
Sjømaktseminar 10 – 2006  
Velkommen til seminar ved president Åsmund Andersen  
 
Seminardeltakere og foredragsholdere. 
 
På vegne av Sjømilitære Samfund, har jeg – for 10. gang – gleden av å ønske velkommen til 
Sjømaktseminar. Temaet er ”Norsk Nordområdepolitikk og Sjøforsvaret”.    
 
Som jeg har skrevet i velkomsten i seminarprogrammet, er den relative betydningen av 
Nordområdene igjen økende. Nåværende regjering har sågar, gjennom Soria Moria-
erklæringen, definert Nordområdene som Norges viktigste satsningsområde i årene fremover. 
Både i havet og på sokkelen er det påvist ufattelige ressurser – ressurser som både er 
nødvendige og attraktive for mange. 
 
På samme tid er området fullt av potensielle konflikter.  
 
Det kan nevnes i fleng;  
• uavklarte grenseoppganger 
• manglende internasjonal aksept for vår definisjon av sokkelen rundt Svalbard 
• ulovlig fiske 
• uavklarte fiskevernsoner og forvaltningsregimer. 
 
I denne settingen er det viktig for Norge å kunne skjøtte sitt bo. Forutsigbar forvaltning, god 
kontroll og aksept fra de øvrige interessepartene i området vil, etter min mening, være sentrale 
momenter for å lykkes i å skape en utvikling som tjener Norges interesser.  
 
Forsvaret generelt og Sjøforsvaret spesielt vil være ett av flere instrument i utøvelsen av den 
politikk Norge skal føre ift Nordområdene i årene som kommer.  
Troverdig håndhevelse av suverenitet og utøvelse av myndighet i havområdene krever et 
troverdig og ikke minst tilstedeværende Sjøforsvar. 
 
Gjennom de senere års nedskjæringer oppfattes Forsvaret av mange å være marginalisert ift 
de oppgaver det skal løse. Samtidig ser vi at norsk forsvarsdeltakelse internasjonalt på ingen 
måte reduseres, snarere tvert imot. Spørsmålet er om det her ligger fremtidige konflikter hvor 
begrensede ressurser må prioriteres?  
Hva er i så fall viktigst for nasjonen?  
Eller – er det fremdeles rom for både og? 
 
Mitt håp er at vi gjennom de neste dagene her i Ulvik skal kunne få frem ulike synspunkter 
både på disse og andre tilknyttede spørsmål. Som dere ser av programmet er det betydelige 
kapasiteter på sine felt vi har fått til å dele sine tanker og synspunkter med oss. 
Innfallsvinklene og ståstedene er også svært forskjellige, så muligheten for utbytterike dager 
er absolutt tilstede. 
 
Vi er mange deltakere her i år – ca 370. Det betyr at vi har måttet forlegge mange på 
dobbeltrom. Jeg håper dere kan tilgi oss litt trangboddhet disse dagene. Vi har måttet gjøre 
denne prioriteringen for å få med flest mulig av de påmeldte. 
 
I tillegg til selve seminaret er det også i år tilrettelagt for en minimesse hvor nesten 20 
utstillere med relasjon og relevans til Forsvaret og Sjøforsvaret deltar. Interessen for å delta på 



minimessen har vært stor. Jeg benytter anledningen til å oppfordre alle til å bruke denne 
muligheten til å oppdatere seg på det siste fra aktuelle leverandører. Bruk anledningen til å 
besøke de forskjellige utstillerne og deres stands. 
 
Og helt til slutt – den viktige sosiale delen av seminaret. Listen er lagt og vi tror vi har fått til 
en god balanse innenfor en kjent ramme.  
Imidlertid – rammen skal fylles, og det krever bidrag og engasjement fra hver enkelt av dere.  
Jeg håper dere vil hjelpe oss med å gjøre dagene her i Ulvik utbytterike også på dette planet. 
 
Så, med denne korte velkomsten ønsker jeg – på vegne av SMS – alle både faglig givende og 
sosialt hyggelige dager her i Ulvik. 


