
1

C i v i t a - n o t a t  n r .  2 1  2 0 2 0

C i v i t a - n o t a t 
n r . 2 1  2 0 2 0

Hvordan kan Nord-Norge forsvares?  
En betenkning knyttet til dagens forsvarsplaner

Av tidligere forsvarssjef Sverre Diesen

Dagens forsvarsplaner forutsetter at Hærens bidrag til forsvaret av Nord-Norge skal være en mekani- 
sert brigade med stridsvogner og andre pansrede kjøretøyer. Det er i dagens situasjon en urealistisk 
forutsetning ut fra flere forhold. I lys av både sikkerhetspolitisk, teknologisk og økonomisk utvikling 
bør det gjennomføres en egen studie av hele forsvarskonseptet for Nord-Norge. Der bør Hæren i 
sterkere grad ses i sammenheng med de øvrige forsvarsgrener – spesielt med Luftforsvaret – og med 
de mulighetene teknologiutviklingen skaper.

I det norske fagmilitære miljøet pågår det i dag en debatt av stor betydning for hvordan Forsvaret 
skal se ut og operere i fremtiden, spesielt med tanke på forsvaret av Nord-Norge. Hva slags 
operasjonskonsept1 eller stridsidé skal vi bygge Forsvaret rundt med tanke på en mulig norsk-russisk 
konflikt i nord? Hvordan skal vår nordligste landsdel forsvares? Debatten står mellom to konsepter 
som er radikalt forskjellige, spesielt på landsiden, og som dermed forutsetter to radikalt forskjellige 
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hærstrukturer i Nord-Norge. Valget mellom dem har derfor meget store konsekvenser både 
sikkerhetspolitisk og økonomisk. Det dreier seg både om hva slags militære opsjoner regjeringen skal 
ha ved en eventuell krise eller konflikt i nord, og om hvordan vi skal bruke mange milliarder kroner  
i investeringer til Hæren de neste 4–8 årene. Indirekte dreier det seg også om hvordan Sjøforsvaret 
og Luftforsvaret skal utformes og operere, fordi Hærens operasjoner legger føringer på de to andre 
forsvarsgrenene. Spesielt vil valget komme til å påvirke om vi kan utnytte det meget avanserte 
kampflyet F-35 etter forutsetningen, slik vi allerede har investert for.

Forutsetninger i forsvarsplanleggingen
Norsk forsvarsplanlegging baserer seg på et sett av forutsetninger om Norges geopolitiske og 
strategiske stilling, den militære trussel, allianseforhold etc. som det ikke er vesentlig uenighet om. 
De skal likevel oppsummeres her som en påminnelse, fordi de alternative operasjonskonseptene i 
ulik grad forholder seg konsistent til disse forutsetningene.

Norges geopolitiske stilling – Forsvarets primære strategiske oppgave
Norges geopolitiske stilling er karakterisert ved at vi – sammen med de to andre landene på den 
skandinaviske halvøy – strategisk sett er en øy.2 Til Skandinavia kan man bare komme over land 
ved å gå gjennom Russland, og unnsetning av Norge er derfor bare mulig for en alliert med evne til 
maktprojeksjon over havet. I dag er det i praksis kun USA, eventuelt forsterket av Storbritannia, som 
har denne evnen i noe omfang. Av dette følger det norske forsvarets primære strategiske funksjon 
eller rasjonale:

Å avskrekke russisk aggresjon gjennom en troverdig evne til å utløse allierte forsterkninger 
– først og fremst amerikanske – i henhold til Atlanterhavspaktens artikkel 5, og hindre at det 
oppstår en ny, fullbyrdet sikkerhetspolitisk situasjon; et såkalt fait accompli.

Vi må altså med vårt forsvar kunne skape og vedlikeholde en stridssituasjon i Nord-Norge som 
utvetydig oppfyller forutsetningen i artikkel 5 og dermed skaper et sterkt press på våre allierte for å 
komme Norge til unnsetning. Enkelt sagt må vi kunne gjøre Norges situasjon til et spørsmål om våre 
viktigste alliertes troverdighet.

Et norsk operasjonskonsept bør følgelig ikke ha noe annet eller høyere ambisjonsnivå enn det som 
understøtter dette strategiske rasjonalet. Et kjernespørsmål som da melder seg umiddelbart er 
hvorvidt det å skape og vedlikeholde en slik stridssituasjon i vår tid forutsetter at vi må holde store 
landområder spesielt i Finnmark med bakkestyrker, og i så fall om det er mulig. Svaret på dette 
spørsmålet er følgelig et avgjørende premiss for valget av operasjonskonsept.

Trusselvurdering, dimensjonerende scenarier
For å få oversikt over hele bredden av mulige utfordringer for Forsvaret er den overordnete, 
sikkerhetspolitiske trusselvurderingen brutt ned og operasjonalisert i en rekke scenarier. Disse 
scenariene er delt inn i seks scenarioklasser etter type og omfang, og utarbeidet i et samarbeid 
mellom Etterretningstjenesten og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). De revideres med få års  
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mellomrom ut fra sikkerhetspolitiske, teknologiske, økonomiske og andre utviklingstrekk, sist i 2018. 
De to mest alvorlige av disse klassene betegnes henholdsvis begrenset angrep og strategisk overfall, 
og det er disse som representerer den dimensjonerende utfordringen for Forsvaret.3 Til hver av de to 
dimensjonerende scenarioklassene hører det fire enkeltscenarier som brukes for å studere i større 
detalj hvilke kapabiliteter Forsvaret må ha for å møte og mestre slike situasjoner.

Begrenset angrep
Scenarioklassen begrenset angrep forutsetter en bilateral norsk-russisk konflikt der Russland tar 
i bruk makt for å tvinge den norske regjering til å endre sin politikk på et omstridt område eller 
bøye seg for et konkret krav. Dette gir russerne stor handlefrihet med hensyn til angrepets type 
(flyangrep, missilangrep, raid med mindre sjø- eller luftlandsatte styrker, spesialstyrkeoperasjoner 
etc) og lokalisering. Denne handlefriheten følger av at angrepets hensikt først og fremst er politisk og 
psykologisk, nemlig å understreke alvoret i et politisk krav. Det er det faktum at det tas i bruk makt 
som er vesentlig, ikke hva slags makt eller hvor.

I et slikt scenario ønsker Russland åpenbart å holde konflikten bilateral og unngå at NATO involverer 
seg, og ønsker følgelig også å unngå stridshandlinger så langt som mulig. Jo bedre de greier det, 
dess sterkere blir inntrykket av norsk militær avmakt, og dess større er den politiske effekten. Disse 
operasjonene har derfor karakter av enkeltaksjoner som gjennomføres i løpet av begrenset tid – fra 
noen timer til høyst et par døgn – før de avsluttes og situasjonen normaliseres inntil neste operasjon. 
Finnmark er åpenbart det mest utsatte området på grunn av både sin utstrekning og sin nærhet til 
russiske baser, som gjør det krevende fra norsk side å etablere stridskontakt hurtig.

Figur 1 – Eksempler på begrenset angrep
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I denne typen scenario må Forsvaret generelt kunne hindre at det oppstår en konfliktsituasjon som 
er for stor for oss, men for liten og ubetydelig for våre viktigste allierte, spesielt i en tid med svekket 
alliansesolidaritet. Det krever i praksis en evne til å reagere raskt på et hvilket som helst slags angrep 
i Finnmark og skape en utvetydig stridssituasjon, dersom regjeringen bestemmer seg for å sette 
hardt mot hardt. Fordi Russland kan gjennomføre alle aktuelle angrepsoperasjoner av denne typen 
mot mål i Finnmark med styrker de har permanent stasjonert i Nordvest-Russland, vil varslingstiden 
for et slikt angrep kunne være fra helt ned i noen timer til høyst et par døgn. Med varslingstid forstår 
vi den tiden som går fra vi på grunnlag av etterretninger er sikre på at noe vil skje og til angrepet 
faktisk kommer. 

Fra et slikt behov kan vi utlede to krav til våre egne styrker. De må ha en beredskap eller en 
reaksjonsevne som står i forhold til varslingstiden, og dernest en mobilitet som innebærer at vi kan 
engasjere angriperen i løpet av tilsvarende kort tid uansett hvor han måtte velge å komme innenfor 
det utsatte området. Det dreier seg for Finnmarks del om ikke mindre enn 48.000 km2, eller ca 20 
prosent mer enn Danmarks samlede landareal. Mobilitet innenfor et så stort operasjonsområde 
kaller vi operasjonell mobilitet.

Et viktig moment her er likevel at det neppe er noe norsk-russisk konfliktspørsmål hvor det er så  
viktig for russerne å få det som de vil at det rettferdiggjør risikoen for og kostnadene ved en stor-
konflikt med NATO og USA. I tillegg er det et vesentlig forhold at Russland ikke lenger er konvensjonelt 
militært overlegen i forhold til Vesten. I dag kan russerne derfor ikke vinne en konvensjonell krig i 
Europa, slik Sovjetunionen kunne. Av disse to momentene følger at selv bare en alliert beslutning 
om å komme Norge til unnsetning må forventes å påvirke den russiske handlemåten i denne typen 
konflikt, og lede til en endring i det strategiske bildet. Dette, i motsetning til situasjonen under 
den kalde krigen, hvor en endring i den strategiske situasjonen tidligst ville inntreffe når allierte 
forsterkninger fysisk ankom Norge.

Strategisk overfall
Denne scenarioklassen har som forutsetning at Norge trekkes inn i en større konflikt mellom  
Russland og Vesten, primært som konsekvens av vår nærhet til baser og operasjonsområder for de 
russiske strategiske undervannsbåtene. Det er disse båtene som med sine interkontinentale raketter 
sikrer en russisk evne til å gjengjelde et atomangrep, den såkalte andreslagsevnen. Russland vil i en 
slik situasjon kunne etablere det mye omtalte bastionforsvaret, der både angrepsubåter, overflate-
fartøyer og fly opererer helt fremme i farvannene mellom Grønland, Island og Storbritannia (GIUK-
gapet) for å beskytte de strategiske undervannsbåtene og deres operasjonsområder i Barentshavet 
og Polhavet. I så fall kan det heller ikke utelukkes at de vil skyve sensorer, luftvernsystemer, 
luftforsvarsfly og tilstrekkelige bakkestyrker til å beskytte disse systemene inn på norsk område i 
Finnmark for å øke dybden i forsvaret av Kola-basene. Varslingstiden ved en slik konflikt vil kunne 
være noe lengre enn ved et begrenset angrep, men kan fortsatt dreie seg om meget få døgn.
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Figur 2 – Strategisk overfall

Dersom Russland føler et behov for å beskytte sin kjernefysiske gjengjeldelsesevne er det åpenbart 
fordi de anser en storkonflikt med Vesten for meget sannsynlig og nært forestående, hvis den ikke 
allerede er brutt ut. Etablering av bastionforsvaret med en landkomponent i Finnmark har derfor tre 
viktige konsekvenser for norsk forsvar som er forskjellige fra situasjonen i et begrenset angrep:

• I dette tilfellet kan det ikke forventes at en alliert beslutning om å komme Norge til 
unnsetning i seg selv påvirker den russiske handlemåten, siden konflikten dreier seg om 
noe som er langt viktigere for dem og de allerede har akseptert en betydelig høyere risiko 
og kostnad enn ved et begrenset angrep.

• Ved etablering av bastionforsvaret helt fremme i GIUK-gapet kommer Norge bak et fremskutt 
russisk forsvar som vil gjøre tilførsel av allierte forsterkninger vanskelig.

• Siden vi i denne scenarioklassen snakker om en større russisk-vestlig konflikt kan det være 
konkurranse om hvor allierte forsterkninger skal sendes, og Norge vil ikke nødvendigvis bli 
hverken først involvert i konflikten eller ha høyest prioritet i så måte.

I denne situasjonen er det til gjengjeld ingen tvil om at artikkel 5 også gjelder for vår del, men så vel 
konkurransen om forsterkningene, som vår beliggenhet bak det fremskutte russiske forsvaret, skaper 
usikkerhet om hvilke forsterkninger som vil være tilgjengelige og når de vil kunne komme. Forsvarets 
oppgave blir derfor å vedlikeholde en stridssituasjon som gjør det klart at vi ikke passivt godtar 
russisk bruk av norsk område. I tillegg til behovet for en reaksjonsevne i tråd med varslingstiden 
betyr det også et krav til utholdenhet som nødvendigvis må være konsistent med den tiden det vil ta 
før allierte forsterkninger vil kunne settes inn i Norge.
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Allerede nå kan vi derfor identifisere en av de grunnleggende strukturelle utfordringene til det  
norske forsvaret, nemlig det innebygde motsetningsforholdet mellom tre av de egenskapene vi 
må kreve av det – reaksjonsevne, operasjonell mobilitet og utholdenhet. Motsetningsforhold fordi 
reaksjonsevne krever stående styrker og derfor budsjetter med en høy driftsandel, mens operasjonell 
mobilitet og utholdenhet krever henholdsvis meget mobile våpensystemer og en størst mulig struktur, 
det vil si høy investeringsandel. Det er med andre ord ikke mulig å øke både reaksjonsevnen, den 
operasjonelle mobiliteten og forsvarsstrukturens størrelse innenfor rammen av samme budsjett. Og 
selv med et økende budsjett står vi her overfor et sentralt spørsmål om avveiningen mellom de 
tre egenskapene: Hvor mye av økningen bør legges i forbedret reaksjonsevne og hvor mye i større 
mobilitet og en større struktur? Utfordringen er at vi selvsagt ikke har noen garanti for at både 
den nødvendige reaksjonsevne og en tilstrekkelig mobilitet og utholdenhet kan etableres innenfor 
rammen av den tilgjengelige økonomi. I så fall er problemet ikke løsbart med mindre det kan løses 
på en annen måte enn forutsatt – altså ved hjelp av et annet operasjonskonsept.

Konkretisering av Forsvarets strategiske oppgave
Av historiske årsaker er hovedtyngden av det norske forsvaret i Nord-Norge etablert med det meste 
av sine baser, skyte- og øvingsfelter, logistikkinstallasjoner og infrastruktur for øvrig i Troms. Dette 
har sammenheng med situasjonen under den kalde krigen, hvor det var en rimelig antagelse at et 
sovjetrussisk angrep som skulle understøtte en offensiv på kontinentet, måtte ha som ambisjon å 
erobre norsk område minst ned til Vestfjorden for å oppnå den strategiske hensikten. Gitt Finnmarks 
utstrekning, åpne og delvis vegetasjonsløse terreng og nærhet til sovjetiske flybaser på Kola, ble 
hele dette daværende fylket ansett som lite forsvarbart. Der skulle det kun drives forstyrrende og 
forsinkende operasjoner, gjennomføres kommunikasjonsødeleggelser, etc.

Hovedforsvarsområdet var lagt til Troms der det langt sterkere terrenget syd og vest for Lyngenfjorden 
ga det tallmessig underlegne norske forsvaret større muligheter for å holde stand inntil allierte 
forsterkninger kunne settes inn. Det styrket også forsvaret at angriperen da måtte trenge gjennom 
det ca. 300 km lange defiléet mellom Alta og Oteren innerst i Lyngenfjorden som skiller Vest-
Finnmark fra Troms innland. Her er E6 eneste veiforbindelse, der veien over lange strekninger går 
langs en fjordarm på halv fylling – halv skjæring, og der en rekke flaskehalser i form av broer, tuneller 
og skjæringer gjør aksen meget sårbar for kommunikasjonsødeleggelser. 

Denne geografien er også årsaken til at vi i dag ikke regner med noen omfattende landmilitær trussel 
mot norsk territorium utenfor Finnmark. Et russisk missilangrep fra fly eller marinefartøyer kan 
riktignok ramme et hvilket som helst punkt i Norge. Det vi har kalt et begrenset angrep gjennomført 
med slike våpen for å tvinge den norske regjering til politiske innrømmelser kan derfor rettes mot oss 
overalt. Et strategisk overfall, derimot, i den hensikt å øke beskyttelsen av Kola-basene, gir åpenbart 
ingen mening utenfor Finnmark og i noen grad Troms. Men dersom de skal utvide buffersonen foran 
Kola til også å omfatte Troms, står russerne overfor samme problem som under den kalde krigen. 
De vil da måtte gjennomføre den ekstremt krevende operasjonen med å forsere Lyngen-defiléet, 
som kan gjøres ufremkommelig med relativt enkle midler. Tatt i betraktning hvilke ressurser det 
vil kreve holdt opp mot den meget begrensede ekstra fordelen det vil gi dem i forhold til bare å 
beherske Finnmark, er dette en lite sannsynlig handlemåte. Dertil kommer at det selvfølgelig også 
vil måtte bringe dem i direkte stridskontakt med hovedtyngden av det norske forsvaret i Nord-Norge  
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i et terreng som favoriserer oss. Det vil ytterligere svekke den russiske gevinst/risiko-kalkylen for et 
slikt alternativ.

Det samme gjelder også for et begrenset angrep i form av raid med sjø- eller luftlandsatte 
styrker utenfor Finnmark. Slike raid kan selvsagt settes inn også andre steder, så lenge det ikke 
er forutsetningen at de skal følges opp med et angrep over land. To forhold taler likevel imot en 
slik handlemåte. For det første vil risikoen og sårbarheten ved denne type operasjon øke sterkt jo 
lenger fra russisk territorium den gjennomføres, når avstanden for både fremføring og uttrekning av 
angrepsstyrken blir lang. For det andre er det heller ikke nødvendig å ta en slik risiko, så lenge denne 
type angrep ikke er avhengig av å besette en bestemt geografi for å lykkes. Et begrenset angrep er 
jo nettopp karakterisert ved at det er maktbruken i seg selv – ikke angrepets type eller lokalisering – 
som skaper den strategiske effekten. Følgelig innebærer sjø- og luftlandsatte raid utenfor Finnmark 
bare en større kostnad, uten samtidig å gi noen vesentlig høyere effekt. Jo lenger fra russisk område 
man kommer vil det være vanskeligere å begrunne et slikt angrep politisk under henvisning til
legitime russiske sikkerhetsinteresser.

Finnmark er således den eneste del av Norge hvor det fremstår som både strategisk fordelaktig og 
operativt mulig å angripe Norge med bakkestyrker fra russisk side. Ganske særlig gjelder det hvis 
disse styrkene skal ha en forbindelseslinje over land tilbake til russisk område. Et russisk angrep på 
eksempelvis Østlandsområdet med en sjø- eller luftlandsatt styrke er teoretisk mulig, gitt at man 
lykkes med å skape fullstendig overraskelse. Men en slik styrke kan hverken etterforsynes eller 
understøttes uten å krenke flere andre lands luft-, sjø- eller landterritorium – land som alle er allierte 
med eller vennlig innstilt overfor Norge. Dermed lar et slikt angrep seg heller ikke sannsynliggjøre 
med henvisning til noe politisk eller strategisk rasjonelt formål annet enn som del av en ny europeisk 
storkrig – en type krig Russland altså ikke lenger kan vinne.

Det er disse sammenhengene som gjør at det ikke lenger er mulig å forutsette en russisk territoriell 
ambisjon som strekker seg lenger enn til Finnmark med noen rimelig sannsynlighet. Samtidig har vi 
altså et absolutt strategisk behov for å engasjere angriperen for å etablere den stridssituasjonen vi 
er avhengige av å synliggjøre overfor alliansen. På mange måter kan vi derfor si at den kalde krigens 
forsvarsproblem i dag er reversert. Vi kan ikke lenger sitte i Troms med Forsvarets hovedstyrke 
og vente på at angriperen skal komme til oss. En konkretisering av den strategiske hensikten som 
tidligere er formulert stiller oss i stedet overfor dette spørsmålet:
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Figur 3 – Reversering av den kalde krigens forsvarsproblem

Det er dette spørsmålet de to alternative operasjonskonseptene prøver å besvare på hver sin måte. 
Men merk at rent logisk, ut fra den strategiske hensikt med forsvarsstriden, trenger vi ikke nødvendigvis 
utholdenhet i betydningen evne til å holde et bestemt landområde. Den strategiske hensikten i seg 
selv forutsetter ikke noe annet eller noe mer enn at vi opprettholder en synlig stridssituasjon som 
sikrer at det ikke er noen tvil om at artikkel 5 og allianseforpliktelsen gjelder.

De to operasjonskonseptene
De to alternative operasjonskonseptene kan enklest beskrives ved å knytte dem til de forskjellige 
strategiske ambisjonsnivåene som de representerer i Finnmark, henholdsvis kontroll og nektelse. 
Med kontroll i et landområde forstås evnen til å holde det besatt og sikre egen bruk av det, samtidig 
som man hindrer fiendtlig tilgang og bruk. Med nektelse forstås evnen til å hindre fiendtlig tilgang 
til og utnyttelse av et område uten selv å holde det eller kunne benytte det. Spørsmålet om hvilket 
operasjonskonsept vi bør velge avgjøres med andre ord av hvilket ambisjonsnivå i Finnmark vi anser 
som nødvendig og tilstrekkelig i forhold til det strategiske rasjonalet – det vil si utløse artikkel 5 – og 
samtidig mulig med de styrker vi vil disponere.

Mekanisert operasjonskonsept (ambisjonsnivå kontroll)
Det mekaniserte operasjonskonseptet med en ambisjon om kontroll i store deler av Finnmark er det 
som ligger til grunn for nåværende forsvarsplaner og organisering av Hæren i Nord-Norge, herunder 
også det nylig fremlagte forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret i Stortingsproposisjon 62 S. I dette 
konseptet er intensjonen å føre frem Brigade Nord fra Troms gjennom Lyngen-defiléet til Finnmark, 
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og engasjere angriperen hvor og hvordan han enn måtte komme. Hensikten vil være å beholde 
kontroll over tilstrekkelig store deler av Finnmark til at allierte forsterkninger også kan settes inn 
direkte i Finnmark når de ankommer, eller i det minste å kontrollere utgangen av Lyngen-defiléet og 
dermed fremføringskorridoren for forsterkninger som må landsettes i Troms.

For dette formålet er brigaden organisert i tråd med de vanlige prinsipper for en mekanisert avdeling, 
med stridsvogner og infanteri oppsatt på egne såkalte stormpanservogner, støttet av avdelinger fra 
de øvrige troppearter; ingeniøravdelinger, luftvern, artilleri, forsyningsavdelinger etc. For å sikre at 
avdelingene både er beskyttet mot flyangrep og får nødvendig støtte fra egne fly, vil dette konseptet 
som nevnt innledningsvis skape sterke føringer om bruk av våre F-35 kampfly i en tradisjonell rolle 
som støttevåpen for Hæren. Det innebærer i så fall en betydelig begrensning i forhold til flyenes 
kapasitet som multi-rolle sensor- og våpenplattform for et bredere spektrum av oppgaver.

Innledningsvis består brigaden av to mekaniserte bataljoner med støtteavdelinger forlagt i Troms, 
der hver slik enhet betegnes, en bataljonsstridsgruppe. Brigadens tredje bataljonsstridsgruppe, 
Telemark bataljon med støtteavdelinger, befinner seg på Rena og vil ikke kunne settes inn før den er 
overført til Nord-Norge med alt sitt tyngre materiell. Dette forventes å ta fra en til to uker, forutsatt 
at det ikke blir forsøkt å hindre overføringen. I tillegg vil det være en liten, mekanisert bataljon på 
Porsangmoen ved Lakselv i det sentrale Finnmark.

Alternativt konsept (ambisjonsnivå nektelse)
Det alternative operasjonskonseptet baserer seg derimot ikke på å skulle føre en høyintensitets 
krig i Finnmark med mekaniserte bakkestyrker. Dette anses som urealistisk på grunn av både 
fremføringsaksens sårbarhet og forsvinnende små muligheter for å kunne holde tilstrekkelig store 
deler av Finnmark tilstrekkelig lenge til at allierte styrker også kan landsettes der. I stedet må vi 
kunne nekte russerne uhindret bruk av norsk område ved hjelp av moderne sensorer og våpen som 
ikke krever tilstedeværelse i Finnmark med større, norske avdelinger som opererer samlet.

Et slikt konsept forutsetter for det første oversikt over situasjonen i Finnmark i tilnærmet sanntid. 
Dette kan oppnås ved hjelp av sensorer som benytter seg av ulike typer teknologi for å finne og 
identifisere mål, de kan være enten termiske (dvs basere seg på varmestråling), optiske (basert 
på lys), eller benytte radar. Slike sensorer kan plasseres på såkalte eleverte plattformer (satelitter, 
droner) for oversikt over større områder, kombinert med mindre egne avdelinger (lag, patruljer) på 
bakken, gruppert i tilknytning til de viktigste knutepunkter og tenkelige angrepsmål. I denne rollen vil 
vi kunne bruke så vel egne ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance) 
hæravdelinger som Heimevernet i Finnmark. Deres oppgave vil være å drive målfatning og utløsing 
av avstandsleverte presisjonsvåpen mot mål innenfor egen sektor. Også grensevakten i Øst-Finnmark 
vil egne seg godt for denne rollen etter en overgang til åpen konflikt.

Slike avstandsleverte våpen kan være missiler, langtrekkende artillerigranater eller konvensjonelle 
flybomber modifisert med egne systemer for fremdrift og presisjonsstyring. De kan derfor leveres, 
enten fra landbaserte plattformer bak Lyngen-defiléet, fra sjøbaserte plattformer, fra F-35 kampfly 
eller fra droner som enten avfyrer et eget våpen eller fungerer som våpen i seg selv. Det vil også 
kunne forhåndsplasseres plattformer for levering av slike våpen i Finnmark, eller våpnene kan 
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gjøres autonome ved å knytte dem til sensorer som identifiserer angriperens materiell på grunnlag 
av visuell gjenkjenning, støyprofil etc. for å redusere både risikoen for eget personell og behovet 
for kommunikasjon over lengre avstander. Endelig forutsettes det også at vi holder en mindre 
innsatsstyrke, for eksempel et forsterket kompani eller lignende, samlet i Troms for innsetting med 
helikopter mot mulige mål i Finnmark. En slik styrke vil dekke et behov for å foreta en synlig norsk 
besettelse av et bestemt punkt av politiske eller strategiske grunner, fortrinnsvis etter at allierte 
forsterkninger også er satt inn.

Den organisatoriske forskjellen som følger av dette konseptet er dermed at den mekaniserte 
brigaden erstattes av en kombinasjon av enheter og plattformer for avstandslevert presisjonsild i 
alle doméner (land, sjø, luft og elektronisk) kombinert med et nettverk av sensorer og små enheter 
på bakken. Begge konsepter tilstreber å skape en effekt i Finnmark der angriperen måtte dukke opp. 
Men nektelseskonseptet erstatter behovet for å kunne flytte mekaniserte avdelinger over meget 
store avstander med evnen til å kunne forlegge eller flytte ildvirkning over de samme avstandene 
ut fra en situasjonsforståelse basert på en kombinasjon av ulike sensorer. Oppstår det en situasjon 
300 km unna vil en mekanisert bataljon først måtte kjøre 297 av dem for så å engasjere angriperen 
på de siste 3 kilometers avstand med sine direkteskytende våpen. I nektelseskonseptet er det de 
sensorene som ser målet som gjør det mulig å utløse ilden umiddelbart.

Valget av konsept får dermed meget store konsekvenser for både organisasjon og utrustning av 
Hærens avdelinger i Nord-Norge. I Finnmark vil det for eksempel innebære at en liten mekanisert 
bataljon på Porsangmoen erstattes av 4-5 lett utstyrte jegerkompanier. Disse vil i fred være forlagt 
og drive trening på flere steder i det tidligere fylket. Derfra vil de ved innsetting bli spredt i mindre 
patruljer og enheter ut i sine operasjonsteiger, basert på lette terrengkjøretøy og utstyr for øvrig. 
Merk at dette ikke betyr at det blir færre soldater i Finnmark i fredstid totalt sett, det betyr bare at de 
er organisert og utrustet for å operere på en annen måte. Det samme gjelder avdelingene i Troms. 
Det er altså ikke slik at Brigade Nord blir borte ved en omlegging av operasjonskonseptet. Den blir 
bare seende grunnleggende annerledes ut, men det er ikke noe nytt. Brigadebegrepet har eksistert i 
flere hundre år, og har endret innhold med jevne mellomrom så lenge det har eksistert.

Utfordringer knyttet til det mekaniserte operasjonskonseptet
Utgangspunktet for debatten om operasjonskonsept i Finnmark er de utfordringene et mekanisert 
konsept står overfor som konsekvens av to forhold, henholdsvis

• vanskelighetene knyttet til fremføring og etterforsyning av brigaden gjennom Lyngen-
defiléet,

• muligheten for å realisere den strategiske hensikt med operasjoner i Finnmark, tatt i 
betraktning tid til rådighet, områdets utstrekning og angriperens styrke og handlefrihet – 
alt sett i forhold til våre egne begrensede styrker.

Disse vanskelighetene vil bli belyst i den rekkefølge de kronologisk ville oppstå.
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Fremføring og etterforsyning av brigaden gjennom Lyngen-defiléet
Avstanden fra brigadens baseområde i Troms innland og til Alta er i underkant av 400 km, hvorav 
300 km er gjennom det ekstremt kanaliserende Lyngen-defiléet fra Oteren innerst i Lyngenfjorden. 
En forflytning av to mekaniserte bataljonsstridsgrupper med én veiakse til rådighet og begrenset 
kapasitet for transport av tunge, beltegående stridskjøretøyer er derfor en tidkrevende oppgave. 
Simuleringer utført ved FFI, under nøye iakttagelse av alle relevante forhold; herunder antall 
kjøretøyer, kjørehastigheter, veienes kapasitet, tilgjengelig tungtransport inklusive rekvirerbare 
sivile kjøretøyer, mulighet for kjippkjøring etc., tilsier at flytting av selv bare én slik bataljonsgruppe 
fra Setermoen til Alta vil ta flere døgn. Det er under forutsetning av at det ikke gjøres noe for å hindre 
overføringen. Fremføring til Lakselv i det sentrale Finnmark vil ta ytterligere tid. Selv en uforstyrret 
fremføring av den ene av brigadens to bataljonsstridsgrupper vil med andre ord kunne ta flere 
ganger det vi kan regne med av varslingstid før et begrenset angrep. Allerede her får vi dermed 
den første indikasjonen på manglende konsistens mellom dette konseptet og de forutsetningene vi 
bygger forsvarsplanleggingen på – forutsetninger det altså ikke er noen vesentlig uenighet om.

Går vi så over til å se på hvilke muligheter Russland har i dag for å hindre en slik fremføring, spesielt 
ved bruk av den type moderne missilvåpen som de siste årene er utplassert på Kola-halvøya, blir 
bildet enda vanskeligere. Også dette problemet har blitt studert ved FFI ved at sårbarheten til en 
rekke av flaskehalsene i Lyngen-defiléet overfor disse våpnene er beregnet ut fra vår kunnskap om 
deres rekkevidde, presisjon og virkning. Det nødvendige antall treff for å føre til sammenrasing 
av broer, tuneller, veiskjæringer etc. er estimert, samtidig som at samlet forbruk av missiler for å  
oppnå det nødvendige antall treff med tilstrekkelig sannsynlighet er beregnet.

Figur 4 – Lyngen-defiléets sårbarhet
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Uten å gå i detalj, kan vi da fastslå at russerne, ved innsats av langt færre slike missiler enn de vil 
ha til rådighet, vil kunne sperre Lyngen-defiléet for lang tid med meget høy sannsynlighet. Russland 
kan med andre ord gjøre Finnmark til eksklusjonssone for norske mekaniserte avdelinger som må 
føres frem fra Troms. Dette vil de kunne gjøre uten på noe tidspunkt å krenke norsk territorium eller 
luftrom. Missilene kan eksempelvis leveres fra marinefartøyer, som i så fall ikke behøver å slippe 
fortøyningene sine i Murmanskfjorden. Slike angrep finnes det i praksis intet forsvar mot fra norsk 
side.

Gitt at Russland som påvist også vil ha et sterkt behov for å isolere Finnmark ut fra sine strategiske 
interesser, må det anses som ganske sikkert at de vil gjøre det – eventuelt true med å gjøre det hvis 
Norge forsøker å flytte avdelinger frem fra Troms. Alternativet vil være enten en fremføring av hele 
brigaden på skip, som forutsetter norsk sjø- og luftkontroll minst frem til Alta, eller utbedring av 
bruddene på E6 ved hjelp av ferger og lignende. Ingen av delene er det gjort konkrete forberedelser 
for i dag, og for begge alternativene gjelder det at de er minst like sårbare som den opprinnelige 
forbindelsen.

Dernest kommer at det heller ikke vil være tilstrekkelig å føre brigaden frem til Finnmark med 
personell og materiell, så lenge den er avhengig av understøttelse fra logistikkinstallasjonene i Troms 
med hensyn til både etterforsyning og evakuering av sårede. Vi er med andre ord avhengige av at  
russerne lar Lyngen-defiléet forbli åpent, også etter at operasjonene i Finnmark eventuelt er  
kommet i gang, og avstår fra fordelen ved å avskjære brigadens forsynings- og evakueringslinje 
tilbake til Troms. Sannsynligheten for det er, som man skjønner, begrenset. Men den skal altså 
multipliseres med den allerede meget beskjedne sannsynligheten for at brigaden slipper igjennom 
defiléet i utgangspunktet, gitt at russerne vil prøve å hindre begge deler. Først da har vi den samlede 
sannsynligheten for at vi skal kunne planlegge med vedvarende, uhindret bruk av Lyngen-defiléet. 
Et operasjonskonsept og en norsk forsvarsplan som baserer seg på å skulle føre mekaniserte 
bakkeoperasjoner i Finnmark understøttet fra Troms, bygger med andre ord på forutsetninger med 
samme slags sannsynlighet som det vi i andre sammenhenger ville kalt et mirakel – en sannsynlighet 
som snarere må regnes i promille enn i prosent.

Brigadeoperasjoner i Finnmark
Hvis vi likevel ser bort fra at hele forutsetningen for å planlegge med mekaniserte brigadeoperasjoner 
i Finnmark er teoretisk, vil ikke utfordringene slutte der. Tar vi utgangspunkt i at to bataljonsgrupper 
er kommet frem og befinner seg eksempelvis i hhv. Alta- og Lakselv-området, kan vi nå sette dem 
inn i de situasjonene de to scenarioklassene beskriver og se hvilke muligheter dette gir dem for å 
realisere den strategiske hensikten med operasjonene.

Operasjonsmuligheter ved begrenset angrep
Et begrenset angrep var karakterisert ved at angriperen har stor handlefrihet med hensyn til så 
vel angrepstype som angrepssted, fordi angrepets politiske og strategiske effekt ikke avhenger av 
at han tar kontroll over bestemte, forutsigbare områder eller steder. Det innebærer at det enkelt 
kan pekes på i hvert fall 20 steder i Finnmark hvor det kan settes inn sjø- eller luftlandsatte bakke- 
styrker i raidlignende operasjoner for å oppnå en slik hensikt.
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Figur 5 – Bataljonsoperasjoner ved et begrenset angrep

Med en norsk bataljonsgruppe plassert i Alta og en i Lakselv, vil riktignok disse to stedene trolig bli 
utelukket – men uten at det reduserer den russiske handlefriheten nevneverdig med hensyn til hvor 
et slikt begrenset angrep kan settes inn for å gi ønsket effekt. Med en sjø- eller luftlandsetting av en 
styrke mot GLOBUS-radaren i Vardø – en høyst tenkelig mulighet – vil for eksempel den nærmeste 
norske bataljonen først måtte forflytte seg ca. 350 km fra Lakselv i sine stridskjøretøyer, før de får 
kontakt med angriperen. Det vil måtte skje langs en enkelt, forutsigbar veiakse i et vegetasjonsfattig 
terreng der man også er avhengig av å krysse Tanaelven på den ene tilgjengelige broen som finnes 
på ruten.

Det kan uten vanskelighet lages et dusin tilsvarende eksempler på angrep der norske mekaniserte 
styrker i Finnmark vil være avhengige av meget lange, tidkrevende og sårbare forflytninger for å 
engasjere angriperen. Dette er fundamentalt i strid med forutsetningen om at vi må kunne gripe inn 
raskt mot denne type angrep for å oppfylle den strategiske hensikten med operasjonen – å etablere 
en synlig og utvilsom stridssituasjon med henblikk på å utløse Artikkel 5.

Snur vi betraktningsmåten og stiller som krav at vi skal kunne gripe inn mot et hvilket som helst 
aktuelt punkt i Finnmark i løpet av en viss maksimumstid – for et eksempel 12 eller 24 timer – får vi 
det omvendte problem. Spørsmålet blir da hvor mange mindre enheter vi må stykke opp bataljonene 
i for å kunne spre dem utover slik at tidskravet kan innfris uansett hvor angrepet settes inn. Det 
kan man, basert på ren hoderegning, fastslå at vil bety en fullstendig forstøving av hele brigaden i 
enheter som hver for seg ikke vil kunne utrette noe som helst. På grunn av Finnmarks utstrekning 
har vi altså å gjøre med et forhold mellom tid, rom og tilgjengelige styrker som gjør at problemet 
ikke lar seg løse innenfor rammen av noe som oppfyller den strategiske hensikt. Vi vil ikke greie å  
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skape stridskontakt mellom angriperen og norske bakkestyrker fordi brigadens avdelinger enten er 
for langt unna og vil bruke for lang tid – i den grad de kommer frem i det hele tatt – eller er delt opp 
i enheter som er så små at de hver for seg er uten reell kampkraft.

Operasjonsmuligheter ved strategisk overfall
Scenarioklassen strategisk overfall var karakterisert ved at Russland tar kontroll over deler av 
Finnmark for å plassere ut forsvarssystemer for å beskytte basene på Kola, sammen med nødvendige 
bakkestyrker til å beskytte disse systemene. Skal en slik operasjon ha noen hensikt ved å øke dybden 
foran baseområdene i en grad som betyr noe, er det vanskelig å tenke seg at de kan nøye seg med 
noe mindre enn hele den østre og midtre delen av det tidligere fylket. Det vil si at de må ta kontroll 
frem til i hvert fall Banak flyplass innerst i Porsangerfjorden, og i det minste kontrollere én veiakse 
tilbake til russisk område, enten over Ifjordfjellet eller via Karasjok. Det gjør at angrepet vil være 
mer forutsigbart enn et begrenset angrep med hensyn til type og retning, men til gjengjeld bli 
gjennomført med langt større styrker.

Dersom vi også i dette tilfellet forutsetter at brigaden er ført frem til Finnmark på forhånd, og også 
nå forutsetter oss bort fra hele etterforsyningsproblemet, står vi likevel overfor et annet slags 
problem enn under et begrenset, raidlignende angrep. Nå vil det ikke være muligheten for å etablere 
stridskontakt og dermed muligheten for å skape den situasjonen som skal utløse Artikkel 5 som er 
utfordringen. Angrepets type og omfang etterlater ingen tvil om at det er en Artikkel 5-situasjon 
allerede i utgangspunktet, og angriperen har uansett ikke tenkt å trekke seg ut igjen før vi kan 
etablere stridskontakt med ham. 

Figur 6 – Brigadens operasjoner ved strategisk overfall
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Nå er det derimot styrkeforholdet mellom oss, og den styrken han i et slikt scenario vil måtte sette  
inn, som begrenser oss. Ikke minst vil vi, for at hele konseptet skal ha noen hensikt, måtte ha til-
strekkelig store styrker til å fortsette en slik strid like lenge som det vil ta før allierte styrker også 
kan settes inn i Finnmark. Da snakker vi ut fra selv meget optimistiske estimater om i hvert fall 30 
dager, hvor vi må kunne vedlikeholde denne stridssituasjonen. For hva skulle ellers hensikten være 
med å prøve? Greier vi det ikke, har vi ikke oppnådd noe annet enn å forspille hele vår nasjonale 
hærressurs, uten at oppgaven er blitt noe enklere for våre allierte.

Ved et begrenset angrep var det forholdet mellom tid, rom og tilgjengelige styrker som gjorde 
dagens mekaniserte operasjonskonsept ugjennomførbart. Ved et strategisk overfall er det derimot 
styrkeforholdet og det medfølgende logiske kravet til utholdenhet til å holde et stort område som  
gjør det umulig. Ingen kan få seg til å hevde at en liten brigade kan føre sammenhengende høy-
intensiv strid mot en besluttsom angriper i over en måned, aller minst under de betingelser som 
råder i Finnmark.

Konklusjonen er derfor at uansett hvilket av de dimensjonerende scenariene for forsvaret av Nord-
Norge vi plasserer dagens brigade og konsept inn i, feiler vi. Finnmark er for stort, fremføringsveien 
er for sårbar, våre styrker er for små, våre allierte er for langt unna og angriperens styrke og handle-
frihet er for stor til at problemet lar seg løse innenfor rammen av dagens operasjonskonsept.

FFIs vurdering av kontrollkonseptet
I forbindelse med FFIs innspill til Stortingsproposisjon 62 S, forslaget til ny langtidsplan,4 gjorde 
instituttet også en vurdering og sammenstilling av disse to operasjonskonseptene. Herunder så de 
på hvilken styrke det faktisk ville kreve for at kontrollkonseptet skulle ha en rimelig mulighet for å 
lykkes. For å ha den nødvendige styrken og utholdenheten til å møte utfordringen i strategisk overfall 
og samtidig den mobiliteten som kreves for å reagere på sjø- og luftlandsettinger i rygg og flanker 
i begge scenarioklasser, kom FFI til at styrken måtte være på minimum en divisjon med to brigader 
og støtteavdelinger. I brigadene inngår til sammen hele åtte manøver- eller kampbataljoner, hvorav 
to mekaniserte og to helikopterbårne, i tillegg til støtteavdelinger med feltartilleri, rakettartilleri, 
luftvern, ingeniøravdelinger etc. – totalt i hvert fall en tredobling av Hærens styrke i Nord-Norge i 
dag. For å løse fremførings- og etterforsyningsproblemene knyttet til Lyngen-defiléet og samtidig 
ha en reaksjonsevne tilpasset det vi kan regne med av varslingstid, måtte dessuten mesteparten av 
avdelingene være stående og utgangsgruppert i Finnmark.

Som man forstår, ville for det første kostnadene ved en slik styrkeoppbygging overstige enhver
realistisk økonomisk ramme, når det også tas hensyn til hva det ville kreve av ny infrastruktur, i form 
av nye militærleire, øvingsfelter etc. i Finnmark. Det minnes om at den økonomiske profilen for 
perioden 2021-28 som er skissert i forslaget til ny langtidsplan bare vil strekke til for å videreføre 
dagens forsvarsstruktur og utbedre svakheter og mangler i den. Dernest kommer at det åpenbart 
vil ha meget negative sikkerhetspolitiske konsekvenser å mangedoble dagens styrkenivå i Finnmark. 
Ikke minst hvis man også skulle øve på det som er hele konseptets strategiske hensikt, nemlig å 
kunne landsette allierte forsterkninger i Vest-Finnmark. Hvordan tror man russerne ville reagere på 
amerikanske landgangsøvelser i Alta-området?
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Dette illustrerer det spesielle forholdet som gjør forsvaret av Finnmark til et unikt militærproblem, 
på grunn av den helt spesielle kombinasjonen av geografiske og sikkerhetspolitiske betingelser som 
definerer problemet. Den styrken som under disse betingelsene kreves for å oppnå den operative  
hensikten med dagens konsept må være så stor, drive øvelser i slikt omfang og ha så høy beredskap 
at den dermed får en negativ sikkerhetspolitisk og strategisk effekt, gitt det norske ønsket om 
lavspenning og begrenset militær aktivitet i Finnmark.

FFIs rapport peker imidlertid på enda et negativt forhold knyttet til en kontrollambisjon i Finnmark, 
nemlig at denne ambisjonen ikke er skalérbar. Hvis det tar minimum 30 dager før allierte forsterkninger 
kan settes inn i Finnmark, spiller det som nevnt ingen rolle om den norske brigaden holder i 10 dager 
eller i 15. Femti prosent av nødvendig styrkeinnsats gir med andre ord ikke femti prosent av den 
strategiske effekten, men null. Hvis vi ikke satser så mye at vi er helt sikre på å kunne holde i 30 
dager, er altså innsatsen bortkastet. Da har vi ikke bare mislyktes fullstendig sikkerhetspolitisk og 
strategisk, vi har også sløst bort milliarder av kroner på materiell og infrastruktur som ikke ga noen 
politisk og strategisk uttelling. Og – for ikke glemme – et stort antall soldaters liv vil være kastet bort 
til ingen nytte i en eventuell konflikt. Dette konseptet er med andre ord forbundet med en meget høy, 
både strategisk, økonomisk og moralsk risiko.

Og endelig er det jo også et spørsmål om alle de kostnadene, all den usikkerheten og all den risikoen 
som dette konseptet innebærer overhodet er nødvendig – når det er tatt hensyn til hva vi forsøker 
å oppnå strategisk og politisk. Det som i utgangspunktet er Forsvarets strategiske rasjonale er å  
etablere en utvetydig stridssituasjon. Spørsmålet er med andre ord om dette konseptet ikke 
bare er økonomisk fullstendig urealistisk med tanke på hva det ville kreve av styrker, og dertil 
sikkerhetspolitisk direkte kontraproduktivt. Det behøver ikke en gang være nødvendig i forhold til 
det vi ønsker å oppnå. Hvis vi med det alternative konseptet greier å skape en stridssituasjon som 
er tilstrekkelig udiskutabel til at våre viktigste allierte ikke kan ignorere den uten at hele alliansens 
og deres egen troverdighet går tapt, trenger vi jo heller ikke utsette oss for denne risikoen, disse 
kostnadene og disse tapene.

Utfordringer knyttet til det alternative konseptet

Det er selvsagt ikke slik at det alternative operasjonskonseptet for forsvaret av Nord-Norge er 
uten utfordringer eller svakheter; det er det intet konsept som er. Spørsmålet er derfor ikke om 
det har svakheter, men om hvilken type svakheter, og hvor store de er, hvordan de påvirkes av 
teknologiutviklingen og ikke minst, hvordan konseptet kommer ut ved en sammenligning med det 
mekaniserte konseptet.

I utgangspunktet har et konsept, basert på ambisjonsnivået nektelse i Finnmark, og bygget opp 
rundt utnyttelse av moderne sensorer, våpen og ledelsessystemer to sårbarheter eller svakheter. 
Den ene er en sårbarhet knyttet til behovet for kommunikasjon mellom sensorer av alle typer på 
den ene siden og beslutningstagere og våpensystemer på den andre. De vil befinne seg til dels 
langt fra hverandre, og denne kommunikasjonen må selvsagt være tilstrekkelig robust i møtet med 
angriperens elektroniske krigføring, hvor de har en betydelig kapasitet.
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For det første er det likevel ikke slik at konseptet avhenger av at alle sensorer er i forbindelse med 
alle beslutningstagere og våpensystemer kontinuerlig. Konseptets strategiske rasjonale forutsetter 
ikke noen annen og høyere taktisk ambisjon enn at vi periodisk kan treffe mål innenfor det utsatte 
området for å kunne hevde at det pågår en væpnet konflikt. For at vi skal mislykkes helt med det 
måtte angriperen kunne blokkere ethvert samband kontinuerlig for hele operasjonens varighet. 
Det er han neppe i stand til, sine betydelige ressurser til tross. Samtidig er det et poeng at et 
mekanisert konsept ikke er mindre avhengig av samband og kommunikasjon over lange avstander 
enn nektelseskonseptet er. Da må man i så fall akseptere at operasjonene fragmenteres fullstendig 
ved at bare enheter og stridskjøretøyer i umiddelbar nærhet av hverandre vil kunne kommunisere.

Dernest kommer at teknologiutviklingen gradvis gjør nektelseskonseptet både mer i stand til og 
mindre avhengig av kommunikasjon over lange avstander. Ikke bare sensorer, men også avanserte 
våpen som kan leveres fra enkle plattformer, kan settes inn i Finnmark, eller forhåndsplasseres der. 
Også helt autonome sensorer og våpen som kan utplasseres i nærheten av hverandre vil bidra i 
samme retning. Konseptets teknologiske modenhet er med andre ord i stadig forbedring på områder 
der utviklingen går meget raskt, selv om det innebærer en viss fremskriving av dagens muligheter.
Den andre utfordringen knytter seg til kostnad, eller mer presist til forholdet mellom pris og ytelse 
på avstandsleverte våpen. For at konseptet skal kunne fungere, må det åpenbart være et visst 
rimelig forhold mellom prisen på våpenet og verdien av det vi skyter på. Vi kan ikke bruke JSM-
missiler fra Kongsberg levert fra F-35 til å slå ut ett og ett stridskjøretøy på den andre siden. Men 
også her utvikler militærteknologien seg meget raskt på områder som nettopp favoriserer denne 
type våpensystemer. Rekkeviddene går opp og våpnene blir enklere, samtidig som de kan avfyres 
fra enkle og til dels autonome plattformer. Dermed går den totale kostnaden ved konseptet ned. På 
dette området ligger for øvrig norsk forsvarsindustri, blant annet Nammo, meget langt fremme, selv 
i verdensmålestokk.

En tredje innvending som har vært anført mot nektelseskonseptet er at avdelingene i Finnmark må 
operere uten tilknytning til egne forsyningslinjer og til dels bak det noen vil kalle fiendens linjer. 
Dette er likevel et mindre problem enn det fremstilles som. Våre egne avdelinger kan for det første 
nyttiggjøre seg av at angriperen i stor grad vil måtte holde seg til de få hurtige fremrykningsveiene  
som hans mekaniserte avdelinger er avhengige av for lengre forflytninger, og de punktene eller  
målene han for kortere eller lengre tid velger å besette. Det betyr at små og lett oppsatte jeger-
avdelinger med terrengkjøretøyer for både sommer og vinter vil ha relativt stor bevegelsesfrihet 
utenfor veiakser og kommunikasjonssentra. Et begrep som «bak fiendens linjer» har dermed mindre 
relevans, så lenge det ikke vil være noen sammenhengende fiendtlig front. Våre egne styrkers farligste 
fiende vil være angriperens fly og helikoptre eller droner, og for beskyttelse mot dem vil hver slik  
liten enhet måtte disponere et antall bærbare luftvernvåpen for nærforsvar, såkalte MANPADS. 
For øvrig ligger deres beskyttelse i at de består av få personer, opererer spredt, utnytter sine 
lokalkunnskaper og har lav signatur.

Fordi det dreier seg om små enheter med lette kjøretøyer, og uten tyngre våpen, er også 
logistikkproblemet dramatisk redusert, sammenlignet med det mekaniserte konseptets sluk av 
ammunisjon og drivstoff. Forsyningsbehovet er begrenset til det som kan medføres på kjøretøyene 
for noen døgn av gangen og etterforsyning kan skje fra skjulte forhåndslagre plassert i utkanten  
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av enhetenes operasjonsområde i fred. Fordi enhetene heller ikke er forutsatt å ta opp kamp  
direkte med sine egne våpen, vil behovet for evakuering være begrenset til det de eventuelt  
pådrar seg av sårede ved utilsiktet kontakt med angriperen. Slik stridskontakt skal unngås og  
umiddelbart avbrytes hvis den likevel inntreffer, og dette vil redusere antall sårede drastisk, sammen- 
lignet med et symmetrisk, mekanisert konsept der kontinuerlig stridskontakt med angriperens 
avdelinger er både regelen og formålet. Evakuering, der det likevel blir nødvendig, vil måtte skje 
til en samleplass utenfor det umiddelbare stridsområdet. Derfra må evakuering skje til et område  
bak Lyngen-defiléet – eksempelvis ved hjelp av evakueringsdroner.

Sammenstilling og oppsummering
Etter denne gjennomgangen av de to konseptene, er det nå mulig å foreta en sammenstilling av dem 
og oppsummere de viktigste forskjellene.

Det er ingen uenighet om at den norske muligheten for å utløse alliansens artikkel 5 forutsetter 
at vi må kunne skape og vedlikeholde en udiskutabel stridssituasjon i Finnmark. Kontrollkonseptet 
forsøker å oppfylle dette ved å engasjere angriperen og holde terreng med mekaniserte bakkestyrker, 
som innebærer store utfordringer med så vel fremføringen som forholdet mellom tid, rom og 
egne vs angriperens styrker i Finnmark. Nektelseskonseptet på sin side unngår for det første hele 
fremføringsproblemet ved at det ikke skal være større styrker eller forsyninger i Finnmark enn 
det som er plassert der allerede i fredstid. Dernest oppfyller det den strategiske hensikten ved å 
erstatte behovet for å flytte styrker over store avstander, med muligheten for å flytte ild over de 
samme avstandene på en brøkdel av tiden. Gitt at en helt sentral del av den overordnede strategiske 
hensikten med hele operasjonen, spesielt ved et begrenset angrep, er å kunne reagere raskt og 
etablere en utvilsom stridssituasjon, er dette en avgjørende forskjell i favør av nektelseskonseptet.

Denne fordelen er egentlig ikke noe mer enn en naturlig konsekvens av vår tids militærteknologiske 
utvikling, som først og fremst kjennetegnes av en dramatisk forbedring av så vel sensorteknologi som 
systemer for presisjonsstyring. Det betyr at mer av bekjempelsesfunksjonen for landstyrker generelt 
kommer til å flytte seg fra direkteskytende line-of-sight-våpen til indirekte, over-the-horizon skytende 
våpen.5 Tradisjonelle mekaniserte styrkers svakhet er med andre ord at de er nødt til å konsentrere 
våpenplattformene fysisk for å kunne konsentrere ilden fra dem. Men med dagens teknologiutvikling 
innebærer en slik konsentrasjon av våpenplattformer en meget stor sårbarhet. Mot en kvalifisert 
motstander i en høyintensiv konflikt vil dette ikke lenger være en mulig måte å operere på – i det 
minste ikke for det tallmessig underlegne norske forsvaret i Finnmark. Det hevdvunne operative 
prinsippet om kraftsamling vil i større grad komme til å dreie seg om å konsentrere avstandslevert 
ild mot utvalgte punkter fra våpensystemer og -plattformer som nettopp på grunn av våpnenes 
rekkevidde og presisjon kan forbli spredd og derfor mindre sårbare. Det er en god beskrivelse også 
av et operasjonskonsept i Finnmark basert på nektelse ved hjelp av slike systemer.

Det er likevel ingen tvil om at vi hadde kunnet basere oss på et mekanisert kontrollkonsept i 
Finnmark, hvis vi bare hadde vært villige til å bruke nok penger på det. Det er heller ingen som 
har påstått at et nektelseskonsept basert på moderne sensorer og våpen er gratis. Den vesentlige 
økonomiske forskjellen ligger imidlertid i konseptenes radikalt forskjellige egenskaper med hensyn 
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til skalérbarhet. Som vi har sett, gir kontrollkonseptet ingen strategisk effekt, med mindre vi oppfyller 
det hundre prosent – altså med mindre vi kan holde store deler av Finnmark like lenge som det vil 
ta før allierte bakkestyrker ankommer. Det krever, som vi har sett, styrker hinsides alt det norske 
forsvarsbudsjetter noen gang kommer til å kunne betale for.

Nektelseskonseptet er derimot basert på en annen logikk med hensyn til å synliggjøre og vedlike-
holde en konfliktsituasjon i Finnmark, nemlig på evnen til vedvarende tapspåføring og sjenering av 
angriperen, uten å ta opp noen avgjørende kamp med bakkestyrker. Her er utholdenhet, i betyd-
ningen evne til å holde terreng i en høyintensiv og symmetrisk bakkestrid, erstattet med utholden-
het til å kunne påføre ham tap fra avstand. Denne tapspåføringen behøver ikke være mer intens  
og kontinuerlig enn det som er konsistent med den strategiske hensikt – det vil si regelmessig nok  
til å understøtte vår påstand om at det pågår en væpnet konflikt i Finnmark. Det er en frekvens  
og en evne som kan vedlikeholdes over tid til en langt lavere kostnad, der effekten i prinsippet 
påløper fra første treffer og første investerte krone. Det er denne skalérbarheten som gjør at 
nektelseskonseptet er forbundet med langt lavere risiko, både strategisk og økonomisk. 

Oppsummert er de tre fundamentale svakhetene ved et mekanisert konsept for forsvaret av Finnmark 
derfor disse:

• En styrke som skal ha reaksjonsevne tilpasset en realistisk varslingstid, og samtidig 
tilstrekkelig av både operasjonell mobilitet og utholdenhet til å lykkes med det nåværende 
operasjonskonseptet i Finnmark, vil sprenge alle økonomiske rammer.

• En slik styrke må dessuten være så stor og gruppert så langt frem i Finnmark allerede i fred 
at den er kontraproduktiv strategisk og sikkerhetspolitisk.

• Det er heller ikke nødvendig å pådra seg et så risikabelt og kostbart konsept for å oppfylle det 
norske forsvarets strategiske rasjonale – å utløse NATOs artikkel 5 og allierte forsterkninger.

Nektelseskonseptets fortrinn i forhold til disse dilemmaene er at det sikrer utholdenhet uten å 
forutsette store troppestyrker til å holde terreng og føre krig med store ofre i Finnmark i mange 
uker: Det sikrer en evne til å skape en konfliktsituasjon i Finnmark uten å måtte utplassere store 
styrker der i fred, og det oppfyller den strategiske hensikten på en måte som krever langt mindre 
rent operativt for å lykkes. 

Fagmiljøet i Hæren gjør imidlertid intet forsøk på å drøfte de mange utfordringene og dilemmaene 
knyttet til det nord-norske forsvarsproblemet. I stedet argumenterer man for en løsning preget 
av inkonsistens mellom operasjonskonseptet på den ene side, og så vel strategisk hensikt som 
tilgjengelige ressurser på den andre. Det er med andre ord ingen sammenheng mellom mål, metode 
og middel – den balansen som uttrykker det tidløse og ufravikelige kravet til en vellykket strategi. 
Hæren mangler rett og slett en helhetlig og konsistent analyse av Finnmarksproblemet hvor det 
allment aksepterte, sikkerhetspolitiske og strategiske mål – å utløse alliansens Artikkel 5 – realiseres 
ved hjelp av en gjennomførbar operativ metode og med et økonomisk realiserbart middel, det vil 
si med en forsvarsstruktur som vi har råd til. I stedet støtter man seg til en hovedsakelig teoretisk 
argumentasjon om verdien av mekaniserte styrker generelt og stridsvogner spesielt, løsrevet fra det 
konkrete forsvarsproblemet i Nord-Norge.
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Konklusjon
Det er denne mangelen på sammenheng mellom mål, metode og middel – fraværet av en 
gjennomgående, stringent og helhetlig analyse – som gjør det nærliggende å konkludere med at 
vi her ikke bare står overfor faglig uenighet om et komplisert militært problem. Motstanden mot å 
rokke ved det etablerte operasjonskonseptet kan bare forklares som utslag av et veldokumentert 
militærhistorisk fenomen, nemlig militære organisasjoners iboende konservatisme og uvilje mot 
endring – særlig der endringen truer sterke, bestående fagmiljøer.

Uvilje mot endring kan selvsagt forekomme også i andre fagmiljøer enn de militære. Men når vi ikke 
må undervurdere den særlige konservatismen i militær sammenheng, skyldes det at spillerommet er 
langt større her enn på andre områder. Det følger av at operative militære spørsmål i større grad enn 
de fleste andre problemer er hypotetiske av natur. Militære organisasjoner er jo unike ved at de lever 
uten tilbakemelding hver dag fra den virkeligheten de er til for, i motsetning til politi, helsevesen, 
utdanningsvesen og andre samfunnsfunksjoner. Dekomponerer vi denne tilbøyeligheten i dens 
enkelte faktorer ser vi at den har tre bidrag; et kognitivt, et emosjonelt og et materielt – det vil si et 
som er drevet av ren egennytte.

Kognitivt vil et sterkt militært fagmiljø som ikke utsettes for det kontinuerlige korrektivet som en 
krig representerer lettere gravitere inn i selvforsterkende gruppetenkning og konformitetspress. 
Emosjonelt er det et velkjent fenomen at offiserer er tilbøyelige til å utvikle en følelsesladet 
binding til våpensystemet eller plattformen de opererer – til skipet, flyet eller stridsvognen. Denne 
bindingen kommer i tillegg til den følelsesmessige tilknytningen til forsvarsgrenen, troppearten eller 
avdelingen som alle offiserer sosialiseres inn i fra første dag i uniform. I utgangspunktet og innenfor 
rimelighetens grenser, er dette både konstruktivt og nødvendig, som den kvaliteten vi kjenner som 
korpsånd eller avdelingsstolthet. Men uten et korrektiv fra verden utenfor eget fagmiljø kan slike 
følelser fort degenerere til snever sjåvinisme og en reaksjonær holdning til nødvendig utvikling. Og 
endelig må vi antagelig være ærlige nok til å erkjenne at for de fleste av oss vil det alltid spille en 
rolle også rent materielt at vår egen del av virksomheten ikke taper seg i betydning i forhold til andre 
deler av Forsvaret. Ingen liker at egen sektor blir mindre viktig, at eget fagmiljø får færre ressurser, at 
egen kompetanse blir mindre etterspurt og at egne karrieremuligheter derfor reduseres.

Det ferskeste eksempelet på denne type militærkonservatisme fra vårt eget forsvar er det 
stasjonære kystartilleriets kamp for å overleve på 1990-tallet, på tross av at statiske kystfort var 
blitt både sikkerhetspolitisk irrelevante og teknologisk utdaterte etter 1991. Da forsvant trusselen 
om en sjøinvasjon syd for Lyngenfjorden ved Sovjetunionens kollaps, samtidig som Gulf-krigen i 
1991 demonstrerte statiske måls sårbarhet for de nye presisjonsvåpnene. Ikke desto mindre ble 
flere planlagte kystfort ferdigstilt utover på 90-tallet, herunder det meget moderne torpedobatteriet 
i Malangen. Det var ferdig i 2001 og prøveskjøt sine to første og eneste torpedoer samme dag 
som Stortinget besluttet nedleggelse av både dette og andre stasjonære kystbefestninger som til 
sammen hadde kostet milliardbeløp. Noen vil riktignok her innvende at det hadde kostet like mye 
å forhandle seg ut av kontrakten med leverandøren Bofors, men dette har formodningen mot seg. 
Det hadde sikkert kostet en hel del, men åpenbart ikke like mye når man eksempelvis kan trekke fra 
deler av anleggskostnadene over en periode på flere år. Og uansett var Forsvaret da blitt spart for 
omdømmetapet.
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På tross av dette ble det dessuten gjennom 90-tallet også drevet utredning av et nytt «internmobilt» 
kystartillerikonsept, der mobile kanoner skulle bevege seg i tuneller inne i et fjellanlegg med en 
rekke åpninger mot sjøen hvor skytsene kunne kjøres frem for å avgi ild og deretter trekkes inn i 
fjellet igjen. Ser man på hva noe slikt ville kostet og holder det opp mot verdien relativt til andre 
våpensystemer når sjøinvasjonstrusselen attpåtil var borte, får man en anelse om hva sterke militære 
fagmiljøer som kjemper for å overleve er i stand til.

Det er dette utslaget av militærkulturens bakside som har gitt militære organisasjoner ord på seg 
for ofte å forberede seg på forrige krig i stedet for på neste. Flertallet i en militær organisasjon 
representerer alltid dagens og gårsdagens måte å tenke og operere på, de som representerer 
morgendagens vil nødvendigvis alltid utgjøre et mindretall. En langtidsplan som ikke reflekterer 
noe annet enn den konvensjonelle visdom i Forsvaret selv, vil derfor aldri bringe oss videre. Den 
produserer sjelden noe annet enn slavisk fornyelse av eksisterende konsepter og våpensystemer. 
Det er derfor reell fornyelse av ethvert forsvar krever en politisk ledelse som har vilje og evne til å 
overkjøre institusjonell militær konservatisme når det er nødvendig. 

Det er derfor bekymringsfullt at Stortingsproposisjon 62 S foreslår en videreføring av den mekani-
serte brigaden i Nord-Norge, riktignok forsterket med en fjerde bataljon. Problemet er bare at selv 
med denne forsterkningen – i den grad den vil la seg realisere økonomisk – kommer ikke brigaden en 
gang halvveis til den styrken og de kapabilitetene den ifølge FFIs innspill til den samme langtidsplanen 
trenger for å ha mulighet for å lykkes. Da hadde man dessuten måttet flytte mesteparten av en slik 
brigade permanent til Finnmark med hele sin logistikk og infrastruktur. Det er det heller ingen tegn 
til at regjeringen har planer om, men det er det på den annen side også meget gode grunner til å la 
være.

Faktum er med andre ord at det i øyeblikket planlegges med en forsvarsstruktur der det for 
Hærens del er en fullstendig mangel på sammenheng mellom det sikkerhetspolitisk rasjonelle, det 
operativt gjennomførbare og det økonomisk mulige. At Hæren selv ikke vil erkjenne det, må man 
imidlertid forvente ut fra den type sterke, konserverende krefter som vi vet opptrer i enhver militær 
organisasjon. Men av Forsvarets politiske eiere og oppdragsgivere må det forventes noe mer, som 
del av en kompetent eierstyring. Det må forutsettes en politisk evne til å følge med og forstå så 
mye av den fagmilitære diskurs og utvikling at man kan skille mellom nøktern tilbakeholdenhet fra 
å hoppe på enhver ny idé og blind, institusjonell uvilje mot endring. En eventuell videreføring av et 
mekanisert operasjonskonsept i Nord-Norge og medfølgende feilinvesteringer i mangemilliarders-
klassen6 vil derfor i hovedsak måtte bli et politisk ansvar.

I dagens situasjon bør man derfor, som et første skritt, iverksette en ny, grundig utredning av 
hele forsvarskonseptet for Nord-Norge, med henvisning til både de utfordringer og de muligheter 
teknologiutviklingen skaper, samt de valg vi allerede har gjort, blant annet med investeringen i multi-
rolle kampflyet F-35. Dette bør gjøres av et bredt sammensatt utvalg med både politikere, militære og 
sikkerhetspolitiske eksperter og eventuelt utenlandske, upartiske militære rådgivere. Hensikten med 
en slik utredning vil likevel ikke være å velge et av de to operasjonskonseptene som er diskutert her. 
Hensikten i første omgang må være å få bekreftet eller avkreftet påstanden om at det mekaniserte  
konseptet er urealistisk, og dernest vurdere andre muligheter hvorav nektelseskonseptet antagelig  
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bør være det ene. Uansett hvilke alternativer som blir vurdert bør likevel forutsetningen være at 
hæravdelingenes rolle og innretning skal bestemmes ut fra hensynet til hva som gagner den operative 
og strategiske helheten i et moderne trusselbilde – ikke hva Hærens rolle i Nord-Norge historisk har 
vært. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om 
liberale verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for 
individets frihet og personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner 
og offentlige myndigheter. Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner 
og anbefalinger, og disse analysene deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller 
bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan 
rette opp eller justere.

Ta kontakt med forfatteren på civita@civita.no.
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Sluttnoter
1 Med operasjonskonsept eller stridsidé forstår vi den overordnede idéen om på hvilken måte Forsvarets 

avdelinger er tenkt brukt under en konflikt, hvilke oppgaver de ulike deler av Forsvaret skal løse etc; 
operasjonskonseptet danner grunnlag for den mer detaljerte operasjonsplanlegging.

2 Merk det geopolitiske skillet mellom Skandinavia som de tre landene på den egentlige skandinaviske halvøy 
(Finland, Sverige, Norge) og Danmark. Danmark er selvsagt et nordisk land, men har med sin beliggenhet 
som utløper fra det europeiske kontinent en helt annen og mer skjermet beliggenhet i forhold til Russland 
enn sine skandinaviske naboer.  

3 De øvrige scenarioklasser omfatter andre typer trusler enn de konvensjonelle militære, blant annet såkalt 
hybridkrigføring som cyberangrep, påvirkningsoperasjoner og lignende. Men de tiltakene som kreves mot 
disse truslene over hele landet og primært fra det sivile samfunnets side påvirker ikke valget av militært 
operasjonskonsept i Nord-Norge ved en konvensjonell konflikt.

4 Espen Skjelland, Sigurd Glærum, Alexander William Beadle, Monica Endregard, Mona Sagsveen Guttelvik, 
Alf Christian Hennum, Sverre Nyhus Kvalvik, Petter Kristian Køber, Torgeir Mørkved, Karl Erik Olsen, Cecilie 
Sendstad, Jan Erik Voldhaug, Kristian Åtland (2019); Hvordan styrke forsvaret av Norge: Et innspill til ny 
langtidsplan (2021–2024), FFI-rapport 19/00328; (Kjeller: Forsvarets forskningsinstitutt)

5 Den generelle trenden i retning av større vektlegging av ubemannede systemer og avstandsleverte våpen 
bekreftes bl a av den pågående Integrated Review of Foreign Policy, Defence, Security and International 
Development i Storbritannia der det vurderes å skrote alle den britiske hærens gjenværende 230 stridsvogner 
til fordel for slike våpensystemer, se The Times 25. august, https://www.thetimes.co.uk/article/defence-
chiefs-face-battleover-plan-to-scrap-tanks-ws87tdgbg 

6 Det presiseres at dette ikke utelukker anskaffelse eller oppgradering av et begrenset antall stridsvogner til 
Telemark bataljon, som er øremerket og kan bli satt inn utenfor Norge som en del av NATOs reaksjonsstyrker. 
Det hindrer ikke bruk av bataljonen i Norge med en annen materiellutrustning, så lenge den er vervet og 
vil kunne tilpasses ulike konfigurasjoner på linje med det som er vanlig i andre lands vervede avdelinger.

Forsidefoto: Forsvaret v/ Ole-Sverre Haugli/Hæren.

https://www.ffi.no/forskning/forskere/kristian-atland
https://www.thetimes.co.uk/article/defence-chiefs-face-battleover-plan-to-scrap-tanks-ws87tdgbg
https://www.thetimes.co.uk/article/defence-chiefs-face-battleover-plan-to-scrap-tanks-ws87tdgbg
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