
Nytt fra Fronten 
v / Kystjegerkommandoen



MOT N(AVY)KJK i PRT MAYMANE
Marinen i ørkenen



Briefens innhold: 
- hva gjør Marinen i Afghanistan 
- kort om Afghanistan/ISAF/PRT 
- Om PRT & MOT 
- 7. februar



Bakgrunn
- PRT MAYMANE er Hærens oppdrag.
- Hæren klarte ikke å stille nok patruljer.
- HSTY anmodet Sjøforsvaret om støtte 
- GIS påtok seg ansvaret
- KJK har personell og patruljer som fyller de    
operative krav for MOT patruljer
- KJK en stående avdeling 
m/ profesjonelle soldater – kort opptrening







AFGHANISTAN GENERELT
• Befolkning på ca  21 – 26 

millioner
• Hovedsakelig 4 etniske 

grupper:
– Pasthuns
– Thajiks
– Hazaras
– Uzbeks

• 99% Islam
• Språk : Pasthu og Dari

• Klima varierer stort utifra 
hvor du er i landet

• ”Hindu Kush” fjellkjeden
• Tre geografiske områder:

– Nord – sletteområder
– Sentrale høyland (Fjell)
– Sørvest platået

• Jordbruk 
• Valuta: Afghani og USD



Kort om Afghansk historie
• Lang og brokete historie
• Kriger og etniske forskjeller
• Historien gjør det vanskelig å bygge et nytt og bedre 

samfunn – avhengig av internasjonal støtte



Kort versjon av Afghansk historie



Operation Enduring Freedom
ISAF (International Security Assistance Force)



• PRT:
– Provincial Reconstruction team
– Et amerikansk konsept, totalt ca 19 stk spred utover 

landet 
– 5 stk under ISAF
– Kombinasjon av sivil og militær gjenoppbygging

• PRT MEYMANE
– Et Norsk / Finsk samarbeid 
– Pr i dag ca 170 mannskaper og i stadig vekst
– Personell fra U D, Politidirektoratet og Forsvaret

PRT konseptet



• Støtte lokal administrasjon 
• Tilrettelegge for sivil nødhjelp
• Støtte politi og rettsvesen
• Monitorere sikkerhets situasjon
• ”Fredsmegling”
• Myndighetenes forlengede arm
• Jobbe med avvæpning av tidligere milits

PRT Oppdrag



Military Observer Team (MOT)
PRT`s utøvende patruljer



MOT OPPGAVER

• Kjøretøysoppsatt og fotoppsatt
• Med og uten ekstern støtte

– Ekstern støtte i form av flere patruljer eller 
flystøtte

• Oppdragets varighet: 1 – 6 døgn
• Kjører rundt i distriktene og liasonerer med 

de ulike parter i det afghanske samfunnet
– Alt ifra korrupte tjenestemenn til fattige bønder 

etc



• Så lav profil som mulig (type kjøretøy etc)
• Prøve å inngi tillitt
• Alltid på vakt selv om avslappet holdning
• Gi inntrykk av selvtillitt
• Være vennlig, men bestemt
• Vise støtte til Afghanske myndigheter

MOT OPPGAVER





KUCHI’S (nomader)







DIAG-PROCESS IN ALMAR



ALMAR DISTRICT POLICE



















• Trusselen lav i forhold til andre deler 
av landet

• Sikkerheten generelt varierer i 
provinsen og distriktene

• Direkte trussel
• Indirekte trussel
• Ikke ufarlig…

Sikkerhetsmessige aspekter - 
trussel



7. Februar angrepet

• Startet som en ”fredlig” demonstrasjon 
• Eskalerte kraftig – bar preg av å være 

planlagt væpnet angrep
• 7 sårede fra PRT
• Ca 5 lokale drept, ukjent antall behandlet for 

CS og pepperspray skader



Brief slutt 
Spørsmål?
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