredskap på logsiden er erkjent 
å være for lav. Bl.a. er det et stort etterslep 
på oppbygging av delelagre. En stor del av 
sentrale lagre finnes i Sør-Norge, til tross 
for at en vesentlig del av anvendelser er i 
Nord-Norge. Høyrere krav til operativ bered-
skap gjelder også logistikken,

2 VURDERING

Sivil–militær samarbeid styrkes.
Forsvarets erfaring med økt bruk av private 
logistikkleverandører er i hovedsak positiv, 
og vil bli utvidet. Nytt sivilt forsynings-
konsept for HV må forventes å bli utvidet. 
Forutsatt at Forsvaret klarer å oppebære 
kjernekompetanse, er det positivt for sivil-
samfunent med økte leveranser. 

3 KONKLUSJON

Økte logistikkleveranser i nord.
• FLO styrker tilstedeværelsen i nord.
• Avdelinger får større handlefrihet. 
• Logistikk styrkes i forsvarsgrenene.
• Lokale lagre utvides og fylles opp.
• Det anspores til lokale anskaffelser.
• Et CoE for alliert log i nord opprettes

Forsvarets logistikkorganisasjon 
(FLO) sørger for at Forsvaret har 
det nødvendige materiell i fred og 
får sine forsyninger i krig. Den har 
også ansvar for vertslandsstøtte 
(Host Nation Support) til allierte 
styrker som forsterker Norge. 

Nasjonal logistikkommando (NLK) 
er fra 2014 opprettet for å lede 
forsyningsoperasjonen i krig, 
og blir prøvd under øvelser. Fra 
2016 er en del av oppgavene til 
FLO overtatt av den nye etaten 
Forsvarsmateriell (FM). Denne har 
ansvar for materiellinvesteringer; 
FLO for driftsanskaffelser, 
vedlikehold, modernisering og 
forsyning.
 
Når den mest åpenbare trussel 
om konvensjonell militær 
konfrontasjon er i nord, herunder 
på bakken i Finnmark og Troms, 
må forsyningsberedskapen være 
særlig solid der.

Forsvarets
logistikk

Sjef FLO, Petter Jansen
(Befalsbladet, juni 2016)

”Logistikk er som ei blodpumpe i en kropp, uten den vil 
ingenting fungere, og aller minst over tid.”

FORSTERKET LOGISTIKK

FORSVARSKONSEPT – LOGISTIKK
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NÆRINGSUTVIKLING ER 
PRIORITERT I NORDOMRÅDENE

VI MÅ SE NÆRINGSUTVIKLING OGSÅ SOM FORSVAR.

Tilstedeværelse er også næringsutvikling. 
En næringsutvikling i nord underbygger troverdig forsvarsvilje. 
En næringsutvikling Nordområdene er en prioritert nasjonal, strategisk politikk.

FORSVARSINDUSTRI ER 
VERDISKAPING I NORGE

VI MÅ OGSÅ SE FORSVAR SOM NÆRINGSUTVIKLING.  

Forsvar skaper også næringsutvikling. 
En forsvarsindustri skaper militær evne og nasjonal verdi. 
En forsvarsindustri bidrar til terskelforsvar, alliansetilknytning og samfunnsutvikling.

FORSVAR ER 
INNOVASJONSKRAFT I NORD-NORGE

VI MÅ SE INNOVASJONSPOTENSIALET I FORSVAR.  

Nord-Norge har unikt innovasjonspotensial. 
En innovasjon tuftet på unike arktiske forhold og stor militær virksomhet. 
En innovasjon for verdiskaping – i samvirke stat, industri og forsvar.

NÆRINGSUTVIKLING I NORD ER 
OGSÅ FORSVARSTERSKELBYGGING.
FORSVARSAKTIVITET I NORD 
HAR UNIK VERDISKAPINGSMULIGHET.

SIVILE MULIGHETER
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UNIVERSITETET: Norges arktiske universitet – Universitetet i Tromsø – har utstrakt relevant 
kompetanse, og kan knyttes enda tettere til forsvarsvirksomhet. Universitetsmiljøet er bl.a. 

interessert i å utvikle sitt droneprogram i samarbeid med Forsvaret.

’Troms-dokumentet’ har pekt 
på flere spor for å utvikle og 
utnytte kompetanse – til beste 
for Forsvaret og forsvarsevnen, 
samfunnet og verdiskapingen.

På side 28–33 synliggjøres 
den unike militære verdien 
av det arktiske Norge, med 
en skisse til etablering av et 
cluster med arktiske og allierte 
utviklingssentra. De kan, og 
må, drives i et samspill mellom 
Forsvaret og sivilsamfunnet, 
med akademia og industri. Det 
vil trekke på kompetansen til 
personer med sammensatt 
bakgrunn, ikke minst fra Forsvaret, 
og gi muligheter både for militært 
tilsatte som går ut av Forsvaret, og 
medflyttere.

På side 63 skisseres et konsept 
lansert av Bardu kommune 
i samarbeid med LO, om et 
nettverk av utviklingsmiljøer under 
paraplyen Innovasjonsbase Nord.

Sentre for
Innovasjon

MULIGHETER – NÆRING

Innovasjon gir kraft. Nyskaping må 
drivers kontinuerlig, på mange områder 
– fra mange hold. Innovasjon i og rundt 
Forsvaret styrker evnen til å løse oppgaver 
og oppdrag, og er nødvendig for å opprett-
holde kampkraften. Målrettet – og kreativ 
– anretning av kompetanseutvikling og 
kunnskapsforvaltning; systematisk anspor-
ing til og bruk av innovasjon kan bidra til et 
bedre grunnlag for rekruttering, medar-
beiderutvikling – og samfunnsutvikling. 
Det gjelder generelt, men enda mer i nord, 
hvor mange forsvarsansatte med famili-
er lever i små samfunn med begrensede 
muligheter for utdanning og arbeid. Bedre 
tilrettelegging kan styrke kampkraften – og 
bedre bærekraften.
 Kompetanse er kraft: Forsvaret er 
kompetansetungt. Militær utdanning og 
erfaringsbygging er ressurskrevende. Det 
tar lang tid, det krever investeringer. Kom-
petansereformen i Forsvaret har kommet 
langt, og er av regjeringen bebudet å gå 
lenger, på flere områder. Målsettingen er 
klar: En større andel av ressursene – også de 
menneskelige – skal til den operative del av 
strukturen. 
 Kompetanse er kritisk: Forsvaret er 
kunnskapsavhengig. Militær teknologi 
krever stadig mer spesialisering, både blant 
militære og sivile medarbeidere, både i 
Forsvaret og industrien. Et lite forsvar er 
avhengig den kompetanseflyt regjeringen 
har som personalpolitisk målsetting. Ny 
ordning for militært tilsatte skaper også 
større flyt, og flere trenger trenger person-
lig rådgiving.
 
 

Mennesker som ressurs
Forsvaret har ansvar for et stort antall 
vernepliktige. De har kompetanse med seg 
inn, og mer med seg ut etter endt tjeneste. 
Men de er bare i starten av sin voksen-
opplæring, og trenger både veiledning og 
tilbud. Dette har Forsvaret i alle år tilbudt, 
av flere årsaker og på stadig nye måter, 
tilpasset behov og avpasset teknologien. 
 Forsvarets kompetanse- og utdan-
ningssenter (FOKUS) tilbyr veiledning, kurs 
og yrkesrettet opplæring og utdanning til 
de som avtjener førstegangstjeneste, og kan 
bistå med tilrettelegging for den enkelte. 
Som del av et arbeid for å effektivisere 
forvaltningen, foreslår regjeringen å samle 
flere funksjoner på personellområdet. Ett 
tiltak er å omorganisere denne tjenesten, 
og å ”samle den organisatorisk under 
Forsvarets personell- og vernepliktssenter 
(FPVS) i Harstad.
 Tilbud som dette vil alltid endre 
karakter, og utfordre eksisterende organi-
sering. Den kan løses på forskjellige måter, 
men må uansett sette brukerne – her de 
vernepliktige – i sentrum. Hva er de tjent 
med, hva trenger de, hva ønsker de? 
Tilbudet fra FOKUS er mye benyttet (av ca. 
60 prosent av soldatene), og viser at det 
er behov også for direkte veiledning, ikke 
bare nettbasert. En stor del av verneplikts-
massen tjenestegjør i Troms, vesentlig i 
Bardu og Målselv, hvor det i dag er veilede-
re på Bardufoss, Setermoen og Skjold. Et 
veiledningstilbud kan ikke flyttes vekk fra 
der brukerne er.
 Flere enn de vernepliktige trenger 
karrieremessig eller annen veiledning og 
oppfølging, enten de er vervede grena-

MENNESKER: Forsvaret trenger mye kompetanse og har mye 
kompetanse. Det skapes stadig ny kunnskap, innsikt og erfaring 
– på mange områder, og mye i samspill med omgivelsene. En mer 
strukturert, bevisst tilnærming til utvikling og anvendelse av 
kompetanse kan gi mangfoldig verdi – for samfunnet generelt,  
for Forsvaret – for den enkelte. 

Verdiskaping som terskelbygging
INNOVASJONSKRAFT I NORD.



FORSVARET AV NORGE 
FORSVAR I NORD 63

INSTITUTTET: Norges statlige Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har svært tung og 
relevant kompetanse – ved sitt store anlegg med mange hundre ansatte på Kjeller; 
ingen permanent tilstedeværelse i nord, hvor størstedelen av styrkene 
– og feltlaboratoriet – er.

Norge har en omfattende forsvars- 
og sikkerhetsindustri, som leverer 
til Forsvaret – og til mange 
land. Industrien er en del av den 
nasjonale forsvarsterskelen.

Forsvarsindustrien skaper 
løsninger for Forsvaret og 
verdier for samfunnet. En ny 
stortingsmelding – Meld. St. 9 
(2015–2016) – ble lagt fram i 
oktober 2015. Stortinget ga sin 
tilslutning til etablert modell, 
med et nært samarbeid mellom 
Forsvaret og industrien. Meldinga 
er opptatt av innovasjon, uten selv 
å være utpreget innovativ.

Innovasjon Norge i Troms har 
engasjert seg i muligheter for 
samarbeid mellom næringsaktører 
og Forsvaret, men initiativet 
stanset opp – mye grunnet 
manglende forståelse og respons 
fra Forsvaret, som derved verken 
kjenner sin besøkelsestid eller 
egeninteresse.

Nasjonal
industri

MULIGHETER – NÆRING

derer, spesialister eller offiserer som skal 
skifte karriere, eller sivile – blant andre 
medflyttere – som trenger jobb eller må 
bytte jobb. Som følge av HR-reformen har 
den viktige funksjonen med familieko-
ordinator blitt borte. Familiene, særlig til 
militært tilsatte, er i langt større grad enn i 
de fleste andre virksomheter sterkt berørt 
av hva den forsvarsansatte er beordret til, 
også det faktum at svært mange er pendle-
re.
 Tilrettelegging for forsvarsfamilier 
har i en årrekke vært et viktig middel for 
både å rekruttere og beholde kompetan-
se. Det er god bærekraft å videreutvikle 
dyktige medarbeidere som Forsvaret har 
investert mye i kompetansen til. Da er 
det også god økonomi å investere i deres 
nærmeste. Dette kreves for hele Forsva-
ret, og det kreves enda mer i nord, hvor 
Forsvaret i hovedsak har sin virksomhet i 
små samfunn med begrensede muligheter 
til utdanning og sysselsetting. Dette er noe 
Hæren i Midt-Troms i mange år har vært 
svært oppmerksom på, og tatt initiativ for å 
gjøre noe med, inklusive sivile utdannings-
tilbud på universitetsnivå. 
 Det er behov for et revitalisert fokus 
på totaliteten knyttet til denne type ram-
mevilkår for alle kategorier personell i For-
svaret. Omorganisering av FOKUS må ses i 
en bred sammenheng, og ikke endres som 
foreslått uten en analyse av konsekvenser 
og avklaring av likeverdige alternativ. En 
samlet tilnærming – en livsfasetilnærming 
– bør legges til grunn. Hovedmålet må være 
å forbedre tilbudet til medarbeiderne, de-
res familier og omgivelser. Sekundært må 
endringer  ha som mål å finne løsninger 
som på området som effektiviserer Forsva-
rets forvaltning.

Innovasjon som drivkraft
Forsvaret er stadig mer kompetansekre-
vende. Det er også mindre, og mer avhen-
gig av sivile aktører; offentlige og private. 
Forsvarets virksomhet skaper fortsatt store 
ringvirkninger, og ikke bare lokalt. Det 
er ikke en oppgave for Forsvaret å skape 
arbeidsplasser, men det er avhengig av at 
det finnes arbeidstilbud for partnere som 
vil flytte med.
 Forsvaret har selv stadig færre sivile 
arbeidsplasser, og dermed færre syssel-
settingstilbud til medflyttere. Dét er en 
oppgave for sivilsamfunnet: for kommu-
nen, fylket, staten – med sine verktøy og 

virkemidler. Innovasjon er en drivkraft for 
utvikling og verdiskaping, så også til fulle i 
forsvarssektoren og ikke minst i forsvarsin-
dustrien. Forsvaret kan selv, i langt større 
grad enn i dag, være en drivkraft i innova-
sjon – for å forbedre egne løsninger, for økt 
kampkraft. Hvis det kan gjøres i samspill 
med sivilsamfunnet, og også til nytte for 
forsvarsfamilier, bidrar det til mindre slita-
sje og større tilfredshet, til økt bærekraft.
 Forsvaret bør i større grad engasje-
re seg i innovasjons- og utviklingsarbeid 
som en del av sin løpende virksomhet, i 
tett samarbeid med sivile – offentlige og 
private – virksomheter, også kommersiel-
le. Dette kan definitivt gjøres i samarbeid 
med akademiske miljøer og industrien. 
Forsvarskommuner i Nord-Norge trenger 
arbeidsplasser, har forsvarsvirksomhet – og 
dermed en mulighet for å skape mer med 
utspring i den militære aktiviteten. Og ikke 
minst i nord, men de arktiske forholdene – 
som i så måte må gjøres til fortrinn, ikke til 
en begrensning.

Samarbeid som nøkkel
Et bredt sivilt–militær og offentlig–privat 
samarbeid innen kompetanseutvikling og 
innovasjon, knyttet til personellpolitikk 
som må inkludere både familiekontakt 
og veteranoppfølging kan gi Forsvaret og 
samfunnet for øvrig betydelig verdi.
 Forutsetningen er evne og vilje til å se 
flere dimensjoner og faktorer i tettere sam-
spill, og å sette Forsvaret inn i en bredere 
samfunnssammenheng, som grunnlag 
for samarbeid om utvikling. Regjeringen 
(både den forrige og nåværende) har koblet 
sikkerhetspolitikk, kunnskapsutvikling 
og næringsutvikling tett sammen i sin 
nordområdepolitikk. Alt med fravær av 
forståelse for det sammensatte potensialet i 
å bygge også på kompetanse som Forsvaret 
har – for egen bruk, men av nytte for andre 
– og løsninger Forsvaret trenger – utviklet 
internt eller av andre.
 Næringspolitikk er forsvarspolitikk. 
Det styrker Forsvaret og forsvarsevnen. 
Næringsutvikling er også terskelbygging. 
Den styrker lokalsamfunn i nord, og livs-
kraftig lokalsamfunn inngår på flere måter 
i den krigsforebyggende terskelen. 
 Innovasjon er en driver, en verdiska-
per. Innovasjon trengs også i hvordan det 
finnes nye tilnærminger til og løsninger på 
hvordan innovasjon kan skape verdi – på 
nye, innovative måter.
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Innovasjon som konsept. Innovasjonsba-

se Nord er konseptualisert som et nettverk 

av aktører, av innovasjonsbaser i nord 

– og i resten av landet, og utenfor landet. 

Med utspring i et baseområde i Midt-

Troms, med Innovasjonsbase Bardu som 

et forankringspunkt, er konseptet tenkt å 

etableres som et nettverk med selvforster-

kende kraft.

Initiativet ble tatt av Bardu kommune 

og LOs næringspolitiske avdeling, med 

et idéseminar på Setermoen i mai 2015. 

Deretter har Bardu kommune videre-

ført arbeidet, nå i samarbeid med Troms 

fylkeskommune. Andre aktører inviteres 

med i utviklingsarbeid. Utgangspunkter er 

de unike mulighetene for innovasjon og 

utvikling som ligger i den svært sammen-

satte militære aktivitet i Nordområdene 

generelt og i Troms spesielt – med alle 

domener.

Alle forsvarsgrener er til stede i Troms+. 

Det gjøres betydelige anskaffelser – som 

i relativt liten grad kommer lokalsam-

funn til gode gjennom investeringer i 

produksjon. Heller ikke når det store 

innovasjons- og anskaffelsesprosjektet til 

Hæren, oppgradering av kampvogn CV90, 

har skapt synlige ringvirkninger. Bare ett 

selskap hjemmehørende nord for Polar-

sirkelen er leverandør til prosjektet på ca. 

ti milliarder kroner.

Når andre anskaffelser til regionen kom-

mer, eksempelvis luftvern og artilleri til 

brigaden på Setermoen, så vel som til 

helikopterbasen på Bardufoss og en fram-

skutt kampflybase i nabofylket, byr det seg 

nye muligheter for industrien. Men for å 

fremme lokal industri og næringsutvikling 

– og derved også bygge forsvarsterskelen 

– trengs også føringer fra det offentlige. 

Det er strenge krav om industrisamarbeid 

og -leveranser  knyttet til anskaffelsen av 

kampfly F–35. Hvilket krav ble stilt om noe 

tilsvarende – eller om arktisk samarbeid 

om testing og forbedring – ble gjort med 

leverandøren av kampvogn CV90?

NETTVERK: Næringslivet trenger muligheter, Forsvaret trenger 
løsninger; Forsvaret og næringslivet trenger hverandre. For å 
finne hverandre trenger de en katalysator; en tilrettelegger og 
møteplasser. Innovasjonsbase Nord er en innovativt konsept for å 
knytte aktører sammen, for å utnytte de unike mulighetene med 
forsvarsaktivitet i Arktis.

Nettverk for verdiskaping

Forsvarsindustrien har skapt få 
arbeidsplasser i nord, selv om 
Forsvaret i seg selv er en stor 
arbeidsgiver i enkelte kommuner. 

Men sivil sysselsetting som 
følge av Forsvarets virksomhet 
er begrenset. En del lokale 
leverandører har Forsvaret 
som viktig kunde. Men større 
anskaffelsene kommer bare i 
begrenset grad lokalt og regionalt 
næringsliv til gode. Derved 
er offentlige anskaffelser og 
Forsvarets sentraliserte innkjøp 
potensielt med på å undergrave 
forsvarsevnen, kanskje også 
-viljen, ved å ikke se den logiske 
totalitet: 

Anskaffelser som gagner 
lokalt næringsliv er med på 
å skape et inntektsgrunnlag 
som styrker lokal bosetting og 
samfunnsutvikling, som er en 
viktig del av terskelforsvaret 
og totalberedskapen. Og 
forsvarsviljen.

Industri
i nord

LO: ‘Styrking av Forsvaret – sikring av samfunnet’ 
 (april 2016)

”[Forsvarsindustrien] har vært, og er, et lokomotiv i norsk industri 
og teknologiutvikling, med et stort potensial for fortsatt vekst og verdiskaping.”

INNOVASJONSBASE NORD.
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FORKORTNINGS-
ORDLISTE

ATS  Alliert treningssenter

BNP  Brutto nasjonalprodukt

CA  Combined Arms

CoE  Center of Excellence

CRC  Control and Reporting Centre

FB  Forsvarsbygg

FD  Forsvarsdepartementet

FFI  Forsvarets forskningsinstitutt

FMKN Forsvarets musikkorps Nord-Norge

FMR  Forsvarssjefens fagmilitære råd

FMUS Forsvarets musikk

FOH  Forsvarets operative hovedkvarter

FSJ  Forsvarssjefen

FST  Forsvarsstaben

GIH  Generalinspektøren for Hæren 

GIL  Generalinspektøren for Luftforsvaret

GIS  Generalinspektøren for Sjøforsvaret

GIHV Generalinspektøren for Heimevernet

GP  Garnisonen på Porsanger

GSV  Garnisonen i Sør-Varanger

HRS  Hurtig reaksjonsstyrke

HV  Heimevernet

ISTAR Information, Surveillance, Target Acquisition,  

  and Reconnaissance

KJK  Kystjegerkommandoen

LTP  Langtidsplan (for forsvasrssektoren)

MJK  Marinejegerkommandoen

QRA  Quick Reaction Alert

SHV  Sjøheimevernet

UD  Utenriksdepartementet

FORKORTINGER
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’TROMS-DOKUMENTET’ er utarbeidet 

for å styrke forsvaret av Norge; for å 

understreke nødvendigheten av å styrke 

Forsvaret generelt, og i Nord-Norge 

spesielt – og for å synliggjøre den åpen-

bare, samlede fornuften i å forsterke den 

militære aktivitet i forsvarsregion Troms. 

For å forsvare hele Norge

BARDUFOSS, FINNSNES, HARSTAD, 

SETERMOEN, SØRREISA, TROMSØ

10.08.2016

FORSVARSREGION TROMS:

www.tromsdokumentet.no


