
Utdanningsdirektiv 1:

hæren



Hæren er ansvarsbevisste og holdningssterke mennesker. 
Soldater med moderne materiell, evne til strid og vilje til seier, 
som forebygger krig og verner norges interesser.
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 o
rdlyden i Troskaps
formaningen oppsummerer 
kjernen i våre forpliktelser 
som soldater i Hæren. Som 
tjenestegjørende har vi tatt 

på oss et særlig ansvar for å beskytte 
det norske samfunnet og stille opp for 
norske verdier og interesser. Vi tjener 
norske myndigheter og er lojale mot 
ideene og grunnverdiene i det norske 
sam funnet. Vi er gode eksempler for 
andre, både i Hæren og i samfunnet 
rundt oss. Vi skal alltid være klare; 
med kroppen trent og frisk, med ut
rustningen tilpasset, komplett og klar 
og med oppdatert kompetanse – vi er 
klare til strid. Med trygg forankring i 
Hærens kjerneverdier, og etter ordrer 
og føringer fra politiske myndigheter 
og våre militære sjefer, bruker vi vår 
kunnskap og våre ferdigheter til å 
verne norske interesser uten tanke på 
egen velferd. 

Å være klar dreier seg mest om en 
personlig innstilling til hva tjeneste 
som soldat og leder innebærer. Det å 
tjenestegjøre i Hæren er mer enn et 
yrke. Det er en livsstil og et kall. Du 
setter gruppen du er en del av foran 
deg selv. Du jobber målrettet for at din 
del av helheten skal bli så sterk som 
mulig. Du tilegner deg kunnskaper og 
ferdigheter som i ytterste konsekvens 
skal sette deg og din gruppe i stand til 
å fungere når samfunnet rundt oss kol

lapser. Derfor er du beredt til å verne, 
selv om det kan koste deg livet, og du 
er beredt til å ta liv i statens tjeneste. 
Det kravet stilles ikke til noen andre i 
vårt fredelige samfunn.

Dette Utdanningsdirektivet er en 
grunnstein i Hæren. Det er et utgangs
punkt for å forstå den profesjonen 
vi er en del av og et fundament for 
videre profesjonell utvikling. Noen 
av dere skal tjenestegjøre for en kort 
tid, mens andre vil være med på å føre 
Hærens kompetanse videre gjennom et 
langt livsløp. Dette er ikke en samling 
absolutte læresetninger, men det er 
grunnlaget for Hærens virksomhet. Vår 
profesjon er fundert på evnen til kritisk 
tenkning kombinert med evnen til kol
lektiv innsats. Til dette kreves et felles 
utgangspunkt for utvikling, studier og 
modning. Som enkeltindivider, eller 
som kollektiv på skoler og ved avdelin
ger, legger vi utgangspunktet her.

Les det som står her, ta stilling til 
innholdet og reflekter over din rolle 
i Hæren og i forsvaret av Norge. 

TroSkapSformaning

Hæren, Profesjonen og Samfunnet

Bildet viser den opprinnelige 
troskapseden for den norske hær, 
som er basert på Christian v. krigs-
artikler fra 1683 §159 og §160

Tro mod Konge og Forfatning, lydig mod foresatte, rettsindig, hæderlig og 
hjælpsom i al sin færd skal enhver krigsmand stedse med alvor og nidkjær-
hed strebe at tilegne seg de ferdigheter og egenskaber, der kræves hos en 
god soldat, samt beredvillig og nøiagtigt efterkomme gjældende forskrifter 
og de ham i tjenesten medfør givne befalinger. I farens stund skal han, når 
det kræves villig ofre liv og blod for Konge og Fædreland.
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 h
æren i dag er ikke lik den 
Hæren vi hadde ved inn
gangen til det 21. århundre. 
Dagens hær er mindre og 
har moderne og slagkraf

tige avdelinger, med høy beredskap 
for nasjonal og internasjonal innsats. 
Den består av både vernepliktige og 
vervede mannskaper, og har gjennom 
de 15 første årene av dette århundre 
vært engasjert i internasjonale opera
sjoner. Våre soldater og avdelinger har 
gjort seg bemerket i operasjoner over 
hele verden og Hæren besitter i dag en 
betydelig operativ erfaring fra skarpe 
oppdrag utenfor landets grenser.

Hæren er mennesker, og den mili
tære profesjon er grunnfjellet hvorfra 
Hæren utøver sin ekspertise. Direk
tivet skal derfor danne et grunnlag 
for videre refleksjon knyttet til den 
enkeltes plass i profesjonen. Det skal 
redegjøre for hva landmakt er, hvor 
landmakt utøves, hva landoperasjoner 
er og hva som kreves av den enkelte 
som del av Hærens profesjon. Direkti
vet beskriver dagens hær og resultatet 
av den moderniseringen som pågår. 
Avslutningsvis redegjør direktivet for 
Hærens tanker knyttet til hvilke evner 
Hæren bør sikte mot, for å forbli et 
relevant og gripbart sikkerhetspolitisk 
verktøy også i fremtiden.

Samtidig som utdanningsdirektivet 
har normerende kraft, er det ment å 
skape grobunn for profesjonell reflek
sjon og formelle og uformelle diskusjo
ner om landmakt og Hærens fremtid. 
Et åpent, faglig engasjement er noe 
Hæren og Forsvaret trenger, og dette 
utdanningsdirektivet burde i så måte 
gi grobunn for en aktiv og meningsfylt 
deltakelse i denne debatten.

Forutsetningene for en troverdig og 
slagkraftig hær er at den er organisert, 
bemannet og utrustet for de oppgavene 
den er tiltenkt. Gjennom Forsvarsde
partementet gir regjeringen politiske 
føringer for Forsvaret. Med utgangs
punkt i den sikkerhetspolitiske utvik

lingen og andre relevante utviklings
trekk, beskriver forsvarspolitikken 
hvorfor vi har et forsvar, hva Forsvaret 
skal gjøre og hvordan oppgavene skal 
løses. De overordnede sikkerhetspoli
tiske målene som Forsvaret skal jobbe 
etter er (Stprp 73s, s.46):

 ¡ Alene og sammen med allierte 
sikre norsk suverenitet, norske 
rettigheter, interesser og verdier, 
samt bevare norsk handlefrihet mot 
militært og annet press.

 ¡ Gjennom deltakelse i internasjonale 
fredsoperasjoner med utvetydig 
forankring i FNpakten og interna
sjonalt forsvarssamarbeid, bidra 
til fred, stabilitet, håndhevelse 
av internasjonal rett og respekt 
for menneskerettighetene, samt 
forebygge bruk av makt fra stater og 

ikkestatlige aktører mot norsk og 
internasjonal sikkerhet.

 ¡ Sammen med allierte bidra til kol
lektivt forsvar av Norge og andre 
allierte i henhold til våre alliansefor
pliktelser, og til å møte ulike typer 
anslag og angrep for å sikre norsk og 
kollektiv sikkerhet.

 ¡ Bidra til å ivareta norsk samfunns
sikkerhet, redde liv og begrense 
konsekvenser av ulykker, katastro
fer, anslag og angrep fra statlige og 
ikkestatlige aktører.

Fra dette settet med politiske målset
tinger har Forsvaret blitt gitt ni opp
gaver, og det er ut fra disse tydelige og 
overordnede føringene at Hæren skal 
operere og utvikle seg. For å løse disse 
oppgavene bevilges Forsvaret penger 

over statsbudsjettet. Basert på For
svarets oppgaver og de oppdrag som 
Hæren er gitt av Forsvarssjefen, er 
Hærens reformulerte oppdrag dette: 

 ¡ Organiser, utrust og klargjør hær
styrker til hurtig innsats og vedva
rende landoperasjoner.

 ¡ Hæren skal: Klargjøre landstyrker 
som møter dagens operative krav 
Utvikle landstyrker og evner til 
landstrid som møter fremtidens 
operative behov. Forvalte tildelte 
ressurser proaktivt, troverdig og 
bærekraftig. 

 ¡ Hærens styrker skal: Kunne ope
rere i hele konfliktspekteret og i 
relevante klimasoner, med felles
operative, multinasjonale og sivile 
samarbeidspartnere.

Utdanningsdirektivets plass
Utdanningsdirektivet er en del av 
Forsvarets dokumenthierarki som vist 
over. Figuren angir hvor i hierarkiet de 
forskjellige dokumentene i Forsvaret 
befinner seg og hva slags status de har. 

Fordi dette utdanningsdirektivet 
er utstedt av Generalinspektøren for 
Hæren (GIH) og i rammen av hans 
fagmyndighet, har det kraft som be
stemmelse for landmilitær virksomhet. 
UD1 Hæren er først og fremst tenkt 
som en grunnstein i Hæren og for 
Hærens utvikling. Nivåmessig befinner 
det seg under Forsvarets Fellesopera
tive Doktrine (FFOD), men det har en 
annen funksjon enn doktrinen. Derfor 
må ikke UD1 sees på som et konkurre
rende dokument til FFOD, men snarere 
GIHs bro mellom FFOD og de styrende 

dokumenter for virksomheten i Hæren.
Dokumentet skal anvendes som et 

grunnlag for utdanning om Hæren og 
Hærens profesjon. Det skal brukes 
til å informere nytt personell på en 
kortfattet måte om Hæren og dens 
rasjonale. Samtidig er det en rettesnor 
for utdanning av ledere på alle nivåer 
og et utgangspunkt for å forklare de 
forskjellige troppeartene og funk
sjonene sin plass i Hærens operative 
struktur. Det inneholder henvisninger 
til dybdestudier innenfor flere rele
vante fagområder. Dessuten er Hærens 
leseliste en del av direktivet. Dette 
tydeliggjør mulighetene som dette 
direktivet gir for å sette den enkelte 
og Hærens strukturer inn i en større 
sammenheng for å skape både enhetlig 
innsats og dybdekunnskap.

08 09 

innledning

Nivå

Politiske 
 dokumeNter

NormereNde 
 dokumeNter

retNiNgsgiveNde 
dokumeNter

oPerative 
 PlaNdokumeNter

Budsjett og 
styriNgs

dokumeNter

ForsvarssjeFeN

Forsvars
dePartemeNtet

FagmyNdighet/
driFts eNhet 

(diF)

Lover og  forskrifter stortingsmelding kgl. resolusjon stortingsproposisjon

Forskrifter og 
 retningslinjer strategisk  konsept iverksettingsdirektiv iverksettingsbrev

direktiver Fellesoperativ  doktrine strategisk  
planleggingsdirektiv

Forsvarssjefens 
 virksomhetsplan

Bestemmelser Forsvarsgrens- og 
 funksjonsvise  doktriner Operasjonsplan virksomhetsplan 

 Leveranseavtale

FFod 2014 og ajP serieN 
E allied Joint Procedures er natOs doktrineverk, som beskriver hvordan alliansen 
ser for seg å organisere operasjoner. norge følger aJP- serien så langt det passer, 
men vi trenger en egen doktrine for å ivareta nasjonale særtrekk, beskrive forhold 
som ikke er dekket av aJP og tydeliggjøre norske hensyn der disse avviker fra 
natO. Forsvarets Fellesoperative doktrine ble sist revidert i 2014. 



del 1
miliTære 
 operaSjoner 
på land
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landmakt
Landmakt er evnen til å ta, opp
rettholde og utnytte kontroll over 
landområder og ressursene som er på 
disse, gjennom trussel om eller bruk 
av makt. Norge utøver daglig landmakt 
gjennom Grensevakten, Kongevakten 
og gjennom både Hærens og Heime
vernets beredskap, øvingsvirksomhet 
over hele landet og i internasjonale 
operasjoner. Bruk av soldater på land
jorda er et tydelig signal om politisk 
vilje til å holde på kontrollen over et 
landområde. Grensevaktens tilste
deværelse med soldater langs gren
selinjen mot Russland i nordøst, er et 
eksempel på bruk av militær makt til å 
hevde norsk suverenitet.

For å beskrive landmakten må vi 
forstå hvor landmakt utøves. I militær 
sammenheng er det vanlig å beskrive 
roller, ansvar og myndighet innenfor 
fire fysiske domener, to virtuelle 
domener og det elektromagnetiske 
spektrum. Landdomenet er ett av disse 
fysiske domenene. I tillegg til dette 
består de fysiske domenene av det 
maritime domenet, luftdomenet og 
romdomenet. De virtuelle domenene 
består av det kognitive domenet og 
cyberdomenet. I tillegg er det vanlig 
å definere det elektromagnetiske 
spektrum som et eget domene. I disse 
domenene har vi mange aktører som 
virker. Aktører i denne sammenhengen 
er både enkeltpersoner, organisasjoner, 
stater og sammenslutninger av stater. 

Landdomenet er der samfunn utvi
kler seg og hvor menneskelige konflik
ter som oftest avgjøres. Dette domenet 
skiller seg i vesentlighet fra alle andre 
domener ved at det er der mennesker 
bor og permanent oppholder seg. 
Det er et domene av menneskelig 
interaksjon. Soldater som opererer på 
landjorda kommer i kontakt med og 
oppholder seg blant befolkningen.

Landmaktens rolle, som del av en 
nasjonal eller internasjonal helhetlig 
innsats, er å påtvinge motstanderen, 

nasjonen eller koalisjonens vilje; 
sikre stabilitet på land for å legge 
til rette for annen politisk aktivitet 
og økonomisk utvikling; håndtere 
konsekvensene av både naturlige og 
menneskeskapte katastrofer; og å 
sikre og understøtte fellesoperativ 
og sivil innsats i hele det strategiske 
operasjonsrommet.

OperasjOnsmiljø
sikkerHet i det 21. årHUndre
Begrepet sikkerhet har siden slutten 
av den kalde krigen fått et fornyet og 
utvidet innhold. Det er ikke lenger 
bare snakk om militær sikkerhet når 
vi snakker om Norges sikkerhet og når 
vi utformer vår sikkerhetspolitikk. 
Sikkerhetsbegrepet knyttes i det 21. 
århundre fremdeles til stater, samfunn 
og individer. Ivaretakelsen av disse 
perspektivene krever en mer helhetlig 
tilnærming. Sikkerhet knyttes i dag 
opp mot det som skal beskyttes, og den 
helhetlige sikkerhetstenkningen som 
preger det 21. århundre dekker såle
des politiske, militære, økonomiske, 
samfunnsmessige og miljømessige 
utfordringer. Disse sikkerhetsperspek
tivene knyttes sammen i uløselige nett 
av gjensidig påvirkning og avhengig
het på tvers av landegrenser og sekto
rer. Innen perspektivet statssikkerhet, 
som er Forsvarets viktigste oppgave, 
dreier sikkerheten seg om beskyttelse 
av både det fysiske territoriet, stats
dannelsen som idé og institusjonene 
som utfører statens oppgaver.

Ved begynnelsen av dette århundre 
har vi sett en forskyving i maktforhold 
fra Europa til SørøstAsia. Dette fører 
med seg stor grad av regional instabi
litet, hvor lokal maktbalanse utfordres 
av nye allianser og svingninger i lokal, 
regional og global økonomi. I slike 
gnissingspunkter kan konflikter lett 
oppstå, og militær maktbruk kan i 
større grad enn tidligere anses som en 
viktig del av en stats politiske apparat. 
I tillegg har den finansielle uroen de 

siste årene redusert vestlige lands 
evne til å håndtere nye utfordringer.

Moderne samfunn er sårbare som 
følge av sterkere avhengighet av stra
tegiske kommunikasjonslinjer, energi
tilførsel og informasjons og datatek
nologi for handel og samkvem. Adgang 
til fritt å benytte globale allmenninger, 
som internasjonale havområder, 
internasjonalt luftrom, det ytre rom og 
det digitale rom, er derfor viktig for de 
fleste land. NATOs strategiske konsept 
fokuserer for eksempel på beskyttelse 
av energirelatert infrastruktur og 
forsyningslinjer. For Norge, som pro
dusent og leverandør av olje og gass til 
det europeiske kontinent, er dette av 
betydning. 

Terrortrusselen har ført til økt vekt 
på samfunnssikkerhet både i Norge og 
i Vesten generelt. De senere års omfat
tende terroraksjoner viser at også 
statssikkerheten kan bli truet. Det er 
mange kilder til terrorisme, og mange 
av dem har utspring i politisk eller 
religiøs ekstremisme. Det er organi
sasjoner i verden i dag som har ytret 
intensjon om, og som har kapasitet til, 
å gjennomføre terrorangrep som kan 
ramme norske interesser.

Norsk samfunns og statssikkerhet 
er også utfordret av trusler knyt
tet til bruk av digital teknologi og 
muligheten for å spre og kontrollere 
informasjon. Angrep i det digitale rom 
er en av de raskest voksende truslene 
mot privatpersoner, næringsvirksom
het og offentlige institusjoner. An
grepene kan komme fra både statlige 
og ikkestatlige aktører, eksempelvis 
fra andre lands militære styrker, 
etterretningstjenester, organisert 
kriminalitet, terrorist og ekstremist
grupper, konkurrerende forretnings
virksomheter og individuelle hackere. 
Den mest alvorlige trusselen antas å 
komme fra stater.

Vår tid preges av tiltakende sam
handling og sterkere gjensidig avhen
gighet mellom stater. For Norge er det 

gunstig og verdifullt at varer, tjenester, 
informasjon og ideer spres raskt på 
tvers av landegrenser. Samtidig bidrar 
globalisering til nye sikkerhetsut
fordringer, blant annet fordi den 
skjeve fordelingen av de økonomiske 
fordelene blir synlig. Den gjensidige 
avhengigheten mellom land og mindre 
tydelige grenser mellom det nasjonale 
og det internasjonale, bidrar til at hen
delser langt borte kan få umiddelbare 
og alvorlige konsekvenser for norsk 
sikkerhet.

Ulike sikkerhetspolitiske og teknolo
giske trender gir en viss indikasjon 
på fremtidig utvikling. Likevel kan 
vi ikke utelukke uventede natur el
ler menneskeskapte omveltninger 
som kan få store konsekvenser. Slike 
hendelser kan true både samfunns
sikkerheten og statssikkerheten. De 
fremstår som uventede og sjokkerende 
når de inntreffer. Når de inntreffer 
brytes kjente konseptuelle mønstere 

og nye dannes. Vår evne til å absorbere 
denne nye viten vil være styrende for 
hvorvidt det som skjer får altomfat
tende innvirkning eller ikke. Det er 
ikke hendelsen som er umulig, men vår 
kunnskap som er utilstrekkelig når 
hendelsen inntreffer. Ved å organisere 
styrkene våre med fleksible evner og 
med allsidig kompetanse, vil vi kunne 
absorbere effekten av slike hendelser 
mer effektivt, og normalitet kan også 
hurtigere gjenopprettes.

nOrge
Norge er et relativt lite land i Europas 
nordlige ytterkant. Norge deler grense 
med Sverige, Finland og Russland, 
samt sjøgrense med Sverige, Russland, 
Danmark, Storbritannia og Island. 
Topografisk er deler av landet svært 
gunstig å forsvare sett fra et landmi
litært perspektiv, mens andre deler 
av landet er vanskeligere å forsvare. 
Norge har et særskilt ansvar i nord, 

hvor grensen mot Russland også utgjør 
Schengensamarbeidets yttergrense. 
Dessuten er landets utforming av en 
slik karakter at det er ressurskrevende 
å forflytte landstyrker mellom lands
delene. Fra et landmilitært perspektiv 
er dette hensyntatt gjennom at Hæren 
og Heimevernet er utgruppert i både 
nord og sør.

Topografien i Norge er for en stor 
del preget av kanaliserende fjellkledt 
lende, med daler og fjorder som gjør 
taktisk forflytning av store landba
serte styrker komplisert. Unntakene 
fra dette er områdene rundt Oslo på 
Østlandet, områdene rundt Stavanger 
i Rogaland og store deler av Finnmark. 
Disse områdene er preget av flere 
adkomstveier og færre avgjørende 
hindringer, som muliggjør taktisk 
landmanøver i større grad enn de 
områdene hvor fjorder, spisse fjell og 
dype daler begrenser hvor landstyrker 
kan manøvrere.

sorte svaNer 
Begrepet sort svane stammer fra biologien der man på ett tidspunkt definerte svaner som hvi-
te. i australia ble imidlertid en sort svare observert og dette fremtvang ny tenkning om hvordan 
en svane ser ut. i samfunnsfag brukes begrepet ofte som en beskrivelse av en hendelse som er 
et markert brudd i vår konseptuelle tenkning. de fremstår som radikalt annerledes, voldsomme 
og uventede, men er helt naturlige (nassim nicholas taleb, The Black Swan, 2007).
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nOrske nærOmråder
De arktiske kyststatene – Norge, Russ
land, Canada, USA og Danmark – har i 
stor grad sammenfallende interesser 
i regionen. Dette minsker faren for 
konflikt. I dag er det ikke ressurskamp 
eller økt konflikt i nord, men en rekke 
aktører posisjonerer seg i forhold til 
mulige fremtidige interesser. Et natur
lig ledd i denne utviklingen er økt 
vektlegging av forskning på arktiske 
forhold. Kunnskap sikrer grunnlag for 
innretning av fremtidige interesser 
og anses av en rekke stater for å gi økt 
tyngde og legitimitet til ønsket om å 
bli konsultert i spørsmål som angår 
reguleringer og rettigheter i Arktis.

Nordsjøområdet er svært viktig 
for Norge. Petroleumsindustrien 
på SørVestlandet er et tydelig tegn 
på de nasjonalstrategiske verdiene 
dette området har. Det er likevel ikke 
lokalisert permanente hærstyrker der. 
HV og Marinen er tiltenkt hovedroller i 

dette området. Det er dog ikke utenke
lig at Hæren vil kunne bli brukt til å 
støtte de andre fellesoperative samar
beidspartnerne hvis det blir nødvendig 
å sikre territorier, installasjoner eller 
befolkningen i dette området. 

internasJOnaLe OrganisasJOner 
Og mULtiLateraLt 
sikkerHetssamarBeid
Norge er avhengig av et fungerende 
internasjonalt samfunn. Derfor er det 
en gjennomgående linje i norsk poli
tikk siden fredsslutningen etter Andre 
verdenskrig at internasjonal fred og 
sikkerhet må ivaretas av kollektive 
sikkerhetsorganisasjoner, der de 
Forente Nasjoner er den viktigste. FNs 
arbeid for å regulere verdenssamfun
net gjennom internasjonale lover er 
viktig for Norge og norsk sikkerhet.

Norges sikkerhets og utenrikspoli
tikk er tuftet på nasjonale interesser, 
FNpakten og en aktiv alliansetilpas

sing til den moderne verdensorden. 
Forsvaret av Norge baserer seg på et 
krigsforebyggende terskelforsvar, der 
NATO er hjørnesteinen i vår sikker
hetspolitikk. Internasjonalt samarbeid 
er viktig for landmakten i Norge og 
uten en tilstrekkelig hær vil det være 
vanskelig å ivareta nasjonale forplik
telser i NATO.

Norge samarbeider også militært 
med andre ikke NATO land. Det Nor
diske forsvarssamarbeidet NORDEFCO 
for eksempel er viktig for et helhetlig 
sikkerhetsarbeid i Norden og selv om 
Sverige ikke er NATO medlem, er lan
det en viktig alliert. Dette samarbeidet 
gir seg i uttrykk gjennom samarbeid 
på utdanningssiden og gjennom an
skaffelser av materiell til Hæren.

rUssLand
Russland forblir den viktigste 
enkeltaktøren i Arktis. Den rus
siske Arktispolitikken har som sitt 

Nato og Nato som  terskel For Norge 
Forsvarets viktigste oppgave er å utgjøre en krigsforebyggende terskel med basis i natO-
medlemskapet. Hensikten med en krigsforebyggende terskel er å avskrekke aktører fra å bruke 
militærmakt mot norge. dette oppnår norge med en evne til fellesoperativt, tverrsektorielt og 
multinasjonalt samvirke. vi må selvstendig kunne håndtere trusler på en troverdig måte og med 
en visshet om at vi er tilpasset en allianse som kan støtte oss ved behov i norge.

viktigste formål å sikre tilgang til 
energiressurser og størst mulig grad 
av kontroll og innflytelse i regionen. 
Offisiell russisk politikk vektlegger at 
internasjonalt samarbeid i regionen 
er en betingelse for videre utvikling i 
tråd med russiske målsettinger.

Norge har et godt samarbeid med 
Russland i nord, og den norskrussiske 
grensen har vært fredelig siden opp
gangen i 1826. Etter Sovjetunionens fall 
i 1991 har forholdene på grensen stadig 
bedret seg. Grensevakten og Kystvak
ten har årlige øvelser på tvers av gren
selinjen med sine russiske kolleger. 

Den russiske utvikling i Mellom
Europa kombinert med den pågående 
militærreformen gir grunn til å følge 
med, men Russland er som Norge 
opptatt av stabilitet i Nordområdene. 
Gjennom Arktisk Råd har Norge og 
Russland felles interesser, i form av en 
bærekraftig forvaltning av de arktiske 
områdene.

Russland besitter fortsatt verdens 
nest største atomvåpenarsenal. Mye 
av dette er basert på Kola, ikke langt 
fra grensen mot Norge. Den totale mili
tære kapasiteten til Russland tilsier at 
landet har evne til å utgjøre en trussel 
mot norsk statssikkerhet. Ettersom 
Russland anser NATO som sin største 
ytre trussel, og på grunn av pågående 
utviklingstrekk, vil Russland forbli 
sentral i norsk forsvars og sikkerhets
politisk utvikling i overskuelig framtid. 

landOperasjOner
Landoperasjoner er den praktiske 
militære utøvelsen av landmakt i tid 
og rom, i den hensikt å oppnå strate
giske mål som del av en fellesoperativ 
kampanje.

En beslutning om å sende norske 
bakkestyrker til et operasjonsområde, 
for å utøve eller delta i utøvelsen av 
landmakt, er en politisk beslutning. 
Derimot er det normalt sett en land

komponentsjef som er ansvarlig for 
landoperasjonene i sitt operasjons
område. Selve anvendelsen av land
militære kapasiteter må følgelig ikke 
forveksles med hva som kan oppnås 
ved deres anvendelse.

Fellesoperativt nivå er der hvor 
strategiske målsettinger gjøres om til 
operasjons og kampanjeplaner. Basert 
på strategiske føringer vil den felles
operative sjefen bli tildelt et oppdrag 
eller en strategisk målsetting, som 
skal nåes ved bruk av tildelte styrker 
fra flere forsvarsgrener. For effektivt 
å møte en militær motstander er det 
nødvendig å ha evnen til å sette de 
forskjellige komponentene sammen til 
fellesoperasjoner.  

Militære operasjoner spenner over 
et vidt spektrum av operasjonstyper, 
intensitetsnivå og på hele den politiske 
skalaen fra fred til full krig.

Norge har ikke deltatt i fullskala 
krig med landstyrker siden Koreakri

greNsevakt
i dag er det etablert et grensesamarbeid hvor blant annet innbyg-
gerne i sør-varanger, nikel og Zapoljarnyj kan få utstedt grense-
boerbevis. et slikt bevis gir rett til å krysse grensen uten visum, 
men er geografisk avgrenset til de grensetilstøtende kommunene. 
Ordningen ble etablert 29.05.2012.
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gen på 50tallet. Flere av våre styrker 
som har blitt brukt i fredsstøtte eller 
fredsopprettende operasjoner har alli
kevel vært med på høyintensive opera
sjoner, hvor militære basisferdigheter 
og krav til avdelingens operative 
kompetanse ble utfordret. Dette er 
særlig forbundet med våre operasjoner 
i Afghanistan, men også soldatene som 
deltok i UNIFILstyrken i Libanon har 
vært i regulære stridshandlinger.

Ved politisk beslutning om å utøve 
landmakt, er det landstyrkenes opp
gave å holde eller kontrollere land
områdene, enten ved å besette eller å 
ta disse. Den territorielle kontrollen 
over tid, med tett interaksjon med 
partene og aktørene i dette området, 
er landmaktens viktigste rolle i felles
operasjoner.

grUnnLag FOr LandOPerasJOner
Krig generelt, og landstriden i 
særdeleshet, er i sin natur en sosial 

interaksjon mellom mennesker der 
partene søker å påtvinge sin vilje på 
motstanderens, for å oppnå et politisk 
mål. Landstriden kjennetegnes ved 
nærheten til fienden og andre men
nesker i operasjonsområdet. Dette gjør 
at opplevelsene til en fotsoldat i strid 
i dag ikke skiller seg vesentlig fra det 
en fotsoldat opplevde under slaget på 
Stiklestad i år 1030. 

Frykt, utmattelse, friksjon og usik
kerhet har preget fotsoldatens virke 
i uminnelige tider. Uansett hvor mye 
teknologi vi tilfører våre soldater 
og avdelinger, så kan vi ikke fullt ut 
erstatte behovet for soldater som 
står på bakken og passer på et stykke 
land, og som interagerer med mennes
kene rundt seg. En viktig grunnpilar 
i landmakten er således at den er 
personellsentrisk. Dette fordi krigens 
natur krever personell til å utsette seg 
for personlig risiko, og fordi mennes
kelig kompetanse er knyttet direkte til 

suksess i landoperasjoner. 
Militære operasjoner dreier seg 

om å kombinere basisfunksjonene 
innsatsmidler, manøver, etterretning, 
beskyttelse, kommando og kontroll, 
og understøttelse for å oppnå en form 
for fysisk eller mental forskyving 
hos motstanderen, slik at han til slutt 
velger å avstå fra å følge sin egen mål
setting, og føyer seg til vår. Forskyving 
skapes mest effektivt ved at man 
evner å skape operativt sjokk gjennom 
tempo og overraskelse. Ved å finne, 
binde og ramme motstanderen, legger 
vi til rette for å utnytte fremgang og 
oppnå avgjørelse i militær forstand.

Landoperasjoner er i sin natur kom
plekse. Faktorer som tid, klima, lendet 
og egne konseptuelle, treningsmessige 
og moralske standarder spiller inn 
på stridsevnen. Dessuten vil alltid de 
andre aktørene i operasjonsområdet 
spille en viktig rolle i utøvelsen av 
landoperasjoner. Det høye antallet en

sun Zi eller sun tzu, levde i kina rundt år 500 f.kr og regnes 
for å være forfatteren av boken kunsten å krige, en innfly-
telsesrik bok om militær strategi. kunsten å krige påstås å 
ha inspirert napoleon. Hovedtanken bak boken går ut på at 
krigen skal vinnes lenge før det egentlige slaget begynner.

tre seNtrale teoretikere:
Carl phillip gottfried von Clausewitz (1780 – 1830) var en tysk 
general og intellektuell. Clausewitz er mest kjent for sitt ufullendte 
verk Om krigen. Hans teorier om strategi, taktikk og filosofi har fått 
en betydelig innflytelse på militærvesenets utvikling i alle vestlige 
nasjoner. teoriene er fortsatt pensum ved militærakademier.

koNFliktsPekteret

FRED KRIGKRISE

O
perasjonstyper

militære kampanjer, begrensede operasjoner 

nasjonal og internasjonal krisehåndtering, militært engasjement, internasjonalt sikkerhetssamarbeid 

nasjonal episodehåndtering og forsvar mot terror

Fredstidsoppgaver, overvåkning, suverenitetshevdelse 

militær bistand til politi og samfunn

konfliktspekteret dreier seg først og fremst om konfliktens voldsnivå. nivået bestemmes ut fra en kombinasjon av voldshandlingenes 
intensitet, konfliktens geografiske omfang og dens varighet. spekteret spenner fra fred via krise til væpnet konflikt eller krig. det er en 
glidende skala mellom ytterpunktene.

heter som må jobbe sammen og innsla
get av mennesker til å operere syste
mene i landoperasjoner, gjør at det tar 
lengre tid å bygge opp full landmilitær 
stridsevne fra bunnen av. Samtidig er 
terskelen for når kapasiteter kan tas 
i bruk på landjorda, lavere enn for de 
andre domenene. Ved behov kan man 
sende relativt sett utrente avdelinger, 
men allikevel utgjøre en forskjell.

OPerative kOnsePt
Et operativt konsept er en systematisk 
beskrivelse av en idé eller et sett med 
ideer. Slike konsepter danner et ram
meverk for hvordan vi organiserer 
styrkene våre og hvordan vi tilnærmer 
oss alle typer operasjoner.

Fra grunnen av er våre operative 
konsept utledet fra samspillet mellom 
de tre fysiske elementene å manøvrere, 
skjerme og ramme og hvordan dette 
genererer kampkraft. I denne sam
menhengen er manøveren knyttet til 

vår evne til å posisjonere oss gunstig i 
forhold til fienden, mens skjermingen 
skal nekte eller hindre fienden å påføre 
våre systemer tap. Det siste elementet, 
å ramme, er bruken av direkte eller in
direkte ild, samt ikkedødelige effekter, 
for å angripe fienden. Dette kalles ope
rasjonskjernen, og forståelsen av denne 
er viktig for å forstå landoperasjoner.

Fra operasjonskjernen kan man ut
lede tre forskjellige operative konsept. 
Disse betegnes det manøverorienterte 
konseptet, utvekslingskonseptet og 
posisjoneringskonseptet. 

Som vist på grafikk side 18–19 vekt
legger man i de operative konseptene 
å fokusere på to av egenskapene, men 
dette innebærer ikke at man fullt ut 
neglisjerer det tredje. Det må alltid 
være en balanse, men en militær sjef 
kan for eksempel velge å ta risiko 
og eksponere seg for å kunne oppnå 
avgjørelse, i stede for å beskytte seg 
så godt at han unngår å tape.

Hæren har valgt det manøverorien-
terte konseptet som sin hovedinnret
ning. Dette er reflektert både i hvor
dan Hærens avdelinger er organisert 
og i hva slag utrustning de er satt opp 
med. Den manøverorienterte filosofien 
tar utgangspunkt i at det er viktigere 
å overvinne en fiendes vilje til videre 
motstand enn å ødelegge hans fysiske 
evne. Det er en tilnærming som foku
serer på å manøvrere med ildkraft 
og beskyttelse for å posisjonere egen 
duellkapasitet i en overlegen posi
sjon. Hensikten med manøveren og 
effektpåføringen er å forme fiendens 
situasjonsforståelse, undergrave 
kampviljen og ødelegge hans evne til 
samhandling. Dette tankesettet må 
gjennomsyre hele vår organisasjon, fra 
planlegging og målutvelgelse til tidsfa
sing, gjennomføring og understøttelse, 
hvis det skal lykkes.

I opprørsbekjempelse, irregulær krig 
og hybrid krig er virkemidlene ofte noe 

antoine-Henri jomini (1779 –1869) var 
en sveitsisk offiser som tjenestegjorde 
i den franske og senere den russiske 
hæren. mange regner Jomini som grunn-
leggeren av moderne militær strategi.

krigeNs viteNskaP
Palle Ydstebø(red), Krigens Vitenskap: en innføring 
i militærteori. denne boken er et godt utgangs-
punkt for videre fordypning i militærteori. 



hæren UD1 hæren UD1

18 19 del 1 – Militære  operasjoner på land del 1 – Militære  operasjoner på land

operaTivT konSepT

skjerme

ramme

oPerasjoNskjerNeN

PosisjoNskoNsePt

maNøverkoNsePt

Forsvaret har valgt det manøverorienterte 
konseptet som sin hovedinnretning.

utveksliNgskoNsePt

maNøvrere

skjermingen skal nekte 
eller hindre fienden å 

påføre våre systemer tap.

manøveren er knyttet til vår 
evne til å posisjonere oss 

 gunstig i forhold til fienden.

å ramme, er bruken av direkte eller 
indirekte ild, samt ikke-dødelige 

effekter, for å angripe fienden

den manøverorienterte 
filosofien tar utgangs-
punkt i at det er viktigere 
å overvinne en fiendes vilje 
til videre motstand enn 
å ødelegge hans fysiske 
evne. Det er en tilnærming 
som fokuserer på å ma-
nøvrere med ildkraft og 
beskyttelse for å posisjo-
nere egen duellkapasitet 
i en overlegen posisjon. 
Hensikten med manøve-
ren og effektpåførin-
gen er å forme fiendens 
situasjonsforståelse, 
undergrave kampviljen 
og ødelegge hans evne til 
samhandling. 

laNdkomPoNeNt
i natO etableres det landkomponenter med sjefer 
som er ansvarlige for sitt operasjonsområde. i norge 
har vi ikke komponentnivået, og myndig heten til å 
lede alle typer operasjoner er tillagt sjefen for det 
fellesoperative hovedkvarteret (FOH).
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annerledes enn i regulær krig. Det ma
nøverorienterte konseptet vektlegger 
partene i en konflikt foran lendet. Kon
septet fokuseres mot motstanderens 
vilje til å fortsette kampen, snarere enn 
å ta livet av ham. Tankesettet er derfor 
også anvendbart i alle andre typer mili
tære operasjoner enn regulær krig.

LandOPerasJOner – LandstYrkers 
rOLLe Og karakteristika
Landstyrkenes rolle, sammensetting 
og organisering skal gjøre dem i stand 
til å bidra i alle Forsvarets oppgaver 
innenfor sin kjernekompetanse og 
kjerneoppdrag. Normalt nyttes land
styrkene innenfor tre hovedkategorier:

 ¡ Militærmakt: Væpnet kampinnsats 
eller som en trussel for å avskrekke, 
herunder som tilrettelegger for de 
andre våpengrenene.

 ¡ Myndighetsutøvelse: Nasjonalt og 
internasjonalt for å håndheve suve
renitet, og hevde lov og rett i form av 
myndighetsutøvelse (for eksempel 
grensevaktrelaterte oppgaver). 

 ¡ Støtte: Med spesialiserte ressurser 
til støtte for sivile myndigheter, 
organisasjoner og etater etter 
anmodning nasjonalt og i samsvar 
med oppdrag, rammer og føringer 
internasjonalt
Landstyrkenes kjernekompetanse er 

evne til taktiske samvirkeoperasjoner 
samt territorielle operasjoner. Evne til 
taktisk samvirke, manøver, beskyttel
se og integrering av fellesoperativ ild 
og logistikk i operasjon, er avgjørende 
for landstyrkenes evne til å lykkes. 
Landstyrkenes kjernekompetanse 
kommer til uttrykk i gjennomføringen 
av offensive, defensive, stabiliserende 
og understøttende aktiviteter.

Landstyrkenes kjerneoppdrag er 
normalt å ta, okkupere, holde eller 
sikre landområder og kritisk infra
struktur, i den hensikt å sette premis
sene for ønsket sluttilstand. Dette gjør 
at landstyrkene representerer den 
største påvirkningsmuligheten når det 

gjelder sivilbefolkningen. De legger 
forholdende til rette for at andre kan 
operere på bakken, representerer 
politisk besluttsomhet og bidrar med 
avskrekkende effekt. 

Taktisk samvirke er evnen til kom
binasjon av de ulike våpen og troppe
arter for å slå fiendtlige landstyrker, 
skape avgjørelse eller sette premisse
ne for forhandlinger. Dette inkluderer 
å ta eller sikre landområde og å oppnå 
midlertidige fysiske eller psykologiske 
fordeler. Evnen til å kombinere direk
tevirkende våpen og krumbaneild med 
manøver, beskyttelse, etterretning 
og logistikk, samt integrering av 
felles operativ ild er kjernen i taktiske 
samvirkeoperasjoner. 

Territorielle operasjoner er vakt
hold og sikring samt overvåking og 
kontroll knyttet til militære og sivile 
objekter og annen infrastruktur med 
stor militær og samfunnsmessig betyd
ning. Som del av dette sikres priori
terte kommunikasjonslinjer internt i 
og mellom aktuelle innsatsområder, og 
ved behov bekjempes mindre fiendtlige 
styrker. De utfører aktiviteter som har 
til hensikt å nekte fiendtlige styrker 
tilgang til et område eller sikrer egne 
styrkers territorielle fremgang.

LandstYrker i FeLLesOPerasJOner
Landstyrkenes bidrag i fellesopera
sjoner og til øvrige komponenters 
oppdragsløsing reflekterer deres kjer
nekompetanse og Forsvarets oppga
ver. Landstyrkene kan bidra med land
kontroll, situasjonsforståelse på land, 
projeksjon av landmakt, beskyttelse 
av infrastruktur, landbasert logistikk 
og støtte til det sivile samfunn. 

Landkontroll innebærer territoriell 
kontroll over tid, og er avgjørende for 
øvrige komponenters mulighet til å 
operere over tid, så vel som mulighet 
til å projisere landmakt. Situasjonsbil
det på land er normalt en svært viktig 
del av fellesoperativ sjefs beslutnings
grunnlag. Informasjonsinnhenting og 

etterretningsproduksjon er derfor et 
sentralt bidrag fra landstyrkene til 
utvikling av felles situasjonsforstå
else og beslutningsgrunnlag, og til 
nominering i målutvelgelsesprosessen 
på fellesoperativt nivå.

Beskyttelse av infrastruktur 
innebærer vakthold og sikring av 
viktige objekter og baser. Det skaper 
forutsetning for at spesialstyrkene, 
sjø og luftstridskreftene skal kunne 
forberede operasjoner og virke ef
fektivt. Landstyrker med territoriell 
tilknytning vil ofte bli brukt til slike 
oppdrag. I tillegg sikrer landstyrkene 
forsyningslinjer ved bruk av egne sik
ringsstyrker, alene, eller sammen med 
andre forsvarsgrener. 

Som del av totalforsvaret vil 
landstyrkene gi støtte til sivile 
myndigheter, etater, organisasjoner 
og befolkning. Dette skjer både i ram
men av operasjoner med en helhetlig 
tilnærming, og i form av støtte under 
Bistandsinstruksen for Forsvarets støtte 
til Politiet. Således er støtte til sivile 
myndigheter også et viktig oppdrag 
for landstyrkene. Sivil støtte er et sta
dig viktigere område der landstyrker 
bidrar til fellesoperative mål og strate
gisk sluttilstand gjennom interaksjon, 
positiv påvirkning, kommunikasjon 
og problemløsing med befolkning og 
aktører i operasjonsområdet. 

Normalt er det de sivile myndighe
tene som er støttede sjefer i fredstid, 
og Forsvarets sjefer støtter. Det er 
vanligvis den lokale politimesteren 
som har ledelsesansvaret for situasjo
ner som omfatter samarbeid mellom 
sivile og militære innsatsmidler. 
Dersom det settes i verk tiltak gjen
nom beredskapssystemene for sivil og 
militær sektor, kan dette overordnede 
kommandoforholdet endres. I slike til
feller kan elementer fra for eksempel 
Justisdepartementet og Direktoratet 
for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) bli underlagt militær ledelse. 
Det vil normalt være den militære teig

oPPrørsBekjemPelse, irregulær og hyBrid krig
Opprørsbekjempelse dreier seg som regel om å identifisere hva den bakenforliggende årsaken til opprøret eller misnøyen er, og så adressere disse proble-
mene. samtidig må man passe på sivilbefolkningen og seg selv. Her kan manøver også sees på som bevegelse i det demografiske terrenget, og ramme kan 
sees på som den innsatsen som settes inn på å ta bort årsakene til opprøret. skjerming vil også her fokusere på å bevare egen kampkraft og handlefrihet, 
uten å forverre forholdet til lokalbefolkningen. dette betyr ikke at opprørsbekjempelse ikke kan være voldelig. det kan fortsatt være er behov for å bruke 
både direkte og indirekte ild til å angripe og uskadeliggjøre fiendtlige styrker.

screen shot fra valerij gerasimov´s artikkel 
“Nye trender krever en gjennomgang av 
former og virkemidler for anvendelse av 
militærmakt”, vojenno-Promysjlenyij kurier 
(vPk) nr. 8, 27. februar 2013; moskva) 

eieren som får det lokale ansvaret for 
å lede og koordinere en slik innsats, 
mens det er sjef Fellesoperativt Ho
vedkvarter (FOH) som har kommando. 
Likeledes, hvis Kongen erklærer krig i 
statsråd eller deler av Norge etableres 
som krigsskueplass, så vil normalt 
den overordnede myndigheten i disse 
områdene overføres fra justisministe
ren til Forsvaret. Uavhengig av kom
mandoforhold, så gjelder grunnregelen 
om gjensidig informasjonsutveksling 
og støtte til å vedlikeholde gjeldende 
situasjonsforståelse.

Fleksibilitet når det kommer til or
ganiseringen og utøvelsen av komman
do og kontroll er viktig for at de ulike 
landstyrkene skal kunne organiseres 
hensiktsmessig og løse sine oppgaver 
i samvirke med øvrige fellesoperative 
komponenter.

LandstYrker i nOrge
Oppdragsbasert ledelse, tempo, 

manøver, styrt målutvelgelse og 
indirekte tilnærming er sentralt for 
at landstridskreftene skal virke ef
fektivt. I Norge består landstyrkene av 
både territorielle, mobile og spesielle 
elementer. Disse utfyller hverandre i 
en fellesoperativ kontekst for enhetlig 
nasjonal og internasjonal innsats. 
De varierer i størrelse, oppgaver og 
funksjon, fra Grense og Kongevakt til 
brigadeforband og HVdistrikter. Det 
er derfor flere kommandonivåer og 
hovedkvarter som leder de forskjellige 
landstyrkene.

GIH er ansvarlig for å utdanne og 
utruste hærstyrkene. Derimot er 
det sjef FOH som har det nasjonale 
operative ansvar, mens staber og 
kommandoplasser under operasjoner 
er dimensjonert og utrustet for å lede 
og koordinere innsatser med ulike 
systemer på tvers av forsvarsgre
nene. Utviklingen i retning av nett
verksbasert forsvar åpner for at slik 

koordinering i større utstrekning kan 
foregå på lavere nivåer. I særskilte 
tilfeller vil elementer for ledelse av 
nærstøtte med fly og tilgjengelige 
luftbårne sensorsystemer kunne 
tildeles i støtte til tropps og spesielle 
lagsformasjoner. 

Sjef FOH søker å optimalisere 
sammensetningen av avdelingen til 
det oppdraget som skal løses. Dette 
gjøres ofte ved å etablere stridsgrup
per. I Hæren er normalt det laveste 
nivået for stridsgruppe på kompani 
eller tilsvarende nivå der en har evne 
til å sette sammen ulike manøver, 
kampstøtte og logistikkenheter i et 
samvirkesystem. I Heimevernet er 
områdestrukturen allerede i utgangs
punktet oppdragstilpasset til sine pri
mæroppdrag, mens innsatsstyrkene 
er godt egnet til mer ad-hoc oppdrags
organisering, alene, eller sammen med 
områdestrukturen, andre innsatsstyr
ker eller hæravdelinger.
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hærenS hiSTorie

1000tallet
Landstyrker er 
med på å samle 
norge til ett rike

1628
Hæren grunnlegges 
som terskel mot 
fremmed aggresjon

1641
Hærordningen danner 
grunnlaget for den 
moderne norske hær

1750
krigsskolen ble etablert 
og tilbød den første 
høyere utdanning i norge 

1814
grunnloven ble under-
skrevet og la grunnlaget 
for allmenn verneplikt

1905 
Unionsoppløsningen, 
Hæren er mobilisert, men 
det kom ikke til kamp

1940/45 
sammen med franske, 
polske og britiske allierte, på-
førte Hæren tyskland krigens 
 første nederlag under 
 kampene i nord i 1940. 

etter kapitulasjonen fortsatte 
en aktiv motstandskamp 
hjemme og i utlandet

1947
norge deployerer sin første 
observatør til Fn tjeneste 
etter borgerkrigen i Hellas

1949
at norge gikk inn i natO var 
viktig for oppbygningen av 
Hæren etter krigen

1994–2001
Fra mobiliseringshær til innsatshær

2001
norske bakke-
styrker sendes til 
afghanistan som 
følge av angrepene 
mot Usa den 11. 
september

i dag
den norske Hæren er blant de 
minste i natO. det er innført 
allmenn verneplikt og Hæren 
moderniserer både materiell og 
personellordningene videre 

19471953
tysklandsbrigaden 
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Hærens HistOrie
Fra Hærens historien kan vi trekke 
tre store linjer som er gjennomgående 
og fortsatt aktuelle når vi planlegger 
hvordan Hæren skal se ut i fremtiden. 
Hæren har alltid vært fundert på en 
form for verneplikt, men det har nes
ten alltid vært en løpende diskusjon 
om hvor store styrker som skal være 
vervet og hvor stor andel som skal 
komme fra den vernepliktige rekken. 
Den norske Hærens historie preges 
dessuten av at norske soldater har blitt 
benyttet som et sikkerhetspolitisk 
verktøy også utenfor landets grenser. 
Hærens rolle som en terskel mot frem
med aggresjon er, og har vært, Hærens 
rasjonale. Den ble etablert i 1628 med 
dette for øyet, og i dag er dette fortsatt 
Hærens viktigste oppgave. 

Hæren ble grunnlagt av den dansk
norske kongen Kristian IV. 18. januar 
1628, som en direkte konsekvens 
av kongens mislykkede inngripen 
i 30årskrigen. De første spor av 
organisert landmilitær virksomhet i 
Norge finner vi likevel lenge før dette. 
Vikingenes ekspedisjoner i Norden og 
Europa rundt år 1000 har en tydelig 
militær komponent. Landstyrker spilte 
dessuten en avgjørende rolle når Olav 
“den Hellige” Haraldsson ble konge i 
1015 og i realiteten samlet Norge til 
ett rike. Foruten religion var militær
makten kongens viktigste institusjon 
for nasjonal samling.

Utviklingen av landforsvaret i Norge 
i middelalderen var preget av fire 
viktige historiske hendelser. Disse 
var Svartedauden, som kom til Norge 
i 1349, Kalmarunionen med Sverige 
og Danmark fra 1397, reformasjonen 
og utviklingen av militær teknologi 
og profesjon i Europa. Hærordningen 
av 1628 fikk ikke stor praktisk betyd
ning. Hærordningen av 1641, derimot, 
fikk stor betydning for utviklingen 
av den norske Hæren, og denne var i 
all hovedsak en kopi av ordningen fra 
1628. Allerede i 1657 hadde Norge 

en hær bestående av 11 000 mann 
under ledelse av 300 offiserer og 600 
underoffiserer. På 1700-tallet var det 
vanlig med vervede eller leiesoldater i 
Europas hærer. Norge, derimot, hadde 
85 prosent utskrevne mannskaper, og i 
fredstid var det ikke mer enn 300–400 
vervede i Hærens kjernetropper. 

Allerede rundt 1650 finner vi spor 
av de første norske doktriner for 
landstrid, og med opplysningstiden 
økte behovet for boklig kunnskap. Ved 
kongelig approbasjon av 16. desember 
1750 ble Hærens Krigsskole opprettet 
under navnet den Frie Mathematiske 
Skole i Christiania. Den ble omdøpt til 
Krigsskolen i 1757. Dette gjør at of
fisersutdannelsen var den første høy
ere utdanning man kunne ta i Norge. 
Hæren i Norge fulgte utviklingen i 
Europa mot slutten av 1700tallet og 
inn i nasjonalismens tidsalder. Her sør
get nasjonalismen og den industrielle 
revolusjonen for at de begrensede 
kampene som man hadde opplevd 
gjennom middelalderen ble erstattet 
med massenes energi. Både den ameri
kanske og franske revolusjonen førte 
til store omveltninger i teori omkring 
hvordan krig skulle føres. 

I 1814 var Sverige alliert med Na
poleon, og Sverige angrep Danmark. 
Dette førte til at Danmark måtte avstå 
Norge til Sverige da fredsavtalen ble 
underskrevet i Kiel den 15. januar 
1814. I maktvakuumet som oppstod 
benyttet nordmennene anledningen 
til å kalle inn til riksforsamling på 
Eidsvoll. Den 17. mai 1814 ble Grunn
loven signert, og med denne paragraf 
109 som sier “Enhver Statens Borger 
er i Almindelighed lige forpligtet, i en 
vis Tid at værne om sit Fædreland, uden 
Hensyn til Fødsel eller Formue”. Det er 
dette som i dag er grunnlaget for vår 
allmenne verneplikt. 

På 1800tallet ble hele det norske 
Forsvaret betydelig styrket gjennom 
samarbeidet med Sverige og avtalen 
om eget forsvar. På 1840 og 50tallet 

gjennomførte Sverige og Norge en 
serie sommerøvelser for å styrke vår 
felles forsvarsevne mot en trussel fra 
øst. I 1895 var det derimot igjen reell 
krigsfare i Skandinavia. Den svenske 
kongen ville gå til krig mot Norge for 
å sikre unionen og tvinge gjennom en 
revisjon av Grunnloven. Reaksjonen 
på den tilspissede situasjonen ble at 
Norge i 1905 erklærte seg selvstendig 
fra Sverige. Militært var Sverige mye 
sterkere enn Norge på denne tiden, 
men kongen forstod at dersom han 
gikk til militær aksjon, så ville den 
norske folkeviljen føre til en lang og 
kostbar krig. Norge ble selvstendig 
uten at et skudd ble avfyrt.

Hæren ble preget av den store 
militærteknologiske utviklingen som 
første verdenskrig førte med seg, og 
Norge fortsatte opprustningen som 
hadde startet allerede i 1895, helt frem 
til 1918. Likeså ble mellomkrigsårene 
starten på en viktig norsk tilnærming 
til internasjonal fred og sikkerhet. 
Ideen om kollektive sikkerhetsløsnin
ger og det universelle forbudet mot 
krig som manifesterte seg gjennom 
etableringen av Folkeforbundet, førte 
til en aktiv norsk nedrustningspoli
tikk. Dette førte til at når krigen kom 
til Norge i april 1940, så var Hæren 
underbemannet, avleggs utrustet og 
lite samtrent. 

Da Norge ble angrepet av Tyskland 
den 9. april 1940 var deler av Hæren 
kalt inn til forsterket nøytralitetsvakt 
i hele landet. Dette var mest som 
en følge av Vinterkrigen mellom 
Sovjetunionen og Finland. I Troms og 
Finnmark var det om lag 9000 mann i 
tjeneste da krigen kom, og med dette 
grunnlaget organiserte general Carl 
Gustav Fleischer en landstyrke, som 
støttet av franske, britiske og polske 
styrker skulle påføre Tyskland sitt 
første nederlag under den andre ver
denskrigen. 

Tyskland hadde satset på å gjen
nomføre det strategiske overfallet 

laNdsverk l120
På tross av at også norge startet opprustning mot slutten av 30-tallet, og at den første stridsvognen ble 
anskaffet så tidlig som i 1936, så kom moderniseringen for sent. Landsverk L-120, fra sverige til 30 000 
kroner. den var uten ordentlig tårn fordi dette ville kostet ytterligere 20 000 kroner. Hva som skjedde 
med den i 1940, er ukjent. den var oppsatt i dr1 akershus regiment, men forlatt på gardermoen i april 
1940. etter krigen var den sporløst forsvunnet.

mot Norge på en slik måte at kongen 
og regjeringen ikke skulle komme seg 
unna. På tross av at Hæren var dårlig 
forberedt, klarte den allikevel å sinke 
den tyske fremrykkingen tilstrekke
lig. Et samarbeid mellom norske og 
britiske styrker bidro til at kongen, 
kronprinsen og regjeringen ble trygt 
evakuert med krigsskip til England. 
Resten av kongefamilien dro til USA, 
der president Roosevelt hadde invitert 
dem hjem til seg. 

I nord foregikk landstriden i all 
hovedsak i Troms, hvor en samlet 
alliert styrke stanset og snudde den 
tyske fremrykking fra Narvik mot 
nord. Motoffensiven ble innledet 
24. april 1940 og varte frem til den 
norske kapitulasjonen 6. juni. Etter at 
Tyskland hadde angrepet Nederland, 
Belgia og Frankrike den 10. mai 1940, 
ble det imidlertid besluttet fra alliert 
side å trekke styrkene tilbake fra 
Norge. Uten allierte forsyninger var 

det umulig for de norske styrkene å 
opprettholde kampen. Den 7. juni 1940 
forlot Kongen og regjeringen Norge, 
og general Flesicher fikk ordre om å 
kapitulere og demobilisere styrkene 
i nord. Norge kapitulerte formelt den 
10. juni 1940, etter to måneder i kamp 
og 853 mann tapt.

Etter kapitulasjonen ble motstands
kampen delt i to. Det var utefronten og 
hjemmefronten. General Fleischer ble 
beordret til England med regjeringen 
og han etablerte etter hvert en norsk 
brigade bestående av 3500 mann i 
Dumfries i Skottland. Med unntak av 
tropper som var avsatt til å sikre Jan 
Mayen, Svalbard og SørGeorgia, var 
denne brigaden stasjonert i Skottland 
under hele krigen. Dette skapte mye 
frustrasjon blant nordmenn som ville 
delta aktivt i kampen mot Tyskland og 
nazistene. Den norske strategien var 
at den norske brigaden skulle spares 
til de allierte skulle frigjøre Norge, og 

derfor mente regjeringen at den ikke 
kunne benyttes i Europa. 

En betydelig andel nordmenn deltok 
også på Litsa fronten i partisanerav
delinger mot de tyske okkupantene i 
Finnmark og Murmansk. Norske solda
ter og offiserer deltok også i kampene i 
Europa i 1944, og en tropp med norske 
kommandosoldater kjempet mot hard, 
tysk motstand på øya Walcheren uten
for Nederland. Likeledes ble om lag 
300 soldater fra Skottlandsbrigaden 
underlagt sovjetisk kommando og kom 
til ØstFinnmark 11. november 1944. 

Hjemmefronten ble til gjennom at 
folk som ønsket å yte motstand mot 
den tyske okkupasjonen etter hvert 
fikk forbindelse med hverandre og 
begynte å organisere seg. Slik vokste 
organisasjonen MILORG fram. For
målet med organisasjonen var først 
og fremst å bistå en fremtidig alliert 
invasjon. I 1943 var organisasjonen, 
under ledelse av Jens Christian Hauge, 

sPecial oPeratioNs executive (soe)
noen av nordmennene som reiste til england ble rekruttert av den britiske Special Operations Executive (SOE), som spesialiserte 
seg på etterretning og sabotasjeaksjoner. i rammen av sOe ble Norwegian Independent Company No 1, bedre kjent som kompani 
Linge etter avdelingens første sjef, etablert. denne avdelingen gjennomførte aksjoner i norge gjennom hele krigen i samarbeid 
med hjemmefrontstyrkene. mange små, men viktige operasjoner ble utført av kompani Linge. mest kjent er operasjonene 
Grouse og Gunnerside mot norsk Hydro sine tungtvannsanlegg på vemork i telemark. 
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en organisasjon som omfattet hele Sør
Norge. MILORG var svært delaktige i at 
situasjonen i Norge ikke ble til kaos et
ter den tyske overgivelsen 8. mai 1945. 

Etter freden i 1945 var det norske 
Forsvaret, som resten av samfunnet, i 
dårlig forfatning. Norge så det allike
vel som viktig å delta i oppbyggingen 
av Tyskland og den norske Tysklands
brigaden er til dags dato det største 
norske bidraget i internasjonale 
fredsbevarende operasjoner. Av over 
100 000 norske soldatene som har 
deltatt i internasjonale operasjoner 
siden den andre verdenskrigen, utgjør 
soldatene Tysklandsbrigaden fra 
1947–1953 om lag halvparten. 

At Norge gikk inn i NATO var en 
viktig kilde til gjenoppbyggingen 
av Forsvaret og Hæren etter krigen. 
Norge tok del i den såkalte Marshall 
hjelpen som USA utstedte til land som 
etter krigen tok tydelig avstand fra 
Sovjetunionen og den sovjetiske inter

nasjonale kommunistiske bevegelsen. 
NATO medlemskapet ga Norge tilgang 
på moderne utstyr til Hæren. Både 
stridsvogner og moderne feltartilleri 
ble fort tatt inn som viktige bestand
deler i den norske etterkrigshæren. 
Frem til 1995 hadde Brigaden i Nord
Norge konstant beredskap, og det 
norske mobiliseringsforsvaret kunne 
på sitt største stille opp 13 brigader 
og 165 000 mann. 

Samtidig har Norge gjennom hele et
terkrigsperioden jevnlig brukt Hæren 
til fredsbevarende oppdrag i rammen 
av FN. Norske stabsoffiserer og obser
vatører har deltatt på oppdrag under 
FN-flagg siden Norge deployerte sin 
første observatør til FN sin misjon 
med å stabilisere etter borgerkrigen 
i Hellas i 1947(UNSCOB). Siden har 
Norge bidratt med avdelinger i så 
vel Koreakrigen som i den persiske 
gulfen. Særlig ble Hærens deltakelse 
i Libanon (UNIFIL) med på å prege 

organisasjonen. Ikke bare gjennom 
de 30 årene som Norge deltok, men 
også med de erfaringene Hæren tok 
med seg hjem. I perioden mellom 1978 
og 1998 var mer enn 20000 norske 
soldater i tjeneste i Libanon. Dette er 
den lengstvarende militære operasjon 
med norske hæravdelinger utenfor 
Norge i nyere tid.  Det har vært norske 
styrker på alle verdens kontinenter, og 
etter slutten på den kalde krigen har 
antallet slike oppdrag økt betydelig. 
Under borgerkrigen i Jugoslavia på 
90tallet ble fokuset på norsk deltakel
se i internasjonal tjeneste ytterligere 
tydeliggjort.  

Et tiår etter den kalde krigens slutt 
ble det besluttet å sende norske bak
kestyrker til Afghanistan som følge av 
terrorangrepene mot USA i september 
2001. Her har norske styrker operert 
i over 13 år, og Hærens største opera
tive belastning var i Provincial Recon-
struction Team (PRT) Meymaneh i det 

Foto

nordvestlige hjørnet av Afghanistan. 
I den tilsynelatende rolige provinsen 
Faryab hadde Norge lederansvar fra 
2006 til 2012. I samme periode hadde 
Norge både ansvaret for den hurtige 
reaksjonsstyrken i regional kom
mando nord (QRF RCN 2006–2008), 
og Norge stasjonerte et Operasjonelt 
mentorerings og liaisoneringsteam 
på bataljonsnivå (OMLT 2009–2010) 
hos den afghanske hæren i Faryab 
og Ghowrmach. Blant annet disse tre 
oppdragene har gitt Hæren mange 
praktiske erfaringer med operasjons
typer som tidligere ikke har vært en 
del av vår oppdragsportefølje. Det har 
også gitt Hæren en betydelig operativ 
kamperfaring.

Dette skjedde i en periode hvor flere 
avdelinger i Hæren fikk økt innslag av 
verving, og det ble satt fokus på hvor
dan soldatenes basisferdigheter kunne 
styrkes for å møte utfordringene 
de møtte på bakken i Afghanistan. 

Hæren erfarte hvor viktig god samtre
ning og tekniske ferdigheter var i et 
operasjonsmiljø som var vanskelig 
tilgjengelig og hvor trusselen var 
uoversiktlig og tiltakende. Hærens 
fokus på stabiliseringsoperasjoner i 
Faryab har også gitt tydelig innsikt i 
behovet for interoperabilitet på tvers 
av våpengrener og landegrenser. Det 
ble åpenbart at interoperabilitet ikke 
bare er et spørsmål om teknologi, men 
også om prosesser og personlig kjenn
skap. Dessuten lærte Hæren på nytt 
viktigheten av basisfunksjoner som 
logistikk, etterretning og beskyttelse. 
Operasjonene i Afghanistan viste tyde
lig hvorfor de seks basisferdighetene 
er komplementære størrelser som 
står i gjensidig avhengighetsforhold til 
hverandre. 

Fra operasjonene etter 2000, og sær
lig i Afghanistan, har Hæren utviklet 
nytt materiell, nye operasjonsprosedy
rer og nytt fokus på trening og øving. 

Dette har bidratt til å heve nivået på 
soldat, lags og troppsnivå, samtidig 
som våre ledere har blitt eksponert for 
andre lederskapsutfordringer. Hæren 
har volummessig blitt redusert til en 
mekanisert brigade, en deployerbar 
logistikkbase land, Grensevakten og 
Kongevakten, og den er blant de aller 
minste hærene i NATO. I dag passer 
hver norske soldat på 6,6 ganger så 
mye land som sine kolleger i NATO. 
I samme periode har også spesial
styrkene blitt skilt ut fra Hæren. 

Hæren er i dag en delvis vervet hær, 
med utgangspunkt i verneplikten og 
førstegangstjenesten. Verneplikten 
som institusjon har blitt modernisert 
og gjennom å gjøre den kjønnsnøytral 
er den også blitt allmenn. Verneplikt 
og førstegangstjenestens verdi for den 
operative evnen til Hæren er sterkere 
og tydeligere enn noen gang. For det 
første er førstegangstjenesten en for
utsetning for oppfylling av de vervede 

Norske styrker i aFghaNistaN

aFghaNistaN

Balkh
(2005–2017)
ingeniørstyrke og 
feltsykehus fra 2006.

kàBul
(2002-dd)
nCC: nasjonal 
 kontingentledelse 
nse: nasjonalt logistikk 
støttelement.

kaNdahar
(2002-2005)

FàryàB
(2004–2012)
Provincial 
reconstruction 
team meymanah 
i Faryab.

sektOr sØr

sektOr  
nOrd

sektOr  
Øst

Kàbul

Mazàr-e 
Sharif

Meymanah

sektOr vest

2001: Etter terrorangrepene i USA den 
11/9 besluttet Norge å bidra militært i 
Operasjon Enduring Freedom (OEF). FN 
Resolusjon 1386 la grunnlaget for den 
internasjonale innsatsen i Afghanistan.

2003: Norge sender 1 
kompani til Kabul som 
del av ISAF-styrken. 
ISAF utvides også 
gradvis til å dekke hele 
landet.

2004: Norge 
sender de første 
styrkene til PRT 
Meymaneh i 
Faryab

2005: Norge tar på 
seg ansvaret for PRT 
Meymaneh i Faryab 
og sender for siste 
gang styrker til OEF.

2006: Norge stiller 
en hurtig reaksjons-
styrke (QRF) til RC 
Nord, med base i 
Mazar – e – Sharif

2008: PRT Meymaneh 
flyttes fra sentrum av 
byen og til en ny leir ved 
flyplassen i Meymaneh. 
Avdelingens størrelse 
økes betraktelig.

2009: Et norsk 
OMLT bidrag 
sendes til Faryab 
og Ghowrmach for 
å mentorere den 
afghanske hæren.

2010: Blir det 
mørkeste norske 
året i Afghanistan 
med fem norske 
soldater drept 
i strid

2012: Norge 
avslutter 
oppdraget 
med PRT 
Meymaneh

2013: Norge deltar 
i en felles nordisk 
styrke som skal være 
rådgivere for politiet 
i Mazar-e-Sharif

2014: Det meste 
av ISAF styrken 
trekkes ut og 
Norges bidrag be-
grenses til Kabul

2015: 1. Januar 2015 
tar Operasjon Resolute 
Support over for ISAF. 
Norge deltar videre 
med et begrenset styr-
kebidrag

2007: Norske 
styrker sloss for 
første gang mot 
opprørere i Ghowr-
mach distriktet vest 
for Faryab.

Kandahar
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avdelingene i Hæren. Samtidig bidrar 
de vernepliktige til kontinuerlig dagli
ge nasjonale operasjoner. Verneplikten 
har dessuten en viktig funksjon i den 
norske forsvarsviljen. Førstegangstje
nesten bidrar her som en bro mellom 
Hæren og samfunnet for øvrig. 

Når vi i dag på ny debatterer hvordan 
den krigsforebyggende terskelen skal 
fungere effektivt samtidig som vi på 
ny er på vei ut til nye plasser i verden, 
der internasjonal fred og sikkerhet 
er truet. Da vet vi også at dette føyer 
seg inn i de lange linjene til historien 
om den norske Hæren. Hæren henter 
fortsatt sitt rasjonale i behovet for en 
krigsforebyggende terskel. Hæren be
nyttes fortsatt aktivt i det internasjo
nale samfunn som et sikkerhetspolitisk 
verktøy og Hæren er fortsatt tuftet på 
en allmenn verneplikt, komplettert 
med et korps av vervede soldater, spe
sialistbefal og offiserer. 

Hærens Operative  innretning
Hærens rasjonale er å bidra til å fore
bygge krig i Norge. Dersom dette mis
lyktes skal Hæren bidra til krisehånd
tering gjennom evne til å avgrense et 
militært angrep, sikre mottak av og 
samvirke med allierte styrker og gjen
opprette territoriell integritet. Hæren 
skal løse et bredt spekter av oppgaver, 
fra å stille grense og kongevakt til å 
gjennomføre komplekse landoperasjo
ner alene eller i samspill med allierte 
og partnere (Stprp 73s).

Hæren følger et manøverorientert 
konsept og er organisert for å kunne 
løse et bredt spektrum av oppgaver 
som kan samles inn under hovedkom
petansene taktiske samvirkeoperasjo
ner og territorielle operasjoner. Sjef 
FOH fører kommando over de avdelin
gene som opererer, mens GIH fortsatt 
utfører utdanning og er ansvarlig for 
styrkeproduksjonen til de operative 
delene av avdelingene.

Brigaden er den eneste taktiske en
heten i Norge som selvstendig har evne 
til å gjennomføre operasjoner med am
bisjonsnivå ta, slå og ødelegg. For opp
drag med lavere eller annen ambisjon, 
kan Hæren sette inn stridsgrupper fra 
kompaninivået og oppover, som hentes 
fra Brigade Nord. Hæren har til enhver 
tid et antall mindre enheter klare for 
hurtig innsats, og det er disse som 
tidlig i en episode, hendelse eller krise 
utgjør de mobile elementene i Hæren. 

Brigade Nord har integrert liaison, 
stabs, og kommando og kontrollfunk
sjoner som muliggjør samvirke i det 
fellesoperative grensesnittet og mot 
sivile myndigheter. Brigade Nord kan 
operere som en samlet brigade eller 
som bataljonstridsgrupper desen
tralisert under felles ledelse. Brigade 
Nord er mest effektiv når den opererer 
samlet, mot godt definerte taktiske 
mål i en fellesoperativ ramme.

Prinsippene for brigadens offensive 

FOrsvarssJeF

sJeF FOrsvarets  
OPerative HOvedkvarter

taktisk kOmmandO/HOvedkvarter

FULL kOmmandO

OPerasJOneLL kOmmandO

miLitærstrategisk nivå

OPerasJOneLt nivå

Nortg
nOrwegian  
task grOUP

Bde N
Brigade  
nOrtH

Ntc*
natiOnaL 
 territOriaL 
 COmmand

Nlc
natiOnaL 
 LOgistiCs 
 COmmand

Nsoc*
nOrwegian  
 sPeCiaL 
OPeratiOns  
 COmmand

cyBer*
CYBer  
deFenCe  
COmmand

hmkg
Hans 
 maJestet 
 kOngens 
garde

gsv
grense- 
vakten

Naoc
nOrwegian  
air OPeratiOn 
Centre

cg
nOrwegian  
COast gUard

Forsvarets oPerative orgaNisasjoN
Forsvarets operasjoner ledes av FOH. Hæren stiller 
Brigade nord, gsv, Hmkg, FmPa og Logistikkbase 
Land til disposisjon for sjef FOH.

operasjoner er handlefrihet, overras
kelse, kraftsamling og enkelhet, mens 
prinsippene for defensive operasjoner 
er handlefrihet, overraskelse, gjen
sidig støtte og dybde. Brigaden er i 
stand til å manøvrere spredt og slåss 
samlet. Således ivaretar brigaden en 
del av sitt beskyttelsesbehov gjennom 
å gjøre seg selv mindre sårbar for 
fiendtlig indirekte ild og operasjonelle 
manøver. Det er en kombinasjon av 
personlige egenskaper hos brigadens 
sjefer og effektiv utnyttelse av syste
mene for kommando og kontroll som 
muliggjør dette. 

Innsatsen til de vernepliktige 
soldatene som voktet Slottet i Oslo 
under angrepet på Regjeringskvar
talet den 22. juli 2011 viste at det er 
behov for godt trente militære styrker 
når det oppstår nasjonale kriser. 
Siden behovet for militært nærvær 
kan oppstå hurtig i hele landet, er det 
nødvendig at landstyrkene har høy 

beredskap og evne til å operere i alle 
stridsmiljøer som Norge har. Derfor 
må Hæren vedlikeholde kompetanse 
på så vel operasjoner i subarktisk 
fjellterreng som i skogkledde områder, 
sterkt kanaliserende vestlandsterreng 
og bebygget område. Særlig vektlegges 
operasjoner i sonen som følger med 
vår lange kystlinje. 

Siden Hærens avdelinger jobber 
etter et manøverorientert konsept og 
Forsvarets foretrukne ledelsesform er 
den oppdragsbaserte, så overlates mye 
initiativ til avdelingssjefene. Her legges 
det ekstra vekt på lederegenskaper 
som ansvar, initiativ og evne til å for
midle høyere avdelingers målsettinger 
og å forklare enhetens rolle i å nå dette. 
Den oppdragsbaserte ledelsesfilosofien 
fordrer at tillit og gjensidig respekt er 
etablert før avdelingene går på feltfot. 

Kompetansen til å utnytte moderne 
teknologi, særlig knyttet til samvirke 
med sjø, luft og spesialstridskrefter, 

er viktig for effektive landoperasjoner. 
Brigade Nord kan gjennom dette opp
nå overraskelse og tilstrekkelig tempo 
for å finne, binde og ramme fienden og 
skape avgjørelse gjennom operativt 
eller taktisk sjokk hos fienden. 

Hæren har opparbeidet seg bet
ydelig erfaring og kompetanse på 
fredsstøtteoperasjoner, stabiliserende 
operasjoner og opprørsbekjempelse. 
Det er særlig gjennom operasjonene 
på Balkan og i Afghanistan Hæren har 
fått sin moderne operative erfaring. 
Det er ikke helt sammenliknbart å 
drive begrensede operasjoner i Afg
hanistan og å drive eksistensiell krig 
i Norge. De operative erfaringene fra 
utenlandsoperasjonene gjør likevel at 
vi bedre enn tidligere kan organisere 
striden på landjorda. 

Det er særlig innen områdene knyt
tet til den enkeltes basisferdigheter, 
samtrening av avdelinger og interope
rabilitet hvor de største gevinstene er 

Fysisk overlevelse Våpenferdigheter

Tekniske ferdigheterMoralske ferdigheter Oppofrelse for kollektivet

BasisFerdigheter
Basisferdigheter er grunnleggende evner som alle 
soldater må ha, uavhengig av tjenestestilling og 
grad, for å kunne fungere i den operative løsningen 
av militære oppdrag.

*Fortsatt under behandling i Forsvaret.
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høyBuktmoeN

halkavarre
skyteFelt

regioNFelt østlaNd

reNa

heNgsvaNN
skyte og øviNgsFelt

terNiNgmoeN

sessvollmoeN

huseBy/liNderud

skjold

BlåtiNd skyteFelt

maukeN skyteFelt

BarduFoss

setermoeN

setermoeN skyteFelt

hæreNs lokasjoNer
Brigade nord er lokalisert med avdelinger i indre-troms 
og Østerdalen. dette er Hærens to tyngdepunkt. Hærens 
øvrige avdelinger er spredt fra garnisonen i sør-varanger 
i nordøst til Huseby leir i sør.

identifisert. Det har de siste ti årene 
vært et fokus på hvordan den enkelte 
soldat sin evne til å mestre de militære 
basisferdighetene kan forbedres og 
hvordan dette påvirker avdelingenes 
evne til å løse sine taktiske oppdrag 
på. Når flere soldater kan håndtere 
avansert materiell og er kjent med 
stridstekniske prosedyrer, har erfarin
gene fra for eksempel Afghanistan vist 
at relativt små enheter kan samvirke 
med luft og spesialstyrker og oppnå 
svært gode resultater. Disse erfarin
gene er viktige, men like viktig er det 
å passe på at disse prosedyrene fra 
relativt små stridshandlinger i en ope
rasjonstype ikke blir normsettende for 
hvordan vi organiserer landforsvaret 
av Norge. 

Norske bidrag til allierte operasjo
ner setter våre ledere og soldater i 
situasjoner som er svært langt fra den 
virkeligheten de jobber under i hjem
lige forhold. Våre avdelinger må derfor 
ha kunnskap og evner til å operere i 
komplekse miljøer bestående av struk
turer på bakken, over bakken og under 
jorda, og med et demografisk mangfold 
som krever at vi fyller flere roller sam
tidig. I tillegg til den åpenbare rollen 
som stridende enhet, må avdelingene 
dyrke frem etterretningspersonell, 
dyktige diplomater, forhandlere 
og koordinatorer for støtte til det 
sivile samfunnet. Dessuten stilles 
det ekstra krav til samfunnsforstå
else, kulturforståelse og pedagogiske 
evner når våre styrker skal bidra som 
opplæringsenheter for andre lands 
sikkerhetsstyrker. 

Teknikkene og treningsprinsippene 
vi har ervervet gjennom disse opera
sjonene må videreføres, men Hærens 
operative konsept må være så fleksi
belt og skalerbart at man kan håndtere 
hele konfliktspekteret og alle typer 
operasjoner i relevante klimasoner. 
Til dette er våre operative erfaringer 
fra internasjonale operasjoner viktige 
bidrag. Å håndtere dette mangfoldet er 

en utfordring og et ansvar som hviler på 
den enkelte tjenestegjørende, men i sær
deleshet, på lederne i organisasjonen.

Hærens OrganisasjOn 
Hæren er organisert med garnisoner 
fra Garnisonen i SørVaranger i 
nordøst til Huseby leir i Oslo i sør. 
Hærens to tyngdepunkter er lokalisert 
i Østerdalen og i Indre Troms. Hæren 
har skoleavdelinger på Linderud i 
Oslo, på Sessvollmoen ved Jessheim, 
på Terningmoen ved Elverum og i 
Rena leir. Brigade Nord er lokalisert 
med sitt hovedkvarter på Heggelia i 
Målselv i Troms. 

den strategiske LedeLsen av 
Hæren
Hæren ledes av Generalinspektøren for 
Hæren. Hans rolle er todelt. Han er For
svarssjefens nærmeste landmilitære 
rådgiver og er tildelt fagmyndighet for 
landoperasjoner. Denne myndigheten 
gir GIH i oppgave å initiere, godkjenne, 
beslutte, utgi regelverk, sertifisere, 
autorisere og kontrollere faglige 
forhold innen et tildelt ansvarsområde 
(Delegeringsdirektivet, pkt 2.3, 2009 / 
Regelverksdirektivet 2013 pkt 1.5). Det
te innebærer at GIH har instruerende 
myndighet til alle Forsvarets avde
linger innen landmilitære spørsmål. 
I tillegg er GIH en del av Forsvarets 
øverste ledelse som sjef for Hæren. Han 
fører således alminnelig kommando 
over alle Hærens avdelinger.

GIH fører ikke operativ kommando 
over Hærens avdelinger. Det er pri
mært Sjef Fellesoperativt Hovedkvar
ter som er nasjonal styrkebruker og 
han får tildelt landstyrker fra Hæren 
etter operative behov og strategisk 
styrkeallokering. Dette samspillet 
mellom styrkeprodusent og styrkebru
ker er en viktig kontrollmekanisme 
i Forsvaret som etat. Det er godt eta
blerte beredskapsrutiner som ivaretar 
tempo i håndteringen av hendelser, 
episoder og kriser.

Hærens øverste ledelse består, 
i tillegg til GIH, av stabssjefen for 
Hærstaben, sjefen for Brigade Nord, 
sjefen for Hærens Våpenskole og sjefen 
for Forsvarets Kompetansesenter 
for Logistikk og Operativ Støtte. 
Dette er Hærens kommandogruppe. 
Kommandogruppen er ansvarlig for 
at Hærens virksomhet er mest mulig 
effektiv og at den strategiske kursen 
for organisasjonen er hensiktsmessig 
for å nå de langsiktige og strategiske 
målene som Forsvaret har gitt Hæren, 
eller som Hæren har utledet gjennom 
egne planprosesser. 

Hærens avdelinger
HærstaBen
Hærstaben er GIH sin stab som skal 
sørge for at alle sider av GIHs ansvars 
og myndighetsområder blir godt ivare
tatt, både faglig og forvaltningsmessig. 
Hærstaben ledes av en stabssjef, og 
han sørger for at GIH løser oppdragene 
Hæren får fra Forsvarssjefen. Stabssje
fen har også ansvaret for den daglige 
driften av Hæren.

Brigade nOrd
Brigade Nord er Forsvarets største 
avdeling. Den har evne til hurtig reak
sjon og til å levere balanserte taktiske 
samvirkesystemer for innsats i hele 
konfliktspekteret. Brigaden består av 
både vernepliktige og vervede mann
skaper. Dette er Forsvarets knyttneve 
på landjorda.

Avdelingene i brigaden er lokalisert 
med den fullvervede hurtige reak
sjonsstyrken som betegnes bataljons
stridsgruppe Telemark bataljon i Rena 
leir. Denne stridsgruppen består av 
en tung mekanisert infanteribataljon, 
med nødvendig kampstøtte og logis
tikk. Resten av brigadens avdelinger 
er lokalisert i Indre Troms, med en 
førstegangstjenestebasert lettinfante
ribataljon og en delvis vervet ingeniør
bataljon på Skjold. På Setermoen finner 
vi en delvis vervet panserbataljon, en 
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kjerNekomPetaNse
taktisk samvirke er evnen til kombinasjon av de ulike våpen og troppe arter for å slå fiendtlige landstyrker, skape 
avgjørelse eller sette premissene for forhandlinger. dette inkluderer å ta eller sikre landområde og å oppnå 
midlertidige fysiske eller psykologiske fordeler. evnen til å kombinere direktevirkende våpen og krumbaneild 
med manøver, beskyttelse, etterretning og logistikk, samt integrering av felles operativ ild er kjernen i taktiske 
samvirkeoperasjoner.  Brigadenivået er det laveste nivået dette kan gjøres på en effektiv måte. 
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artilleribataljon, en sanitetsbataljon og 
en etterretningsbataljon. På Bardufoss 
har brigaden et militærpolitikompani, 
en sambandsbataljon, en stridstrenba
taljon og brigadens ledelse.

Brigadens viktigste materiell er Leo
pard 2 stridsvogn, CV9030 stormpan
servogn og M109 selvdrevet artilleri. 
Brigade Nord har en betydelig evne 
til å ta vare på og behandle sårede fra 
stridsområdene gjennom et mobilt og 
lett feltsykehus, med stor menneskelig 
kompetanse og høyteknologisk medi
sinsk utrustning. 

Brigaden har digitale kommando 
og kontrollsystemer som knytter 
underavdelingene sammen. Dessuten 
er brigaden utrustet med materiell som 
legger til rette for spredt og beskyttet 
manøver, med en iboende evne til å 
konsentrere stor ildkraft, både direkte 
og indirekte. På grunn av dette tekno
logibaserte systemet og den operative 
kulturen som brigaden dyrker, er 

avdelingen langt mer slagkraftig enn 
summen av avdelingene. Brigade Nord 
er et komplett taktisk samvirkesystem.

Med en etterretningsbataljon og 
de tre manøverbataljonenes strids
oppklaringsavdelinger er brigaden 
svært godt utrustet for å holde rettidig 
og relevant situasjonsforståelse i 
brigadens operasjonsområde. I tillegg 
til pansring og lendemobilitet, har 
brigaden blant annet evne til rutekla
rering, minerydding, fortifikasjon og 
trafikkontroll i eget ansvarsområde. 
Dette gir brigaden god beskyttelse i 
alle typer operasjoner. Artilleriet og 
bombekastertroppene, samt brigadens 
kapasitet til å samvirke med luftfor
svaret og sjøforsvaret gir brigaden 
evne til å benytte seg av tung ild i sine 
operasjoner. Med en egen stridstren
bataljon, sanitetsbataljon og logistik
kenheter i brigadens underavdelinger 
har brigaden logistisk kapasitet for å 
gjennomføre selvstendige operasjoner 

i et avgrenset tidsrom.
Brigade Nord er organisert med 

gjennomgående høy beredskap for å 
løse oppdrag som måtte dukke opp, og 
avdelingen brukes ofte til støtte for det 
sivile samfunn gjennom søk, redning 
og andre støtteoppdrag. Avdelingen er 
trent og utrustet for å møte alle typer 
utfordringer, og gjennom de hurtige 
reaksjonsstyrkene har brigaden god 
beredskap for å løse operative oppdrag 
på kort varsel, både i Norge og i inter
nasjonale operasjoner.

Brigaden er i gang med en omfat
tende materiellmoderniseringspro
sess. Denne moderniseringen skal 
sørge for at den operative evnen, 
bredden og tilgjengeligheten styrkes. 
Det er i liten grad snakk om å tilføre 
helt nye kapasiteter, men snarere å 
sørge for at materiellet holder den 
høye standarden som er nødvendig 
for å ha en tilstrekkelig slagkraftig 
brigade som er interoperabel med de 

telemark BataljoN
soldater fra telemark bataljon gjør 
klar sandsekker før striden under 
øvelse noble Ledger 2014
Foto: anette ask/Hæren

andre våpengrenene og våre allierte 
samarbeidspartnere gjennom hele den 
forventede levetiden frem mot 2035.

garnisOnen i sØr-varanger – 
grensevakten
På Garnisonen i SørVaranger, som 
ligger på Høybuktmoen ved Kirkenes 
i ØstFinnmark, er Grensevakten 
lokalisert. Grensevakten er en av 
Hærens avdelinger som løser operative 
oppdrag daglig og som er delvis avgitt 
til FOH. Grensevaktsoppdraget er delt i 
to, med et militært oppdrag om å mar
kere nasjonal suverenitet og et sivilt 
politioppdrag. De vernepliktige gren
sejegerne utdannes på Høybuktmoen 
og blir gitt opplæring i overlevelse, 
sanitet og patruljetjeneste i tillegg til 
kjøretøytrening og politioppgaver. 

Oppdraget Grensevakten løser er 
svært viktig fordi den vokter Schengen
samarbeidets yttergrense. På den 196 
kilometer lange grensen mot Russland 

løser soldatene sitt oppdrag gjennom 
mobil patruljering og statisk overvåk
ning for å avdekke brudd på den norske 
Riksgrenseloven og Utlendingsloven. 

Hovedmateriellet Grensevakten be
nytter er beltevogn, lette terrengkjø
retøy for sommer og vinterforhold og 
stormbåter. Hundepatruljer benyttes 
aktivt, og denne kapasiteten er en sen
tral bidragsyter i løsing av oppdragene 
på grensen. Grensevaktens offiserers 
lokalkjennskap, det gode samarbeidet 
med lokale sivile myndigheter og den 
effektive bruken av de godt motiverte 
førstegangstjenestesoldatene, gjør 
det norske grensevaktkonseptet til et 
unikt politisk instrument. Dessuten er 
avdelingen en viktig rekrutterings
brønn til Hærens vervede avdelinger.

Hans maJestet kOngens garde – 
kOngevakten
Det er viktig at Hæren er synlig i Oslo 
og at Hærens knytning mot H.M. Kon

gen, hans familie og deres residenser 
er tydelig. Kongevakten er forlagt i 
og ledet fra Huseby leir i Oslo. Den er 
trent og utrustet som en hjuloppsatt 
lettinfanteribataljon. Hovedoppdraget 
er å passe på HM Kongen, den konge
lige familie og dennes residenser. 
Dette oppdraget løser Gardesjefen i 
tett samarbeid med Politiet og under 
kommando av sjef FOH. 

Denne avdelingen er et viktig ansikt 
utad for Hæren, og den er en viktig re
krutteringsbrønn til Hærens vervede 
avdelinger.

Hærens våPenskOLe (Hvs)
Dette er Hærens kunnskapsavdeling 
om landoperasjoner. Avdelingen er 
basert på Rena og Terningmoen og 
har som hovedoppgave å utarbeide 
taktikk, teknikk og prosedyrer for 
landmilitær virksomhet i Norge. 
Dessuten har avdelingen et hoved
ansvar for å utdanne instruktører 

4. gardekomPaNi
Foto: didrik Linnerud 
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krigsskolen ble etablert i 1750 som den frie mathematiske 
skole, og er norges eldste høyere utdanningsinstitusjon.

til militære ferdigheter for Hærens 
styrkeproduserende avdelinger. Dette 
gjør at sjefen for våpenskolen har en 
svært omfattende og viktig oppgave 
med å videreutvikle Hærens konsepter 
og å dokumentere hvordan Hæren 
trener, øver og opererer. For enkelte 
fagområder, som for eksempel innen 
miljøvern og vern mot kjemiske, 
nukleære, biologiske og radiologiske 
stridsmidler (CBRN), har Hæren an
svar for å videreutvikle den nasjonale 
beredskapen for hele Forsvaret. Dette 
ivaretas av HVS.

Ved krise eller krig vil personellet i 
HVS bli benyttet til å bemanne Hærens 
Opptreningssenter og til å forsterke 
Brigade Nord eller andre operative 
avdelinger som har behov. 

FOrsvarets kOmPetansesenter 
FOr LOgistikk Og OPerativ stØtte 
(FkL)
Denne avdelingen har det faglige 
ansvaret for logistikk i Hæren, samt 
militærpolititjeneste, hundetjeneste 
og eksplosivryddetjeneste i Forsvaret. 
FKL styrkeproduserer operative 
felleskapasiteter som kan støtte alle 
forsvarsgrener og fellesinstitusjo
ner etter bestemmelser fra sjef FOH. 
Videre har avdelingen ansvaret for 
utdanning av alt Forsvarets personell 
innen virksomhetsstyring og daglig 
administrasjon. Det er FKL som utdan
ner administrativt personell som skal 
bruke Forsvarets lønns, materiell og 
personellforvaltningssystemer.

De operative kapasiteter FKL leve
rer, sammen med støtte fra Forsvarets 
Logistikkorganisasjon (FLO), er en 
forutsetning for at Hærens avdelinger 
bevarer sin stridsevne og er i stand til 
å gjenvinne stridsevne, samtidig som 
landoperasjoner ikke kulminerer. 

På grunn av Norges svært krevende 
topografi blir landoperasjoner fånyt
tes og ineffektive uten et tilstrekkelig 
og velfungerende logistikksystem. 
Logistikksystemet må være en gjen

nomgående kjede fra det fremste ledd 
og helt tilbake til leverandørledd, noe 
forskjellig konfigurert etter trus
selbildet. FKL felleskapasiteter vil i 
denne kjeden ha en viktig rolle og bli 
prioritert brukt mot operative behov 
tilpasset trusselbildet.

Flere av kapasitetene FKL leverer vil 
inngå i Nasjonal Logistikkommando 
(NLK) ledet av FLO. NLK er i stand til 
å se det totale behovet i en operasjon 
og å tilpasse støttefunksjoner etter de 
operative behov på tvers av forsvars
grener, fellesinstitusjoner og allierte 
avdelinger. Deployerbar Logistikkbase 
land inngår i NLK og er dimensjonert 
for understøttelse av Brigade Nord. 
Den vil være bindeledd mellom FLO og 
Brigade Nord over lengre avstander. 
Logistikkbasen skal også kunne støtte 
andre avdelinger med landbasert logis
tikkstøtte. FKL leverer også andre fel
leskapasiteter som normalt vil inngå i 
NLK. Dette er for eksempel kapasiteter 
til mottak av styrker, transportres
surser og vannrensekapasitet. I tillegg 
vil militærpolitienheter og eksplosiv
ryddekapasiteter normalt også inngå i 
Nasjonal Territoriell Kommando. 

Hovedmateriellet til FKL struktur
elementer er lastevogner med forskjel
lig konfigurasjon, som for eksempel 
vann eller drivstofforsyningsenheter, 
bergingsvogner, tungtransportvogner, 
spesialkjøretøy til eksplosivrydding og 
militære og sivile militærpolitibiler. I 
tillegg kommer spesialutstyr som kan 
foreta vannrensing samt nødvendige 
utsyr for ivaretakelse av en forsvarlig 
militærpolititjeneste og hundetjeneste 
både under freds og krigsforhold.

krigsskOLen
Krigsskolen ble etablert i 1750 som 
Den Frie Mathematiske skole, og er Nor
ges eldste høyere utdanningsinstitu
sjon. Skolen har gjennom store deler av 
tiden vært kjent for å gi Norges frem
ste lederutdanning, og lederutvikling 
er en svært sentral del av skolens 

virksomhet. I dag består Krigsskolen 
av en ettårig grunnleggende befals
utdanning, en treårig grunnleggende 
offisersutdanning samt Hærens Senter 
for rekruttering og seleksjon. 

Den treårige profesjonsutdannin
gen har sitt hovedsete på Linderud 
i Oslo. Den har tre linjer som gir en 
bachelorgrad. Den største linjen er KS 
operativ, hvor taktikk og landopera
sjoner er hovedfokus. Krigsskolen har 
ingeniørutdanning innenfor bygg og 
anlegg samt militær geografi. Deler av 
ingeniørutdanningen får kadettene på 
Høgskolen i Oslo. Krigsskolen har også 
en logistikklinje, hvor kadettene får sin 
utdanning på Sjøkrigsskolen i Bergen. 

Krigsskolen integrerer teori og 
praksis på en måte som gjør unge, 
militære profesjonsutøvere kompe
tente til å løse sitt samfunnsoppdrag. 
Kadettene tilegner seg fagmilitær 
kompetanse innen et bredt spekter 
av kunnskapsområder, og ferdighe
ter til å planlegge og lede militære 
operasjoner. Utvikling av holdninger 
basert på Hærens kjerneverdier er en 
gjennomgående del av utdanningen. 
Profesjonsutdanningen gir kadettene 
handlingsrom til å utvikle sitt intellekt 
og sin karakter. Den utvikler den men
tale og fysiske robusthet og evnen til 
selvstendig kritisk tenkning og døm
mekraft, som kreves av en offiser. 

Hærens Befalsskole gir den grunn
leggende befalsutdanningen for alle 
Hærens våpengrener. Størstedelen 
av virksomheten foregår på Rena, 
hvor elevene har en ni måneders fel
lesperiode med fokus på lederskap, 
stridsteknikk, samband, skyting og 
fysisk trening før de får sin fagutdan
ning ved Hærens Våpenskole. Den 
grunnleggende befalsutdanningen 
innen tekniske fag og forvaltningsfag 
foregår på Sessvollmoen. I tillegg har 
Krigsskolen et fireårig gjennomgående 
løp, hvor det første året er i regi av 
Hærens Befalsskole på Terningmoen. 
Utvikling av gode holdninger basert 
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på Hærens kjerneverdier står sentralt 
gjennom hele utdanningsløpet for 
samtlige retninger.

OPerasJOnsstØtteavdeLingen
Operasjonsstøtteavdelingen er en 
viktig premissleverandør for at Hæren 
skal kunne løse sine pålagte oppdrag. 
Den er lokalisert i alle Hærens leire, 
men ledes fra Heggelia i Målselv. Opp
gavene til Operasjonsstøtteavdelingen 
er ansvarlig for drift av Hærens bygg 
og anlegg, samt å koordinere vedli
kehold av eiendom, bygg og anlegg 
med Forsvarsbygg. Drift av skyte og 
øvingsfelt er en viktig oppgave i avde
lingen, og den er sentral i å utarbeide 
planer for utviklingen av disse.

Avdelingen drifter dessuten Hæ
rens verksteder og besørger daglig 
operativ evne gjennom vedlikehold 
av materiellet til de operative av
delingene. I Hærens garnisoner har 
Operasjonsstøtteavdelingen et ansvar 
for oppfølging av de støttetjenestene 
som kreves for leirdrift. Dette inklu
derer depotdrift, kjøkkendrift, drift 
av idrettsanlegg, snørydding og andre 
miljøfremmende tiltak. 

Hærens persOnell
I Hæren bemanner vi avdelinger som 
vi  utstyrer med våpen og annen 
teknologi. Det er menneskene i orga
nisasjonen som er bærerne av Hærens 
vilje til å løse oppdrag. Det er denne 
viljen, i kombinasjon med moderne 
materiell, og våre menneskers kunn
skap og nytenking som gjør Hæren 
slagkraftig nå og i fremtiden. Hærens 
personell er holdningssterke. De føler 
trygg forankring i Hærens kjernever
dier, samfunnets forventninger og 
profesjonens krav.

Menneskene i Hæren inndeles i fem 
personellkategorier. Disse er offiserer 
(OF 19), spesialister (OR 59), vervede 
mannskaper (OR 24), mannskaper i 
førstegangstjeneste (OR 12) og sivile. 

OFFiserer Og sPesiaLister
Offiserene og spesialistene er Hærens 
ryggrad. Dette er profesjonsbærerne 
som sørger for at ekspertisen innen 
alle aspekter av Hærens virksomhet 
ivaretas og videreutvikles. Begge disse 
kategoriene består av yrkesmilitære, 
som er innforstått med at tjenesten 
i Hæren og Forsvaret er langt mer 
omfattende enn et regulært arbeids
forhold. Offiserer og spesialister sam
virker på alle nivåer i Hæren og har til 
tider overlappende tjenesteoppgaver. 
Det er allikevel viktige forskjeller mel
lom de to kategoriene. 

Offiserene har et tyngre innslag 
av akademisk utdannelse i sine kar
riereløp, kombinert med et bredt 
tjenesteløp, hvor det er vanlig at en 
offiser veksler stilling og avdeling 
forholdsvis hyppig. Spesialistene på 
den andre side, har en modell for kom
petansebygging som legger større vekt 
på læring gjennom praktisk erfaring. 
Samtidig tjenestegjør spesialistene 
typisk over lengre perioder enn of
fiserene innenfor samme fagfelt, for 
å dyrke dybdekompetanse. Det er 
viktig å understreke at den personlige 
utviklingen til medlemmene av begge 
kategorier er nokså sammensatt. Ak
kurat som offiseren også har betyde
lige innslag av erfaringsbasert læring 
i sitt løp, har spesialisten også viktige 
innslag av akademisk utdanning un
derveis i sin karriere.

Det finnes grunnleggende forskjel
ler mellom spesialister og offiserer. 
Spesialistene er en sentral kraft for å 
sørge for at Hærens taktikk, teknikk 
og prosedyrer forstås og etterleves 
i Hærens operative enheter og tilhø
rende kompetansemiljøer. Offiserene 
har i tillegg som oppgave å sørge for 
at Hærens taktikk, teknikk og prose
dyrer utvikles videre og praktiseres 
i tråd med myndighetenes politiske 
målsettinger. Dette er en av årsakene 
til at offiserene må ha et tjenesteløp 
som tidlig i karrieren gir dem helhetlig 

innsikt i Hærens særskilte behov og 
muligheter. Spesialistene utfyller of
fiserene ettersom det ofte er spesialis
tene som har den mest detaljerte faglig 
kompetanse innen en rekke fagfelt 
som er særegne for Hæren.

Det viktigste offiserene og spesia
listene har til felles, er at de er ledere. 
Deres primære bidrag til Hæren og 
Forsvaret er nemlig lederskap. Hærens 
offiserer og spesialister utviser leder
skap, menneske til menneske, på alle 
nivåer. Videre jobber både offiserer og 
spesialister hele tiden med å utvikle 
både seg selv og sine undergitte offise
rer og spesialister til å bli enda bedre 
ledere og soldater. I tillegg til å lede 
mennesker, har offiserene en særskilt 
rolle som ledere av organisasjoner og 
systemer innen Hæren og Forsvaret.

mannskaPer
Mannskapene utgjør den yngste per
sonellkategorien i Hæren, selv om det 
blant mannskapene også finnes per
soner med forholdsvis lang fartstid i 
Hæren. Her finnes også betydelig erfa
ring fra skarpe operasjoner i utlandet. 
Mannskapene utgjør hovedvekten av 
personellet i Hærens operative enhe
ter, og har et særlig ansvar for å utføre 
Hærens teknikker og prosedyrer. Det 
er mannskapene som i aller største 
grad får smake på krigens ytterlighe
ter – utmattelse, frykt og forvirring 
– når Hærens avdelinger brukes til 
skarp innsats.

Norge har en befolkning som er 
villig til å forsvare landets sikkerhet 
og verdier. Befolkningens oppslutning 
om verneplikten gir Hæren tilgang 
til de aller dyktigste av våre borgere. 
I løpet av førstegangstjenesten blir 
borgerne direkte involvert i forsvaret 
av eget land og verdisett. I tillegg er 
våre mannskaper i førstegangstje
neste med på å gjøre offiserene og 
spesialistene våre enda bedre. Ivrige, 
ærekjære og oppegående mannskaper 
forventer å bli utfordret og å få en 

Offiserene og spesialistene er Hærens ryggrad. Dette er 
profesjonsbærerne som sørger for at ekspertisen innen alle 
aspekter av Hærens virksomhet ivaretas og videreutvikles.

meningsfull militær tjeneste, mens de 
er i Hæren. At verneplikten er allmenn 
gjør også at mangfoldet som er repre
sentert i Hæren er stort, og trolig mye 
større enn dersom Hæren hadde vært 
fullvervet.

Mange av mannskapene forlater ak
tiv tjeneste når førstegangstjenesten 
er over. De bidrar likevel til Norges for
svar gjennom sin fortsatte verneplikt 
i hærreserven eller i Heimevernet. 
I tillegg har de en ikke ubetydelig 
funksjon ved at de sprer kunnskap om 
Hærens rolle i nasjonens forsvar til de 
borgerne som ikke har fått muligheten 
til å tjenestegjøre selv.

Det er dog mange som velger å forbli 
i aktiv tjeneste etter sin førstegangs
tjeneste i Hæren. Noen velger å søke 
utdanning og tjeneste som offiserer 
og spesialister, mens andre fortsetter 

som vervede mannskaper i Hæren. 
De vervede mannskapene krysser en 
viktig terskel – de velger å forbli i Hæ
rens rekker av fri vilje og ikke av plikt 
alene. Likesom borgeren i førstegangs
tjeneste inviteres inn til den militære 
profesjon, tar den vervede soldaten 
det første steget inn i den. Disse 
vervede – og etter hvert svært erfarne 
– mannskapene, er helt sentrale for å 
skape operative avdelinger med høy 
beredskap og god tilgjengelighet.

siviLe
Hærens sivile skiller seg ut fra de 
andre personellkategoriene ved at de 
ikke er soldater. De er ikke underlagt 
de samme alvorlige pliktene som er 
med på å definere soldatene. Likevel 
er det slik at Hærens sivilt ansatte 
gjør store offer for å gjøre Hæren best 

mulig og villig påtar seg et særskilt 
ansvar for landets forsvar. Hærens 
sivile er med på å løse Hærens oppdrag 
og bekjenner seg til Hærens kjerne
verdier, akkurat som soldatene. Derfor 
er de en fullverdig del av Hæren.

Sivile fyller en rekke funksjoner i 
Hæren, som ikke er direkte relatert til 
stridsfunksjoner. Dette gjelder særlig 
innen forvaltning, teknisk bransje og 
utdanning. De sivile har i mange tilfel
ler svært inngående fagkompetanse 
innenfor snevrere fagfelt enn det ville 
vært hensiktsmessig for de militære 
personellkategoriene å opparbeide. 
Sivilt ansatte i Hæren bringer dessuten 
i mange tilfeller med seg bred arbeids
erfaring og utdanning på høyt nivå fra 
sivile sektorer og utdanningsmiljøer, 
noe som i vesentlig grad øker mangfol
det i Hæren.

PersoNelltyPer og grader
ny personellordning for Forsvaret er til 
behandling i stortinget og er planlagt vedtatt 
i løpet av 2015. 
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miliTær profeSjon

Som soldat har du tatt på deg et særskilt ansvar for 
å beskytte det norske samfunnet. Samfunnet har 
gitt deg tillit til å forvalte dette ansvaret. Den norske 
 militære profesjon er knyttet sammen i fire attributter 
som tydelig identifiserer profesjonens kjerne. Disse er 
ansvar, identitet, ekspertise og verdigrunnlag.

ideNtitet

eksPertiseaNsvar

verdigruNNlag

oPerasjoNskoNtekst oPPdrag og FuNksjoNer

Politisk ledelse og 
 samFuNNsaNsvar 
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deN militære ProFesjoN er grunn
fjellet vi bygger vår forsvarsevne 
på. Som soldat har du tatt på deg et 
særlig ansvar for å beskytte det nor
ske samfunnet, og samfunnet har gitt 
deg tillit til å forvalte dette ansvaret. 
Alle som tjenestegjør i Hæren har del 
i dette kollektive ansvaret. En profe
sjon er ikke statisk, men utvikler seg i 
forhold til ytre og indre faktorer. Ytre 
påvirkning kan for eksempel være 
endring i Forsvarets oppgaver, mens 
indre påvirkning kan være graden 
av verving. Et stort mobiliserings
forsvar er i stor grad tuftet på ideen 
om en eksistensiell trussel mot landet, 
mens dagens forsvar er et dynamisk 
sikkerhetspolitisk verktøy for staten; 
hjemme og ute. 

Hærens Unike kOmpetanse
Den norske militære profesjon er knyt
tet sammen i fire attributter som tyde
lig identifiserer profesjonens ethos. 
Disse er ansvar, identitet, ekspertise 
og verdigrunnlag.

De to viktigste forskjellene på 
den militære profesjon og andre 
profesjoner er for det første at den 
militære kun utøves som et kollektiv 
og at staten har eksklusivitet på denne 
ekspertisen i Norge. Dessuten skilles 
den militære profesjonen fra andre 
profesjoner ved at militære profe
sjonsutøvere må være forberedt på å 
ofre eget og andres liv og å ta liv hos 
motstanderen for å oppnå profesjo
nens mål. Derfor kan man identifisere 
den militære profesjon noe annerledes 
enn andre profesjoner, som for eksem
pel leger eller jurister. Kjernen i den 
militære profesjonen er således kon
trollert anvendelse av vold på vegne av 
staten. Å utvikle en organisasjonskul
tur, som forvalter profesjonens kjerne 
og samtidig ivaretar etiske normer og 
samfunnets verdier, er svært tid og 
ressurskrevende.

Hærens personell har forskjellige 
roller og varierende kompetanse, 

men til sammen blir det en kollektiv 
ekspertise som dreier seg om målrettet 
og kontrollert maktbruk for å forsvare 
landet og oppnå statens politiske mål
setninger. Profesjonen bærer med seg 
et tydelig ansvar for å ivareta statens 
interesser og for at maktanvendelsen 
er hensiktsmessig og proporsjonal i 
forhold til situasjonen. Likeledes må 
den være godt innenfor klart angitte 
etiske regler. Profesjonen baserer seg 
på korpsånd, hvor medlemmene føler 
et fellesskap og en forpliktelse overfor 
hverandre. I sum er alle disse faktorene 
et godt fundament for at den militære 
profesjonen kan utøve det samfunnsan
svar den forventes å ivareta.

Hærens profesjonskompetanse 
favner over mange virkefelt. Hærens 
personell må være i stand til å gå i 
krig med våpenkunnskap samt inneha 
stridsteknisk, taktisk, operasjonell og 
strategisk kompetanse. De må også 
kunne være både diplomater, virksom
hetsledere, militære ledere og besitte 
høy kompetanse innenfor både kultur, 
politikk og menneskekunnskap. I fred 
skal lederne blant annet være adminis
tratorer av store, komplekse systemer 
og undervise og være eksperter på 
vakt, sikring og katastrofehjelp. 

Profesjonens skjønnsutøvelse er 
knyttet til identifikasjon av situasjonen 
og kunnskap om de normer og regler 
som blir relevante for situasjonen, for 
deretter å handle i tråd med disse nor
mene og reglene. Dette skjer på grunn
lag av faglig forankring som er basert 
mye på erfaringslæring, men også 
på formell utdanning. Vårt samfunn 
forventer av alle oss som tjenestegjør at 
vi er i stand til å skille mellom hva som 
er rett og hva som er galt, i vanskelige, 
farefylte og anstrengende situasjoner. 
Selv om det alltid hviler et ekstra 
ansvar på organisasjonens ledere, så 
fritar ikke dette noen fra det ansvaret 
som kontrakten mellom den militære 
institusjonen og samfunnet innebærer.

Hæren er til for i ytterste konse

kvens å kunne anvende voldsmakt når 
det stilles krav om det, og organisasjo
nen får sitt rasjonale ut fra dette. Hvis 
oppgavene som utføres er irrelevante 
for dette formålet, faller bærerne av 
oppgavene ikke naturlig inn i den 
militære profesjon. Organisasjonens 
ekspertiseområder er innrettet mot 
å lede, drifte, forsyne og vedlikeholde 
en organisasjon som skal kunne utøve 
vold på vegne av staten. Krigens natur 
er kaotisk. For krig og konflikter kan 
det derfor ikke lages entydige regler 
eller faste operasjonsprosedyrer som 
styrer hva organisasjonen gjør. Det 
er derfor offiserene og spesialistene 
får en lang utdanning og sikres en 
kompetanse som gir utstrakt ansvar 
for utøvelse av skjønn. 

Med dette ansvaret følger autonomi 
til faktisk å gjøre det som vårt beste 
skjønn i situasjonen oppfatter som for
nuftig. Med autonomi forstås profesjo
nens interne kontroll over utførelsen 
av arbeidsoppgavene og over standard 
for hva som er god utøvelse. I tillegg gir 
autonomien et særlig ansvar for å bære 
frem kultur, historie og kontinuitet i de 
militære avdelingene. Landoperasjo
nenes karakteristika fører til at alt det 
personellet som utgjør den kollektive 
ekspertisen, må være i stand til å inte
ragere med andre soldater, med sivile 
og fienden på en måte som er forankret 
i norsk kultur, norsk lov og interna
sjonale konvensjoner. Som tidligere 
nevnt er landstriden personellsentrisk. 
Derfor stilles det særskilte krav til den 
enkeltes kompetanse. 

De fleste av profesjonenes beslut
ninger vil ha et element av usikkerhet 
knyttet til seg, og Hærens personell 
må utøve skjønn på en rekke områder. 
Nettopp fordi utøvelsen av skjønn kan 
ha betydning for liv og død, så vel som 
for nasjonens sikkerhet, er ansvarlig
het en så grunnleggende del av Hærens 
profesjon. Det er med basis i ansvarlig
het knyttet til skjønnsutøvelsen at 
Hærens ledere har tillit fra samfunnet 

Fsj gruNNsyN, 2012
i 2012 ga Forsvarssjefen ut sitt grunn-
syn på ledelse. dette fremholder at det 
er oppdragsbasert ledelse som skal 
gjennomsyre lederskapet i Forsvaret.

til å utøve sitt yrke. Dette er et ansvar 
som er omgitt av jus, verdisyn og 
interne normer. 

For å kunne bli profesjonsutøver må 
Hærens personell tilfredsstille de krav 
som stilles til en profesjonsutøver i en 
kollektiv ekspertise som Hæren repre
senterer. Disse kravene er knyttet til 
å kunne lede seg selv, utøve informert 
skjønn og både ta b eslutninger og ut
føre arbeidet. Dessuten skal de ivareta 
det personlige ansvaret for enhver 
handling. Kravene skal være forankret 
i en formell høyere utdanning. Det som 
er felles for slike krav, er at innholdet 
ikke er noe man kan lese seg til. 
Innholdet er derimot noe som modnes 
og utvikles gjennom praksis. Den pro
fesjonelle kvalifiseringen som Hæren 
i dag bygger profesjonsutdanningen 
sin på, legger opp til en modnings og 
utviklingsprosess skapt gjennom 
veksling mellom praksis og akademisk 
refleksjon om praksis. 

Fordi profesjonen er vitenskaps
basert og offiserene og spesialistene 
har solid akademisk utdanning, så 
har profesjonen ikke bare evne til å 
videreføre kompetanse. Den har også 
kompetanse til å fornye seg. Utdanning 
av Hærens personell må i overskuelig 
fremtid reflektere betydningen av og 
ansvaret for å ivareta profesjon, kultur, 
tradisjon og kontinuitet. En slik arv er 
selve grunnlaget for en forståelse for 
utvikling av et samhold som gjør at 
avdelingene vil kunne utføre sitt sam
funnsoppdrag under alle forhold – også 
i stridssituasjonen som representerer 
den ytterste utfordringen. 

ledelse Og ledelsesfilOsOfi
Forsvarets ledelsesfilosofi er opp
dragsbasert ledelse. Ledelsesfilosofien 
tar utgangspunkt i at hele organisa
sjonen må forstå sjefens intensjon og 
ha evne til å handle i tråd med denne. 
Denne ledelsesfilosofien er godt egnet 

for beslutningstaking i komplekse, 
dynamiske og potensielt truende si
tuasjoner. Fokuset ligger på hvorfor et 
oppdrag skal utføres heller enn hvor-
dan. Utstrakt bruk av detaljstyring er 
tempodrepende, undergraver tilliten 
i organisasjonen og ødelegger viljen 
til å ta ansvar og å handle selvstendig 
på eget initiativ. Det hviler et særlig 
ansvar på lederne i organisasjonen å 
beskrive og å kommunisere hensikten 
og sluttilstanden som ønskes oppnådd 
gjennom operasjonen. Dette inne
bærer at ansvar beholdes, men at den 
detaljerte kontrollen med utførelsen 
avgis nedover i organisasjonen. 

Denne måten å lede på er en forut
setning for å få det manøverorien
terte konseptet til å virke og den er 
forankret i fire egenskaper. Disse er 
tidsriktig beslutningstaking; inngå
ende kjennskap til høyere sjefers 
intensjoner; en iboende ansvarsfølelse 
for å oppfylle disse intensjonene; og 

«fortell aldri hvordan medarbeiderne skal gjøre ting. 
fortell dem hva de skal gjøre, og de vil overraske deg 
med sin oppfinnsomhet» geN george s PattoN
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Hærens personell viser respekt for miljøet og samfunnet som 
har betrodd oss sitt ytterste maktmiddel. Vi har respekt for 
liv, helse og sikkerhet, slik at ingen unødig risiko tas. 

gjennomføringsevne på alle nivå i or
ganisasjonen. Oppdragsbasert ledelse 
forutsetter at lederne i organisasjonen 
kjenner hverandre godt og har god 
forståelse for egne og organisasjonens 
styrker og svakheter. 

Dagens teknologi muliggjør å 
manøvrere spredt, men samtidig å ha 
samhandling på en langt mer tydelig 
måte enn tidligere. Denne utviklingen 
vil fortsette i all overskuelig framtid. 
Det mellommenneskelige aspektet 
ved ledelse blir enda viktigere å 
kultivere i en organisasjon hvor all 
kommunikasjon kan foregå på digitale 
støttesystemer og hvor sjefer ikke må 
møtes ansikt til ansikt for å diskutere 
måloppnåelse, metoder og kritiske 
faktorer. I en slik organisasjon blir 
kravet til den kollektive ekspertisen 
enda større og lederutvikling blir en 
enda viktigere del av den militære 
dannelsesprosessen. 

I landoperasjoner er det ofte den 
enkelte soldat som kan se muligheten 
og skape avgjørelse. Oppdragsbasert 
ledelse muliggjør dette, men det stiller 
også større krav til organisasjonens 
kognitive evner. Det sunne skjønnet 
som tidligere ofte kun er forbundet med 
offiseren, er nå også en del av den kol
lektive ekspertisen. I Hæren innebærer 
dette at soldater og lavere befal får et 
større ansvar for skjønnsmessig prak
tisering av profesjonens kompetanse, 
og at offiserenes personlige egenskaper 
må dyrkes ytterligere for at de skal ha 
evnen til å beholde ansvaret, men avgi 
tilstrekkelig med kontroll. 

Hærens personell på alle nivå skal 
bli utdannet og trent etter prinsippet 
om at rollene de skal fylle må balan
sere faglige ferdigheter og personlige 
egenskaper. En gjennomgående modell 
med praktisk og teoretisk faglig og 
personlig utvikling legger således et 
nødvendig grunnlag for at Hærens 
ledere skal kunne praktisere inten
sjonsbasert ledelse i et gjennomgående 
fellesoperativt miljø.

hærenS verdier 

Forankring av Hærens verdier hos den enkelte tjenestemann og 
vernepliktige, som tydelige og normsettende etiske rettesnorer 
for utvikling, ledelse og utøvelse av den kollektive ekspertisen i 
Hæren, er avgjørende for at oppdragsbasert ledelse kan utøves i hele 
organisasjonen. Forsvarets og Hærens verdier er respekt, ansvar og 
mot. Forsvarets verdigrunnlag gir Hæren et godt etisk grunnlag for 
utvikling av Hærens profesjon. 

E respekt
hærens personell har respekt for individet; for oppdrag og oppgaver; 
for våre sivile beslutningstakere og militære ledere. Vi skal vise 
respekt for hverandre som mennesker og tjenestemenn; for beslutnin
ger, lover, regler og kulturelle skikker, både i Norge, hos våre allierte 
samarbeidspartnere og for partene i et operasjonsområde eller i en 
konflikt. Hærens personell viser respekt for miljøet og samfunnet som 
har betrodd oss sitt ytterste maktmiddel. Vi har respekt for liv, helse 
og sikkerhet, slik at ingen unødig risiko tas. 

E ansvar
hærens personell er ansvarsbevisste sin rolle i Norges Forsvar. Vi tar 
ansvar for eget arbeid og initiativ til å skape en helhet rundt dette. Vi 
tar ansvar for oss selv, våre undergitte, vårt materiell og forvaltning 
av våre avdelinger. Hærens personell føler ansvar for pålagte oppdrag 
og oppgaver, og føler et personlig og profesjonelt for sin del av den 
kollektive ekspertisen som Hæren besitter. Vi er bevisst vårt moralske 
ansvar ovenfor våre soldater, kolleger og for sivile og stridende i et 
konfliktområde. 

E Mot
hærens personell utviser mot i strid og i den daglige tjenesten. 
 Hærens personell har mot til å ta ubehagelige valg for at fellesskapet 
skal bli bedre. Vi har mot til å si fra når noe er galt, når en ordre er rett
stridig, når lover brytes og når individets eller samfunnets integritet 
er truet. Vi har mot til å endre og utvikle oss selv, våre medarbeidere 
og soldater, slik at vi higer mot forbedring. Mot i Hæren er ikke fravær 
av frykt, men de personlige og kollektive egenskapene som gjør at vi 
gjør rett, selv om vi er redde.

FORSVARETS VERDIGRUNNLAG Forsvarets verdigruNNlag
Forsvarets verdigrunnlag gir Hæren 
et godt etisk grunnlag for utvikling av 
Hærens profesjon. 



del 4
fremTiden



hæren UD1 hæren UD1

52 53 del 4 – Fremtiden del 4 – Fremtiden

mOrgendagens Hær – 2022
Hæren har startet et betydelig moder
niseringsprogram som skal gi det stør
ste teknologiske løftet siden den Andre 
Verdenskrig. Denne moderniserings
planen skal vesentlig forbedre våpen, 
sensor og plattformkapasitetene til 
dagens hovedmateriell og gi disse for
lenget levetid frem mot om lag 2035. 
Videre skal realisering av planen sørge 
for at Hæren har tilstrekkelig sys
tembredde til å møte en symmetrisk 
motstander til høyintensiv strid. Den 
største mangelen som skal realiseres 
er et moderne kampluftvern.

Morgendagens hær har økt andelen 
vervede, slik at den operative tilgjen
geligheten er ytterligere forbedret. 
Dessuten har morgendagens hær en 
vernepliktsmasse som består av et 
høyere innslag av kvinner. Dette er 
en direkte konsekvens av innføringen 
av allmenn verneplikt i 2015, og som 
gir en kvalitativ og kvantitativ forbe
dring av vernepliktsordningen. Den 
allmenne verneplikten gir Forsvaret 
større mangfold blant de som kommer 
inn til førstegangstjeneste og følgelig 
blir rekrutteringsgrunnlaget til videre 
verving til alle personellkategorier 
også kvalitativt forbedret. 

Morgendagens hær er klar i mo
derniserte kampvogner og med funk
sjonstilpasset bygningsmasse, skyte 
og øvingsfelt og annen infrastruktur. 
I 2022 har Hæren de samme struktu
relementene som i dag, men disse har 
gjennomgått en vesentlig kvalitativ 
forbedring og innholdet i noen av dem 
har blitt noe endret. Brigade Nord har 
for eksempel ett batteri med moderne 
kampluftvern. 

Derfor er Hæren i 2022 enda bedre 
rustet til å møte morgendagens utfor
dringer enn dagens utgaven. Brigade 
Nord er et modernisert og balansert 
system av systemer, med et kommando 
og kontrollsystem som er i stand til å 
jobbe effektivt i nettverk. Det er gjort 
vesentlige forbedringer på Hærens 

evne til interoperabilitet, og man har 
nådd ambisjonen om nettverkstilpas
ning for samhandling.

Morgendagens hær har et tilpasset 
korps av vervede spesialister som 
bidrar til å holde kontinuitet i den fag
lige utøvelsen av Hærens ekspertise. 
Disse godt trente og reflekterte spesia
listene støtter opp under beslutninger 
og planer. 

Hæren i 2022 har to tilpassede og 
likeverdige hurtige reaksjonsstyrker, 
bestående av primært vervet perso
nell, men også med innslag av verne
pliktige. Disse er deler av Brigade Nord 
som har høyere beredskap og de har 
henholdsvis utgangspunkt i Telemark 
bataljon på Rena og Panserbataljonen 
på Setermoen. En slik ordning gir 
betydelig hevet operativ evne, uten 
at strukturen endres. Samtidig som 
Brigade Nord fortsatt er vårt eneste 
taktiske samvirkesystem. 

I 2022 har Hæren gjennomført 
en ytterligere modernisering av 
førstegangstjenesten. Differensiert 
tjenestelengde og innhold er tilpasset 
de oppgavene som de vernepliktige er 
tenkt å løse i den operative strukturen. 
Operative funksjoner som grensejeger 
og hundefører har økt bruk av 18 
måneders tjeneste. Dette fordrer at 
andre kategorier personell kutter i sin 
tjenestelengde. Man kan for eksempel 
tenke seg at personell som ser for seg 
videre verving kan ha ned mot seks 
måneders tjenestetid. Likevel vil de 
fleste fortsatt ha 12 måneders tjeneste 
som i dag.

Morgendagens hær er modernisert 
og den samarbeider godt og tett med 
de andre våpengrenene, relevante 
militære og sivile forskningsmiljøer 
og et utvalg nære allierte. Dette hever 
kvaliteten på trenings, utdannings 
og øvingsaktiviteten, samtidig som 
konseptutviklingsprosessene og ma
teriellanskaffelsesprosessene har blitt 
ytterligere forbedret.

Utviklingen mOt 2035 Og fOrbi
Mange trender peker på en fremtid 
med økte utfordringer innen økonomi, 
demografi, konflikt og klima. På tross 
av dette er ikke alt negativt. Hæren 
anerkjenner at mange av de positive 
utviklingstrekkene og at konsekven
sene av globalisering og moderne tek
nologi vil kunne gjøre livene bedre og 
enklere for mange mennesker i Norge 
og verden. Det er allikevel nødvendig 
å fokusere på utfordringer og trusler 
når vi skal analysere landmakten i et 
konseptuelt fremtidig perspektiv. 

UtvikLingstrender
Det er store trender som preger utvik
lingen av verden lokalt, regionalt og 
globalt. Særlig er spørsmål knyttet til 
globalisering, demografisk utvikling, 
økonomisk uro, klimautfordringer, 
teknologisk utvikling, energi og res
surskamp og endringer i det interna
sjonale aktørbildet av interesse, når en 
skal se på fremtiden for Norge. Noen 
av trendene har tydelig og direkte inn
virkning på vår fremtid, mens andre 
har en mer indirekte innvirkning 
på utviklingen i Norge og våre nær
områder. Hvordan samfunnet i Norge 
og verden utvikler seg er sentralt i 
hvordan landmakt utøves i 2035 og 
fremover. 

Verden blir mindre som følge av mo
derne kommunikasjons og transport
teknologi. Ikke bare har det integrert 
nasjonaløkonomier, men hele samfunn. 
Ideer, kapital og tjenester flyter nå 
tilnærmet fritt mellom ulike samfunn 
og kulturer. Denne sammensmeltingen 
øker den gjensidige avhengigheten og 
oppmuntrer deltagerne til å ta en del 
av det felles ansvaret for systemet. 
Samtidig foregår det en betydelig 
befolkningsvekst, urbaniseringstrend 
og en ekstrem befolkningsfortetting i 
kystnære strøk. 

Befolkningsveksten i verden fører 
til økt behov for energi og andre vitale 
ressurser. Disse vil det trolig være 

knapphet på i fremtiden, og resultatet 
kan bli kamp om ressurser som rent 
vann og fornybar energi. Klimautfor
dringene som vi ser i dag, vil trolig 
fortsette å øke i omfang. Vi vil kunne få 
endringer i været og mer ekstremvær 
samt en fortsatt smelting av polisene. 
Når urbaniseringen fører med seg en 
dramatisk økning i antallet megabyer i 
den litorale sonen rundt ekvator, fører 
det med seg en rekke utfordringer for 
fremtidens militære styrker. Store 
folkemengder kan havne i områder 
som er utenfor statens rekkevidde, og 
klimaendringer kan føre med seg både 
menneskeskapte konflikter og huma
nitære katastrofer. 

I dette operative miljøet er det sann
synlig at aktørbildet vil endre seg, fra 
et internasjonalt samfunn hvor statene 
er eneste legitime spiller, til et mer 
komplekst samfunn bestående av sta
ter, regionale aktører, internasjonale 
kommersielle foretak, internasjonale 

organiserte kriminelle, ekstreme orga
nisasjoner med utspring i religiøse el
ler andre ideologier og enkeltindivider 
med stor innflytelse. Statens rolle og 
status kan bli satt under ytterligere 
press, og dette har allerede ført til en 
hybridisering av det internasjonale 
samfunnet og væpnet konflikt. Stater 
samarbeider med private, militære 
foretak og kommersielle foretak for 
å nå sine mål. Denne tendensen forven
tes å øke i omfang de neste 20 årene. 

En endret struktur i det internasjo
nale samfunnet vil kunne føre til at 
militærmakten, som tradisjonelt har 
blitt brukt for å påtvinge motstande
ren vår vilje gjennom trussel om, eller 
bruk av vold, kan bli brukt til å skaffe 
nasjoner, organisasjoner eller allianser 
fordelaktige posisjoner for å påvirke 
pågående forhandlinger. Forskjellen 
mellom krigstilstand og fredstilstand 
kan bli visket gradvis ut, og vi vil 
trolig gå inn i en tid hvor konflikt og 

strategier for å løse disse er konstante 
tilstander, snarere enn forhold som 
skrus av og på (Gerasimov, “Nye trender 
krever en gjennomgang av former og 
virkemidler for anvendelse av militær-
makt”, Vojenno-promysjlenyij kurier nr. 
8, 27. februar 2013 (Moskva)). Således 
blir militærmakten nyttet for å oppnå 
politisk innflytelse snarere enn å nå 
tydelige politiske målsetninger (CA-
NAR, 2040 – First outlook).

Å navigere i dette internasjonale 
samfunnet er vanskelig.

nOrges PLass i Fremtidens 
internasJOnaLe samFUnn
Norge er en maritim nasjon. Vi har 
alltid vært avhengig av havet for 
handel med våre handelspartnere og 
allierte. Norge har også sine viktigste 
naturressurser ute i havet; petroleum 
og fisk. Vi har en lang kystlinje og 
ligger plassert i utkanten av Europa, 
men samtidig ved porten til Arktis og 

litoraliseriNg
allerede i dag bor 80% av verdens befolkning innenfor 100 km fra kysten. 
Utviklingen av såkalte megabyer vil tilta på verdensbasis. i løpet av de neste 30 
årene forventer Fn at antallet mennesker som bor i byer på verdensbasis vil øke 
fra 3,5 milliarder i 2014 til 6,4 milliarder i 2050. ettersom de fleste av disse byene 
befinner seg ved kysten, øker også sårbarheten for klimaforandringer

BeFolkNiNgsvekst
norge har de siste fem årene hatt den tredje største prosent-
vise befolkningsøkningen i europa, og dersom utviklingen 
fortsetter, vil norge passere 6 millioner innbyggere i 2029 
og 7 millioner i 2063. norge vil med denne profilen ha nest 
høyest befolkning i norden allerede før 2030.
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gjennomgripende operaSjoner

koNtekst
Omfang, intensitet og hensikt vil variere

virituelt terreNg
Cyber

elektromagnetisk spektrum
internett

sosiale medier
sikkerhet

adFerd

kogNitivt  
terreNg

individ
kollektiv

kultur
ideologi/religion
Organisasjoner

kunnskap

Fysisk  
terreNg

Øde arktisk og sub-arktisk
Bebygget område

Ørken/fjell
Litoralsonen

tropisk skog og jungel
Øyer

utvikliNg av kamuFlasje
Uniformenes utseende endrer seg over tid. 
kamuflasjemønstrene utvikles i tråd med andre 
utviklingstrender for å fungere best mulig i relevante 
operasjonsmiljø. soldaten på figuren viser et mulig 
kamuflasjemønster for fremtidige norske uniformer.

Operasjoner i 2035 har fortsatt utgangspunkt i den manøverorienterte filosofien. Hæren 
har evne til manøver, tapspåføring, beskyttelse, ledelse, understøttelse og informasjons-
arbeid i både fysiske, kognitive og virtuelle domener samtidig. De menneskelige, proses-
suelle og teknologiske dimensjonene er videreutviklet og knyttet sammen slik at man ikke 
lenger snakker om et nettverksbasert forsvar; man er gjennomgripende i alt, hele tiden.
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Både befolkningstrendene og de økonomiske 
 vektorene tyder på at Norge vil kunne opprettholde 
status som et rolig hjørne i verden.

Nordøstpassasjen. Nordområdenes 
strategiske betydning for Norge vil 
øke i fremtiden.

Russland er vår nabostat i Nordøst 
som vi deler en felles grense med. 
Forholdet til Russland er preget av en 
sterk asymmetri på bortimot alle fel
ter; politisk, økonomisk, demografisk, 
geografisk og militært (FFI: Krigen i 
Georgia … s.15). I 2035 vil Russland 
fortsette å være det eneste ikke
NATOland som har evne til å projisere 
landmakt mot norske territorier på 
den nordlige halvkule. Norge ønsker 
derfor ofte å behandle sikkerhetspo
litiske spørsmål i en multinasjonal 
ramme, hvor balansen mellom partene 
kan ivaretas på et mer overordnet nivå 
(FFI: Krigen … s.15). 

Norge har gjennom hele etterkrigs
tiden balansert mellom avskrekking 
og brobygging overfor Russland, 
og har etter hvert utviklet en viss 
militær forbindelse og samarbeid om 
spesielt bevoktningen av vår felles 
grense. Det er likevel ingen tvil om 
at Norges medlemskap i NATO er det 
viktigste virkemiddelet for å trygge 
vår suverenitet i forholdet til Russ
land. Militært vil Norge aldri kunne 
bli jevnbyrdig med Russland. For 
Norge er det derfor særdeles viktig 
at NATO opprettholder evnen til å 
projisere militærmakt i nord.

Russland gjennomfører for tiden 
en omfattende modernisering av de 
militære styrker, som vil pågå frem 
mot 2025. Den planlagte investeringen 
i forsvars og sikkerhetsstruktur er 
i størrelsesordenen 4000 milliarder 
kroner. Målet er at 70 prosent av ma
teriellet skal være fornyet og moder
nisert innen 2020 (Prop 73S s.30). De 
konvensjonelle styrkene reorganiseres 
og det opprettes mobile innsatsstyrker 
som raskt kan settes inn der det er 
behov. De strategiske kjernefysiske 
styrkene prioriteres høyt og baseom
rådene på Kola står fortsatt sentralt i 
Russlands kjernefysiske strategi (Prop 

73S s.30 og den Russiske Militærdo-
krinen 2014). Samtidig som Russland 
forbedrer sitt militære materiell, har 
russisk øvings og treningsaktivitet 
også økt. I sum har Russland en stadig 
økende kapasitet for styrkeprojeksjon, 
og varslingstiden for et strategisk 
overfall har gått ned mot null.

Selv om vi i dagens situasjon ikke 
kan se for oss en umiddelbar trus
sel fra Russland, så har Russland en 
enorm militær kapasitet. Vi kan ikke 
se bort fra at fremtidige interessemot
setninger kan få sikkerhetspolitiske 
konsekvenser. I tillegg kan internasjo
nale konflikter få innvirkning i nord 
(Prop 73 s.31).

Norge har et godt ressursgrunn
lag og en gunstig lokalisering. Både 
befolkningstrendene og de økonomiske 
vektorene tyder på at Norge vil kunne 
opprettholde status som et rolig hjørne 
i verden. De pågående klimautfordrin
gene vil trolig ikke påvirke Norge like 
negativt som andre land må regne 
med. Et varmere og fuktigere klima 
vil kunne være positivt for norsk land
bruk, i en tid hvor europeisk landbruk 
ellers kan komme under sterkt klima
tisk press (Miljødirektoratet, Klima-
endringer i Norsk arktis, 2010, s.103). 

De globale demografiske trendene 
tyder på at det vil foregå en viss folke
vandring i Europa. Det er sannsynlig 
at denne vil gå mot nord, for å gi etter 
for presset fra sør og øst. Men Norges 
store nabo i øst skaper en buffersone 
mot ekstrem folkevandring, som i 
overskuelig fremtid vil være positiv. 
Derfor er det sannsynlig at Norge 
i 2035 fortsatt vil være et ganske 
homogent samfunn med relativt sterk 
kulturelt samhold. Utviklingen av 
ekstremisme, fundert i religion eller 
annen ideologi, vil trolig prege også 
det norske sikkerhetsbildet, men i 
mindre grad enn i verden forøvrig.

Det er trolig i Norges interesse å 
fremme internasjonale institusjoner 
som underbygger internasjonale 

lover og som fremmer internasjonal 
solidaritet, fattighetsbekjempelse og 
klimastabiliserende tiltak (St Meld 
7 (2011–2012), s.19). Dette er noe av 
grunnlaget for fortsatt norsk stabilitet. 
For Norge blir nordområdene trolig 
av økt betydning, både med tanke på 
å sikre nasjonal politisk uavhengighet 
og for å sikre en bærekraftig ressurs
utnyttelse. Derfor kan det ikke uteluk
kes at det også kan oppstå et fremtidig 
behov for å kunne flytte landstyrker 
til områder også utenfor fastlandsde
len av landet.

Den privilegerte posisjonen som 
Norge kan få i fremtiden, kan likevel 
innebære en stor risiko. På russisk 
side kan viljen til å bruke militær makt 
i Nordområdene øke av årsaker vi i 
dag ikke nødvendigvis kan forutse. På 
samme vis kan man på vestlig side i 
fremtiden i mindre grad være villig til 
å utfordre noe som kan anses som et 
fait accompli. Uansett foranledning vil 
norske styrker måtte være i stand til 
– dersom et strategisk overfall skulle 
finne sted – å håndtere situasjonen i 
de første kritiske dagene og ukene mer 
eller mindre på egenhånd. For at den 
alliansebaserte avskrekkingseffekten 
skal fungere, bør Norge være i stand 
til å hindre et fait accompli; sørge for 
at utløsningsgrensen for en Artikkel V
situasjon faktisk krysses fortest mulig 
og sikre mottaksområdene for allierte 
styrker (FFI: Krigen i Georgia … s.20).

vitenskaP Og teknOLOgi
Verden er midt i en kontinuerlig tekno
logisk revolusjon. Denne utviklingen 
er ofte drevet av kommersielle interes
ser, noe som gjør at mye av teknologien 
er tilgjengelig for potensielle mot
standere. Teknologi er mer enn bare 
gjenstander. Det er også kunnskapen 
og prosessene som er nødvendige for å 
produsere og betjene produktene. Den 
teknologiske utviklingen skjer på alle 
områder: nanoteknologi og materiell, 
bioteknologi og genetikk, informasjon, 
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kommunikasjon og nevrobiologi. Sam
mensmeltingen av de ulike fagfelt kan 
gi nye kapabiliteter som tidligere kun 
har eksistert innenfor science fiction.

Ubemannede systemer vil benyt
tes i stadig større grad av militære 
styrker. Moderne sensorteknologi 
forsterker behovet for å motvirke 
motstanderes informasjonsinnsam
lingssystemer. Vi vil også se introduk
sjonen av ubemannede og teleoperer
te systemer, fra sensorer til logistikk. 
Ubemannede farkoster, med eller 
uten våpen, vil bli benyttet av både 
statlige og private aktører. Teknologi 
for ubemannede systemer er billig 
og tilgjengelig på det åpne marked. 
Privatpersoner kan lett kombinere 
tilgjengelige UAV med hjemmelagde 
eksplosiver for å konstruere sine egne 
væpnede droner. (FLWR s.10).

Økt bruk av autonome og fjernstyrte 
systemer har den fordelen at disse 
systemene ikke trenger å medbringe 

og understøtte mennesker. Integrasjon 
av autonome systemer og datanettverk 
muliggjør overvåkning og direkte 
aksjoner i fjerntliggende og fiendtlige 
områder fra lenestolen. Utviklingen av 
avatar og robotteknologi har kommet 
langt allerede i dag og det er ikke uten
kelig at slike systemer kan tas i bruk 
til militære formål allerede før 2035. 
Konsekvensen blir at den menneske
lige tilstedeværelsen på stridsfeltet vil 
kunne reduseres på enkelte funksjons
områder (FLWR 2013 s.10).

Det er ingen tvil om at god utnyt
telse av teknologi vil gi taktiske 
fordeler for de nasjoner som har råd til 
å skaffe seg denne teknologien. Men et 
vitenskapelig og teknologisk overtak 
på potensielle motstandere vil sjelden 
eller aldri vare. Teknologien utvikler 
seg hele tiden. Utnyttelse av teknologi 
kan derfor gi løsninger på enkelte 
utfordringer, men genererer også ny 
sårbarhet. Det er paradoksalt at desto 

bedre og mer avansert teknologi vi 
utvikler, jo større blir risikoen for å 
mislykkes når den svikter. Teknolo
gien vil i tillegg alltid være avhengig av 
menneskelig kompetanse for å kunne 
utnytte den effektivt.

Basisverktøyene for krigføring 
er fortsatt bemerkelsesverdig like 
sine forgjengere fra den industrielle 
perioden, og billigsalg av annenrangs 
militærmateriell for å finansiere 
nyanskaffelser vil øke (Land Ops 2021 
s.37). Derfor kan vi forvente å se en 
rekke mindre og fattigere nasjoner 
og ikkestatlige aktører som kan ha 
store mengder pansret materiell, med 
relativt moderne stridsvogner som 
hovedkampsystem, i tillegg til tyngre 
artilleri. Til tross for integrasjon av 
ny informasjonsteknologi, fortsetter 
Hæren å være strukturert rundt bak
kestyrker som opererer fra beskyttede 
plattformer. Disse komplementeres 
med lette styrker som enten forflytter 

seg til fots, med lette kjøretøy eller 
ved bruk av andre transportmidler fra 
Luftforsvaret og Sjøforsvaret (Land 
Ops 2021 s.38).

Siden informasjonsteknologi fortset
ter å øke ytelsen til militære systemer 
og vi får en stadig tettere integrering 
av hele samfunnet, vil krigføring 
gradvis endre karakter fra det fysiske 
domenet til et informasjons, sosialt og 
moralsk domene (Land Ops 2021 s.38). 
Denne dimensjonen kan kalles det 
 kognitive domenet, og vil trolig bli rele
vant på tvers av alle de fysiske dome
nene. Militære styrker vil likevel fort
satt ha et behov for å kunne anvende 
makt i det fysiske domenet. Dessuten 
vil utvikling innen kvanteteknologi 
kunne gjøre oss mindre avhengige 
av tradisjonelle systemer, som for 
eksempel GPS (UK DSTL, Agile Warrior 
Programme, June 2014). Utviklingen 
av nettverksteknologier, herunder 
utvikling av big data-kapasiteter ned 

på håndsettnivå, forventes å fortsette. 
Dette vil utfordre vår tradisjonelle 
forståelse av digitaliserte nettverk, 
hvor det kan være forholdsvis enkelt 
å avdekke de iboende strukturene. 
Selvoppholdende MESHnettverk gir 
mulighet for å knytte en stor organisa
sjon opp mot for eksempel internett 
ved bruk av et antall håndsett, som 
er i et lukket nettverk (Lussier, Global 
strike 2035, s.17, 2012). Målfatning 
og målutvelgelse mot slike nettverk 
utfordrer vår eksisterende metoder og 
teknologier.

Utviklingen av masseødeleggel
sesvåpen vil fortsette i takt med den 
teknologiske utviklingen og staters 
ambisjoner om å hevde seg i det inter
nasjonale samfunnet. Konvensjonene 
for begrensing av spredning av nu
kleær våpenteknologi vil kunne føre 
til at andre ikkenukleære, men svært 
effektive masseødeleggelsesvåpen, 
kan ta opp kampen med atomvåpnene 

som avskrekkingsmidler. På tross av 
en generell aversjon mot å bruke disse 
våpnene, er det ikke utenkelig at de tas 
i bruk av stater eller organisasjoner 
for å oppnå begrensede mål. Slik skil
ler fremtidens bruk av masseødeleg
gelsesvåpen seg fra terrorbalansen 
under den kalde krigen. Konsekven
sene av denne utviklingen er at vi bør 
utvikle beskyttelsessystemer mot 
masseødeleggelsesvåpen som er mer 
effektive enn i dag.

Det er i de neste 10–20 årene for
ventet en svært rask utvikling innen 
bioteknologi (UK DSTL, Agile Warrior 
Programme, June 2014). Syntetisk bio
teknologi og genmodifisering kunne 
bidra til å skaffe mat til store deler av 
verden, hvor matvareproduksjon el
lers ville være klimatisk umulig. Dette 
vil være med på å stagge behovet for 
store folkevandringer. Utviklingen vil 
også kunne føre til store fremskritt 
innen medisin, noe som vil senke bar
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Mottaker
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«Dekningsgrense» for tilkoblingspunkt 
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autoNome og uBemaNNede systemer 
i fremtiden vil mennesker kunne erstattes på stridsfeltet av roboter og andre ubemannede systemer. 
det følger vanskelige etiske problemstillinger med dette. dersom kunstig intelligens blir en del av den 
militære beslutningskjeden, kan dette fundamentalt endre krigens natur. Frykt og menneskelig friksjon 
vil ikke lengere stå like sentralt når militærmakt anvendes. Bildet viser en prototype på terrenggående 
transportrobot fra den amerikanske forskningsorganisasjonen darPa.

adhoc selvoPPholdeNde Nettverk (mesh)
det dreier seg i stor grad om en måte å tenke på – en tilnærming til hvordan vi i 
Forsvaret kan samhandle best mulig. nettverkene i et nettverksbasert forsvar (nbF) 
består av mennesker og samhandlingen foregår mellom menneskene i disse nett-
verkene. vi benytter teknologi som støtter de menneskelige prosessene; situasjons-
forståelse, ledelse, planlegging og utførelse.
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nedødelighet og risikoen for globale 
pandemier. 

På den annen side kan gentekno
logi brukes til å modifisere soldaters 
yteevne. Det foregår allerede i dag be
tydelig forskning på å kombinere syn
tetisk biologi, nanoteknologi og DNA. 
Innen 2035 vil man kanskje i ekstreme 
tilfeller se programmerbar og kontrol
lerbar gen og bioteknologi som kan 
nyttes som våpensystemer i konflikt
håndtering. Tilgang på slik teknologi 
vil føre til en betydelig endring i hva 
som er mulig, og endre spillereglene på 
stridsfeltet fundamentalt.

Den økte digitaliseringen av strids
feltet gir muligheter for ny, utvidet 
virkelighetsforståelse ned på enkelt
mannsnivå. Videreutviklede systemer 
for virtuell virkelighet eller systemer 
for tilrettelagt og bearbeidet virkelig
het, som kombinerer analog optikk med 
datafremstilt informasjon, kan hjelpe 
med målidentifikasjon og diskrimi

nering helt ned til den enkelte soldat. 
Digitaliseringen og annen moderne 
teknologi vil kreve energi. Teknologi for 
produksjon, lagring og oppbevaring av 
energi, som batterier og andre lagrings
mekanismer, vil være avgjørende for at 
vi skal kunne bruke den tilgjengelige 
teknologien på stridsfeltet. 

Utviklingen av teknologier for å 
begrense andres tilgang på områder, 
og for å beskytte egne plattformer og 
installasjoner, vil fortsette. Dette kan 
sees på både som en mulighet og en 
utfordring. Ved å kombinere energi
drevne kraftfelt og andre teknologier 
som hindrer tilgang til deler av opera
sjonsrommet, vil man kunne redusere 
tettheten av systemer som opererer 
rundt en bakkestyrke. Dette vil kunne 
skape et behov for avstandslevering av 
våpen, som trolig vil være forbeholdt 
færre aktører enn andre teknologier. 
Således skaper moderne nektelsesys
temer et mer oversiktlig stridsfelt.

Det eneste som er sikkert innen 
teknologiutviklingen, er at den pågår 
hele tiden. Vi kan ikke forutsi nøyaktig 
hvilke teknologiske muligheter som 
vil være tilgjengelige i 2035. Hæren 
må kontinuerlig bidra til å påvirke at 
teknologiutvikling og anskaffelser 
ikke blir dyrere. Et samarbeid med 
nasjonale og allierte forskningssentra 
er derfor essensielt. 

Kort oppsummert kan vi si at våpen
systemer vil øke i effekt, treffsikkerhet 
og rekkevidde. Samtidig vil fremskritt 
innen supersterke lettvektmaterialer 
gi følger for beskyttelsen og mobilite
ten til landstyrkene. Vektreduksjon vil 
forbedre beskyttelse, taktisk mobilitet 
og utholdenhet. Landplattformer vil 
derfor sannsynligvis øke i kompleksi
tet og være utstyrt med ulike motmid
ler, forsvarssystemer og pansring som 
er tilpasset spesifikke trusler (FLWR 
2013 s.9)

fremtidsvisjOn  
– landmakten etter 2035
Etter at moderniseringsplanen for 
Hæren ble fullført i 2022, har det 
vært rettet mye ressurser mot å gjøre 
Forsvaret kapabelt til å operere mer 
effektivt gjennom felles, helhetlig 
planlegging og utførelse av operasjo
ner med et etablert gjensidig samvirke. 
Nye muligheter har blitt utforsket 
med operasjonaliseringen av JSF og 
moderniseringen undervannsbåter. 
Norge har blitt tilført en evne til langt
rekkende indirekte presisjonsild som 
muliggjør å kunne beskyte mål i Øst
Finnmark fra plattformer i Troms. Et 
tilpasset korps av vervede spesialister 
bidrar til å holde kontinuitet i den fag
lige utøvelsen av Hærens ekspertise, 
og de kognitive og virtuelle domenene 
er ytterligere studert og integrert i 
den militære operative tenkningen. 

Fremtidens operasjoner har ut
gangspunkt i den manøverorienterte 

filosofien. De foregår i alle domener 
samtidig, og de er gjennomgripende. 
Dette oppnås ved at de menneskelige, 
prosessuelle og teknologiske dimen
sjonene er tilpasset slik at man ikke 
lengere snakker om et nettverksbasert 
forsvar; man er gjennomgripende i alt, 
hele tiden. Kognitiv kondisjonering og 
fulldigitalisering fører til overlegen 
situasjonsforståelse og at kampkraft 
kan aggregeres i nær sann tid og 
domeneuavhengig. Landstyrkenes 
kjernekompetanse i 2035 er evnen 
til gjennomgripende landtaktiske 
samvirkeoperasjoner og territorielle 
sikkerhetsoperasjoner. Hæren kan 
manøvrere både fysisk og med ild for 
å finne, binde og ramme i både det 
fysiske, virtuelle og kognitive domenet 
hos motstanderen. I tillegg vil det 
være sentralt for Hæren å kunne yte 
spesielle støttefunksjoner i allierte 
multinasjonale operasjoner og til 
støtte for sivile myndigheter i Norge. 

Stridsfeltet globalt vil i økende grad 
være preget av kystnær tettbebyg
gelse, men for Norge får de nesten 
ubebodde nordområdene også en til
tagende viktighet. Forholdene knyttet 
til Svalbard, Jan Mayen og våre terri
torier på den sørlige halvkulen kan 
fort ende opp som områder hvor Norge 
bør demonstrere vilje og evne til land
forsvar. Landstyrkene må være i stand 
til å identifisere, analysere og utnytte 
fremtidens stridsmiljø til sin fordel 
dersom de skal forbli et effektivt, 
politisk instrument for norske myndig
heter. Landmilitær suksess vil først 
og fremst komme til syne gjennom 
deres evne til å bidra til å oppnå mål 
i en gjennomgripende ramme. Hæren 
ser gjennomgripende samvirke som 
en naturlig utvikling av det som i dag 
kalles fellesoperativt samvirke. 

I 2035 vil Hæren fortsatt være byg
get opp rundt bakkestyrker i beskyt
tede lendemobile kjøretøy, med høy 

megaBy
i løpet av de neste 30 årene kan man forvente at antallet mennesker som bor i byer på verdensbasis øker fra 3,5 milliarder i 2014 til 6,4 milliarder i 
2050. antallet megabyer forventes å øke radikalt fremover mot 2035. det er særlig i ekvatorbeltet at antallet øker raskest, og i sørøst asia og sub-
sahara afrika kan det forventes en tetthet som fører til såkalte metabyer eller hyperbyer. dette er områder hvor den ene megabyen overlappes av den 
neste og befolkningene er over 30 millioner. Operasjoner i store byer er utfordrende fordi det begrenset med plass, aktivitetene foregår både under 
jorda, på bakken og i høyden. Både under, på og over bakken kan operasjonsrommet forventes å være tettpakket. (Illustrasjon: U.S. Army TRADOC)

vaNNmaNgel
global oppvarming medfører at flere land i den tredje verden opplever stadig lengre tørkeperioder med medfølgende 
vannmangel. Basert på nåværende utvikling predikerer Organisasjonen for Økonomisk samarbeid og Utvikling (OeCd) at i 
2030 vil nesten halvparten av verdens befolkning leve i områder med stor vannmangel. konkurranse om den stadig minkende 
tilgangen på vann vil sannsynligvis føre til både inter- og intrastatlige konflikter, eller andre og helt nye konfliktformer i det 
internasjonale samfunnet. Bildet under viser et mulig fremtidig stridssenario i by illustrert av DARPA.
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allværspresisjonsild og sikker kom
munikasjon. Disse styrkene er de mest 
fleksible. Likeledes er det sannsynlig 
at ubemannede systemer med økende 
grad av autonomi vil benyttes i stadig 
større omfang også i Norge. Disse 
systemene muliggjør nye operative 
metoder som for eksempel distribuert 
manøver, og har erstattet personell i 
enkelte deler av stridsfeltet. Hæren i 
2035 er mer balansert når det gjelder 
hvor det er behov for menneskelig 
kompetanse og hvor maskiner kan 
gjøre jobben. 

I 2035 er det soldatenes fysiske 
egenskapene, og ikke deres kognitive 
og teknologianvendende egenskaper, 
som skaper behov for utvidet trening. 
Soldatene som skal bære tung utrust
ning og som skal møte mennesker i de 
miljø hvor vi deployerer bakkestyrker, 
vil måtte være minst like profesjonelle 
som de som bemanner avansert tekno
logisk utrustning. Forsvarsindustrien 
har i samarbeid med brukerne for
enklet grensesnittet mellom maskin 
og operatør på avansert teknologisk 
utstyr. Derfor er det større grad av 
verving blant fotsoldatene i 2035 enn 
i den strukturen vi utviklet mot 2020, 
mens de vernepliktige bemanner mer 
avansert teknologi. 

Kombinasjonen av videreutviklin
gen av automatiserte systemer, det 
reduserte behovet for utdanningstid 
på vognførere til kamplattformene 
og innvesteringer i moderne virtuelle 
treningssystemer bidrar til å redusere 
driftsutgiftene til Hæren og Forsvaret. 
Det legger også til rette for at perso
nell inne til førstegangstjeneste, i enda 
større grad enn før, har en tydelig rolle 
i å bemanne fremtidens plattformer og 
bidra til nasjonal beredskap. 

Ledelse i gjennomgripende opera
sjoner skiller seg fra en tradisjonell 
og endimensjonal tilnærming til 
operasjoner. Landstyrkene må ha 
kompetente, fleksible og anvendbare 
ledere som opererer med stor tillit i 

samfunnet og som er trygge på sine 
egne ferdigheter og roller. Fremtidens 
kompetansestruktur reflekterer 
ikke bare samfunnets mangfold og 
holdninger, men også landmaktens 
egenart. Det er viktig at utdanning av 
ledere skjer i rammen av landmakten, 
for å ivareta landdomenets behov. 
Dette betyr ikke at fremtidens ledere 
i landdomenet ikke eksponeres tidlig 
for gjennomgripende samvirke, men at 
dette fortsatt bør komme som en funk
sjon av dybdeforståelse i eget domene. 
Kompetanseutviklingen av fremtidens 
ledere er den viktigste investeringen 
Hæren gjør nå, i morgen og i fremtiden.

Landmakten i tiden etter 2035 har 
fortsatt en tydelig rolle i oppretthol
delsen av et troverdig og tilgjengelig 
krigsforebyggende terskelforsvar. 
Gjennom tilstedeværelse vil landmak
ten kunne skape en operasjonell dybde 
som de andre våpengrenene trenger 
for effektivt å kunne bidra i det samme 
nasjonale terskelforsvaret. Struktur
likhet med allierte samarbeidspart
nere og behovet for en evne til å gjen
nomføre operasjoner på flere steder 
samtidig, blir ytterligere forsterket. 
Samspillet mellom moderne land, luft, 
sjø, cyber og rombaserte systemer, 
og bedre forståelse for det kognitive 
domenet, vil gi Norge tilstrekkelig 
evne til å fremstå som en troverdig al
liert, og en foretrukket og tilgjengelig 
samarbeidspartner internasjonalt.

De strategiske trendene globalt 
og i Norge peker på at også mili
tærmaktens rolle er i endring, og at 
krigens karakter vil skifte med det 
nye operasjonsmiljøet og den nye 
teknologien. Konflikt er et tegn på 
motstridende viljer, og politisk vilje til 
å fremme egne behov og interesser vil 
også i fremtiden kunne føre til væpnet 
kamp. I fremtiden kan vi forvente at 
denne kampen vil være om politisk 
innflytelse. 

I denne fremtiden er landstyrker 
avgjørende for å vise politisk vilje.

Kompetanseutviklingen av fremtidens ledere er den viktigste 
investeringen Hæren gjør nå, i morgen og i fremtiden.
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