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Informasjonsblad for Sjøforsvarets Informasjonsoffisersforening

Les mer på
sidene 5 - 9

Sjøforsvaret kan
bli varig svekket
-  Mister vi Skjold blir vår maritime
operative evne kraftig redusert og
Sjøforsvaret blir varig svekket, sier
tidligere generalinspektør og kontre-
admiral (p) Hans Kristian Svensholt.

– Samtidig vil vår kompetanse på kyst-
nære operasjoner forsvinne. Her er vi i
dag en foregangsnasjon i NATO, fort-
setter Svensholt.

Det er et alvorlig
tankekors at også et av
medlemmene i Forsvars-
politisk Utvalg, Jacob
Børresen, nylig bekref-
tet at Forsvaret uten
MTBene vil tape sin
særegne kompetanse
og kapasitet til kyst-
nære operasjoner.

Denne utgave av
Sjøforsvarer’n setter
fokus på Skjold. De
operative konsekvenser

av forslaget om fjerne
MTBene fra Marinen blir i
denne utgaven belyst ved
flere innlegg. Innleggene
synliggjør klart rollen til
fartøysklassen i et
moderne og tidsriktig
forsvar, og således viser
hvorfor Forsvarsstudien
på et feilaktig grunnlag
har konkludert om Skjold.

Samtidig kommer det
signaler fra Moskva om
Norges maritime interes-

ser, som kan peke i
retning på at vår
suverenitetshåndhevelse
i nordområdene kan bli
en større utfordring i
tiden fremover. President-
kandidat Dimitrij
Medvedev i Russland
var ikke snau da han
møtte russiske fiskere i
Murmansk nylig. – Vi
skal bygge en marine
som kan beskytte dere
mot Norge, sa han i følge
TV2 og Dagbladet.

Verdens hurtigste marine-
fartøy, Skjold-klasse
missiltorpedobåt, har
hovedoppgaver i vår
fremtidige sjømilitære
kriseberedskap. Det ville
være politisk uklokt å
”skrote” denne avanserte
fartøysklassen – som
inngår i en helheten
sammen med fregatter,
undervannsbåter, fly og
Kystvakten.

Er det akseptabelt å bygge ned Marinen?
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Kontreadmiral (p) Hans Kr. Svensholt forklarer hvorfor:

Sikkerhetspolitisk uansvarlig
å avslutte Skjold-prosjektet
Uten MTBene
mister vi kompe-
tanse på kyst-
nære operasjo-
ner, og den ope-
rative maritime
operative evnen
blir sterkt redu-
sert. Som kyst-
nasjon vil vi tape
en sikkerhet som
ikke kan erstat-
tes av alternative
løsninger i fremti-
dig overvåkning
og krise-
håndtering.
Dette er det mest
alvorlige ved
Forsvarsstudien.

Mindre fartøystyper
som Skjold er en
etterspurt kapasitet i
NATO, og Norge er i
dag ledende i alliansen i
kystnære operasjoner.
Den sikkerhetspolitiske
utvikling de siste årene
har vist at behovet for
nettopp denne type
fartøyer i dag er større
enn da stortinget fattet
vedtak om Skjold i 2003.

Forsvarsstudiens syn på
Skjold representerer den
store dramatikken.
Anbefalingen om
utfasing av MTB
våpenet går direkte på
den operative struktur.
Det er som kjent den
operative struktur som
er Forsvarets eksistens-
berettigelse. Når studien
foreslår å fjerne denne
hovedkapasitet, vil det
resultere i at den
maritime operative evne
blir sterkt redusert og at

Kontreadmiral (p) Hans Kr. Svensholt er tidligere GIS

vi mister kompetanse på
kystnære operasjoner.

Skjold-klassens operative
egenskaper er klart
undervurdert i Forsvars-
studien 2007 (FS – 07).
Begrunnelsene for å
anskaffe fartøyene finnes i
stortingsdokumenter og
referat fra debatten i
Stortinget forut for
vedtaket høsten 2003. Her
går det helt klart frem at
Skjold er anskaffet med
basis i en oppdatert
sikkerhetspolitisk vurde-
ring.

Unike egenskaper
Fartøyets unike egenska-
per gjør at det er anvend-
bart og kan utføre viktige
oppgaver langs hele
konfliktskalaen. Skjold
representerer også et
verdifullt bidrag til
internasjonale operasjo-
ner. Mindre fartøystyper
som Skjold er en etter-
spurt kapasitet i NATO.
Norge er dessuten
ledende i alliansen i

kystnære operasjoner.

Vedtaket i 2003 var
nødvendig og riktig, og
den videre sikkerhetspoli-
tiske utvikling har ytterli-
gere aktualisert behovet
for Skjold. Jeg tenker da
på utviklingen i Russland
og Regjeringens fokuse-
ring på nordområdenes
betydning. Begrunnelsen
Forsvarssjefen gir for å
fjerne MTB våpenet fra
den fremtidige struktur er
direkte feilaktig.

En uvirkelig og
ubegripelig
anbefaling
Situasjonen når det
gjelder Skjold er derfor
nesten uvirkelig, og
vanskelig å begripe. Forut
for vedtaket i 2003 var det
jo diskutert hvorvidt en så
stor investering kunne
forsvares i konkurranse
med andre høyt prioriterte
behov. Etter lange og
harde diskusjoner over
flere år fant man til slutt ut
at en slik investering var

riktig. Stortinget bygget
på mange og meget
gode argumenter.

Nå er Skjold kjøpt og
betalt til en pris av ca 5
mrd kroner. ( I tillegg er
det investert i sjømål-
smissiler som en direkte
konsekvens av at MTB
våpenet skulle videre-
føres i Forsvaret).

Til tross for at den
sikkerhetspolitiske
utvikling siden vedtaket
i 2003 har vist at
behovet for Skjold er
enda større i dag,
foreslår altså Forsvars-
sjefen en terminering av
MTB våpenet.

Driften av Skjold
er overkommelig
FS-07 er Forsvarssjef-
ens militærfaglige råd til
Regjeringen, og studien
er betraktet som et
tungtveiende
bakgrunnsdokument for
den kommende stor-

Forts. neste side
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tingsproposisjon som foreslår
den neste langtidsplan for
Stortinget. Dette er en meget
viktig oppgave for Forsvarssje-
fen, hvilket betyr at det må settes
høye krav til kvaliteten på
studien. Den må være analytisk,
logisk og bygge på fakta. Forsla-
get innebærer at hele investerin-
gen antakelig går tapt. (vanskelig
salgsobjekt). Driften av Skjold
koster ca 200 mill kroner p. å. –
eller ca 0,6 % av forsvarsbudsjet-
tet.

Når det gjelder omtale av Skjold
feiler studien på samtlige kriterier,
og den er dessverre også behef-
tet med andre store svakheter.
Det er ingen logisk sammenheng
mellom situasjonsbeskrivelse og
strukturanbefaling, Tvert i mot
henger anbefalingen med hensyn
til Skjold i ”løse luften ” i sterk
kontrast til studiens beskrivelse
av Forsvarets utfordringer – som
nettopp understreker behovet for
den kapasitet som Skjold-klassen
representerer.

Direkte feilaktige
begrunnelser
I tillegg baseres utfasing av
Skjold på en oppkonstruert
begrunnelse som er direkte
feilaktig.

Følgende eksempler belyser
ovenstående:

1.I følge FS-07 er det liten
sannsynlighet for en storkrig i
overskuelig fremtid. Det er lagt
vekt på ”å sikre kapasitet til
overvåkning og situasjons-
forståelse samt suverenitets-
hevdelse og evne til krise-
håndtering i Norge og norske
nærområder”. Videre    sier
studien: ”De potensielt største
utfordringer finnes i de nordlige
områder. Her kreves  effektiv
krisehåndtering som en reell
mulighet til å unngå å eskalere en
situasjon unødig, samtidig som
det kreves militær evne til hurtig
og robust innsats for å kunne
etablere et nærvær og et svar på
en militær utfordring når det
vurderes som hensiktsmessig”.
         Skjold klassens unike
egenskaper som er direkte
tilpasset Forsvarets skisserte
utfordringer er ikke nevnt med et
eneste ord i studien. I stedet
avskrives Skjold ved henvisning
til en snever og tvilsom omtale av

krigsoppgavene: ”Utviklet primært
for kystnære operasjoner i en anti-
invasjonsrolle ved å kunne senke
store overflatefartøyer med langtrek-
kende missiler”. (Side 7,15 og 21)

2.Forsvarssjefen:” MTBene videre-
føres ikke fordi deres hoved-
kapasitet - evnen til å senke
store overflatefartøyer med langtrek-
kende missiler – kan ivaretas med 2-
3 andre plattformer, i første rekke
fregatter og undervannsbåter, og i
neste omgang også neste genera-
sjons kampfly”. Videre sier han: ”Gitt
at Skjold overlapper med andre
kapasiteter, er det andre deler av
strukturen som bør styrkes ved
eventuelle økte budsjettrammer”.
Dette er oppsiktsvekkende uttalelser
fra Forsvarssjefen – han velger å se
helt bort fra det faktum at vedtatt
struktur i Marinen allerede er nede
på det som er definert som ”kritisk
masse” med hensyn til antall
fartøyer. Hans argumentasjon er
etter min mening nokså ubegripelig
– og det kunne være interessant å
vite hva slags scenario han har som
utgangspunkt for slike påstander.

Ingen elementer er så
skreddersydde som
Skjold
Det er ikke økonomiske årsaker som
ligger til grunn for forslaget om å
fjerne Skjold. Selv med en (helt
urealistisk) økning av budsjettet
med 3 mrd p.å. finner ikke studien
plass til Skjold innenfor fremtidig
forsvarsstruktur.

En reell vurdering av Skjold’s
operative egenskaper ville åpenbart
gi som svar at det neppe er noen
annen hovedkapasitet i Forsvaret
som til de grader er ”skreddersydd”
og tilpasset Forsvarets fremtidige
utfordringer slik som beskrevet i FS
07.

Forsvarssjefen mener at Forsva-
ret ikke har behov for Skjold i
fred og krise – uten at dette i det
hele tatt blir begrunnet. I krig
anses Skjold for overflødig, da
kapasiteten som Skjold represen-
terer allerede finnes i Forsvaret –
også det en komplett uforståelig
argumentasjon.

Fornuften må seire i
Stortinget!
Det hevdes i FS 07 at innfasing
av Skjold vil få konsekvenser for
andre kapasiteter som det i
motsetning til Skjold ikke finnes
alternativer til. Videre: ” Samtidig
vil Sjøforsvaret i en presset
personellsituasjon kunne
kraftsamle kompetansen og
ressursene om å drifte fregattene
på en så god måte som mulig.”
Dette er igjen en aldeles håpløs
påstand – dersom MTB våpenet
utfases vil også tilhørende
årsverk og ressurser forsvinne.
Personellsituasjonen med
hensyn til fregattene vil sann-
synligvis bli verre på grunn av at
personellet i stor grad rekrutteres
via MTBene.

Som studie betraktet er FS-07
nærmest verdiløs på grunn av
inkonsekvens, manglende
logiske sammenhenger og
benyttelse av rene faktafeil til å
underbygge påstander. Samlet
gir dette et bilde av tilpasset
argumentasjon grensende til
manipulering når det gjelder
omtalen av Skjold-klassen.
Forhåpentligvis vil fornuften
seire i Stortinget.

Hans Kristian Svensholt
Kontreadmiral (p)
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Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen
Forsvarskomiteen v/ Leder Jan Petersen

Bergen, 8. januar 2008

Åpent brev fra Sjømilitære Samfund vedrørende Langtidsmeldingen for
Forsvaret (2009-2012)

Bakgrunn
I høst har både Forsvarspolitisk utvalg (FPU) og Forsvarssjefen, gjennom Forsvarsstudien
2007 (FS 07), fremlagt sine vurderinger og tilrådninger mht videre utfordringer og utvikling av
Forsvaret. Konklusjonene, slik de foreligger fra de to utvalgene, er overraskende like. Så like
konklusjoner er neppe oppnåelig uten betydelig påvirkning mellom utvalgene.

Felles for begge studiene er at de anbefaler at Skjold-klasse MTBer ikke fases inn og settes i
drift. Det vekker betydelig oppsikt i marinekretser at man foreslår å vrake en av verdens mest
moderne og fremtidsrettede fartøysklasser som i tillegg allerede er finansiert med store beløp.
Begrunnelsen Forsvarssjefen bruker er at det ikke er operativt behov for fartøyene, at de er
bygget for den kalde krigen og ikke tilpasset de oppgaver og utfordringer fremtiden krever,
samt de økonomiske rammene. Dessverre synes FPU ukritisk å ha akseptert disse
udokumenterte og direkte gale påstandene.
Innledning
Dette brevet konsentrerer seg kun om den fordreide fremstillingen av Skjoldklassens egen-
skaper og kapasiteter. Forsvarsstudien vektlegger kun krigsscenario i forhold til fartøyenes
egenskaper. Dette til tross for at det innledningsvis i studien hevdes at storkrig i våre områder
anses usannsynlig.
I rapporten fra FS 07 er det lagt vekt på ”å sikre kapasitet til overvåkning og situasjons-
forståelse samt suverenitetshevdelse og evne til krisehåndtering i Norge og norske nær-
områder”. Videre sier studien at ”de potensielt største utfordringer finnes i de nordlige områ-
der. Her kreves effektiv krisehåndtering som en reell mulighet til å unngå å eskalere en situa-
sjon unødig, samtidig som det kreves militær evne til hurtig og robust innsats for å kunne
etablere et nærvær og et svar på en militær utfordring når det vurderes som hensiktsmessig”.
Skjold-klassens operative egenskaper er klart undervurdert i FS 07. Skjold-klassens unike
egenskaper som er direkte tilpasset Forsvarets skisserte utfordringer er ikke nevnt med et
eneste ord i studien. I stedet avskrives Skjold med henvisning til en snever og tvilsom omtale
av krigsoppgavene; ”Utviklet primært for kystnære operasjoner i en anti-invasjonsrolle ved å
kunne senke store overflatefartøyer med langtrekkende missiler”.

Resten av brevet finnes på www.sms1835.no
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Av kommandør (p) Roald Gjelsten,

Kommandør (p) Roald Gjelsten

Er det akseptabelt å bygge
ned Marinen?
Regjeringens fokus på fredsmekling, bistand og tilsagn om militær innsats i
utenlandsoperasjoner gjør det nødvendig å øke Hærens volum. Forslagene er
således en naturlig oppfølging av dette, men det fremgår ikke i klartekst. Pro-
blemet er at denne prioriteringen går på bekostning av nordområdesatsingen.
Det blir ikke nok driftmidler til Skjold-klassen, og trolig heller ikke fullt ut til
fregattene. Dette er en uakseptabel utvikling om Norges interesser til sjøs skal
kunne ivaretas.

En maritim
nasjon
Norge er udiskutabelt
en ledende maritim
nasjon med avgjørende
nasjonale interesser
knyttet til sjøen. I store
deler av forrige
århundre ble i størrel-
sesorden ti prosent av
verdenshandelen
fraktet på norsk kjøl.
Dette er objektivt sett
påtakelig når vi vet at
antallet innbyggere i
Norge utgjør mindre
enn en promille av
verdens befolkning.
Samtidig viser det at
Norge i ekstrem grad er
avhengig av sjøen. I
tillegg til lengden på
norskekysten og
størrelsen på havområ-
der under norsk
jurisdiksjon, er landet
verdens tredje største
eksportør både av olje
og gass. All utvinning
og transport enten det
skjer via rørledning
eller med skip, foregår
til havs. Norsk maritim
virksomhet omfatter
dessuten oppdrettsnæ-
ringen, fiskeriene,
verftsindustrien,
teknologibedriftene
(sonar, fjernstyrte
undervannsfarkoster
med mer) og skipsfar-
ten med tilsluttende
næringer. I disse inngår
blant annet drift av
rederier, befraktning,
forsikring, sjøretts-
kompetanse og
klassifisering av skip. I

tillegg kommer offshorein-
dustrien med ingeniør-
selskapene og en tilhø-
rende skog av under-
leverandører av ulike slag.
Det er dette Norge i
overveiende grad lever av.
På disse områdene er
nordmenn anerkjent i
utlandet, - i den grad noen
kjenner til hvem vi er. Sett
i sammenheng med den
samlede samfunnsmessige

betydningen av denne
sektoren blir disse forhold
og realiteter i beskjeden
grad reflektert i norsk
offentlighet og debatt.
Også i forsvarsdebatten
kan det være vanskelig å
få gehør for argumenta-
sjon knyttet til maritim
aktivitet. Selv forslag om
beskjedne sjømilitære
tiltak blir ikke sjelden
karakterisert som

militarisering, - av og til
også betegnet som
ambisjon om norsk
kanonbåtdiplomati.

Nedtoningen av
den maritime
dimensjon
På tross av flere
positive aspekter
mangler rapporten fra
Forsvarspolitisk utvalg
(FPU) i meget stor grad
et maritimt og sjø-
militært perspektiv.
Marinens innsats og
betydning er lite
synliggjort. I tillegg
foreslår FPU i tråd med
anbefalingene i
Forsvarstudien 2007
(FS 07) å stoppe
byggingen av den
nesten fullførte
produksjonen, og
allerede betalte
innvesteringen av seks
Skjold-klasse MTBer.
Dersom de nye
fregattene blir tilgode-
sett med tilstrekkelige
driftsmidler, vil tre til en
hver tid være opera-
tive, hvorav to i norske
farvann. Selv om
Norge har en god
Kystvakt, kan det på
bakgrunn av regjerin-
gens betydelige
nordområdesatsing
likevel virke noe
beskjedent med bare to
tilgjengelige overflate-
kampfartøyer, farvann-
enes størrelse tatt i
betraktning. Det er

Forts. neste side
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liten tvil om at oppga-
vene og utfordringene i
nordområdene øker.
Dette er knyttet til
mange forhold. Blant
de viktigste er nedsmel-
tingen av isen i Polha-
vet, omstridde fiske- og
miljøspørsmål inkludert
Svalbard-sonens
status, voksende
petroleumsutvinning
med tilhørende økende
transport av olje og
gass, uavklart grense-
dragning mellom
russisk og norsk
økonomisk sone, samt
økte russiske
ambisjoner i
området
synliggjort ved
Nordflåtens
mer aktive
opptreden.

Når en leser
beskrivelsene
av utfordrin-
gene i de to
utredningene,
kan en spørre
seg: Hvorfor
fremkommer
ingen bekym-
ring om
hvorvidt
evnen til å
ivareta norske
interesser til
sjøs er tilstrek-
kelig ivaretatt?
Derimot
understrekes det at fly
og fregatter i taktiske
trefninger kan angripe
samme mål som Skjold-
klasse MTBer. Hvorfor
fremheves denne
mulige redundansen i
én konkret og i følge
studiene selv, særdeles
lite sannsynlig kamp-
situasjon? Enda
merkeligere blir en slik
tankegang sett i lys av
at Forsvarets operative
doktrine fortsatt
vektlegger manøver
som et viktig prinsipp.
Selve grunnlaget for å
kunne manøvrere og
gjøre det uventede

forutsetter vel en viss
grad av overlappende
kapasiteter? I motsatt fall
blir jo usikkerheten borte,
og de aktuelle valgmulig-
heter for å handle i en
stridssituasjon forutsig-
bare for motstanderen.

Mulige forklaringer
på prioriteringene
Det som også slår en, er at
samsvaret mellom argu-
mentasjon og slutning er
svakt underbygd i FPUs
rapport. Forklaringen kan
for det første ligge i
utvalgets tette samarbeid
og koordinering med FS

07 når det gjelder forslag
til fremtidig forsvars-
struktur. FPU besluttet
ikke å stille spørsmål ved
eller overprøve de såkalte
militærfaglige vurderinger
FS 07 fremla. For det andre
kan nødvendige kompro-
miss for å skape enighet
om å øke forsvarsbudsjet-
tet ha gått på bekostning
av sammenheng og
stringens. Videre var det
sentralt for utvalget å
skape en høyere forsvars-
terskel i nordområdene.
Dette var et gledelig
standpunkt, men forslaget
til løsning skapte en viss
forundring, i hvert fall i

sjømilitære kretser.
Utvalgets svar er på den
ene siden å skrote Skjold-
klassens seks hurtiggå-
ende, fleksible og meget
anvendelige fartøyer.
Disse ville udiskutabelt ha
styrket terskelen i forhold
til de sannsynlige utfor-
dringer Norge står ovenfor
i nordområdene. På den
annen side anbefaler
utvalget meget sterkt å
øke landforsvaret med en
ekstra bataljon i Troms og
hevder at dette innebærer
en høynet forsvarsterskel.
Dette må sies å være å
være en noe uortodoks
løsning når hovedproble-

met er å sikre adgangen til
de enorme ressursene
Norge har til sjøs. Et større
antall kampfartøyer til
disposisjon synes unekte-
lig mer relevant for det
formålet.

En annen mulig forklaring
kan være manglende
forståelse for og innsikt i
maritime problemstillinger
og sjømilitære forhold i
forsvarsledelsen. Forskjel-
len mellom på den ene
siden å være proaktiv
gjennom jevnlig tilstede-
værelse med fartøyer i et
havområde for å fore-
bygge, og på den annen

side, å være reaktiv
gjennom å rykke ut når
noe skjer, er en grunn-
leggende forskjellig
tilnærming, spesielt når
de andre aktørene i
området er stormakter.
Betydningen av sjø-
militært nærvær har
utvilsomt blitt fremført
med tyngde i mange
interne fora, men
argumentene har
tydeligvis ikke fått
gjennomslag. Forståel-
sen for denne problem-
stillingen har dessuten
helt klart vært beskjeden
i Forsvarets øverste
ledelse unntatt ved det

operative
hoved-
kvarteret
på Jåttå
der en
vise-
admiral
har vært
sjef.
Kanskje
dette kan
ha noe å
gjøre med
at den
sentrale
ledelsen
på
strategisk
nivå i
Forsvaret
kommer
fra
Hæren?
(Forsvars-
sjef, sjef
Forsvars-

staben og assisterende
departementsråd i
Forsvarsdepartementet).
Under Forsvarssjefens
Nordområdekonferanse i
Tromsø, september 2007,
uttalte han imidlertid
likevel at den eneste
form for virkelige
sikkerhetsutfordringer
han kunne se for seg
mot norske nærområder
enten er knyttet til
politisk press eller
ivaretakelse av ressur-
sene i havområdene der
Norge hevder suverene
rettigheter. Spesielt
utsatt er Nordområdene.

Forts. fra forrige side
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Han fremholdt videre
at marine- og
luftforsvarsenheter
derfor isolert sett var
relativt viktigere enn
landstyrker i dette
området.
En tredje mulighet er
at argumentasjonen
kan være vikarierende.
I hvilken sammenheng
gir forslaget fra FPU
større mening? Det
drives åpenbart
rovdrift på Hæren i
forhold til deltakelse i
internasjonale opera-
sjoner. En ekstra
bataljon soldater og
samarbeid med
Sverige om utenlands-
operasjoner med
landstyrker er derfor et
svært fornuftig tiltak i
den sammenheng.
Dette vil både gi større
utholdenhet og
minske belastningen
på personellet. Støtte
til videre oppbygging
av jegerkorpsene i
Marinen peker også i
denne retningen. I
tillegg til marine-
jegerne og mine-
jegerne har også
kystjegerne vist seg
meget anvendelige og
løst pålagte oppgaver
med glans under
tjeneste i Afghanistan.
Men hvorfor da ikke si
dette i klartekst hvis
det er utenlands-
oppdrag FPU og FS 07
prioriterer innenfor
gjeldende økonomiske
rammer fremfor å
understøtte regjerin-
gens nordområde-
politikk?

Utdyping av
synspunktene
Selv om det meste av
nordområdesatsingen
er av ikke-militær art,
må vel prioriteringen
ha konsekvenser for
og reflekteres også på
det militære felt? Om
ikke annet sett i lys av
den senere tids

skjerpede retorikk under-
bygd av demonstrasjon
av militær luft- og sjømakt
fra russisk side. Gjennom-
gangen ovenfor kan
imidlertid tyde på at denne
problemstillingen opple-
ves som sekundær eller
lite aktuell. Den norske
utenriks-, sikkerhetspoli-
tiske og militære eliten
mener tydeligvis at
Kystvakten sammen med
Luftforsvarets fly er
tilstrekkelig til å ivareta
norsk nærvær til sjøs i
nordområdene. Dersom
det oppstår episoder av
mer alvorlig karakter, kan
fregattene og ubåtene
trekkes inn etter behov
sammen med kampfly.
Det som i virkeligheten
synes å stå sentralt i
utredningene, er å opp-
rettholde en norsk profil i
utenlandsoperasjonene
som matcher innsatsen på
feltene fredsmegling og
bistand. Dette er logisk
når en ser den vekt norske
politikere og offentlighet,
inkludert media, legger på
disse områdene av norsk
utenrikspolitikk. Norsk
politisk retorikk fremhever
kontinuerlig Norge som
fredsnasjon og humanitær
stormakt. Dette på tross
av at mange forhold peker
mot at dette er et selvbilde
færre utlendinger deler
enn nordmenn. Et sitat fra
den opphetede lokale
nettdebatten i Sri Lanka
for en tid tilbake om norsk
fredsmekling kan illustrere
poenget: Norway is
famous for Cod Fish and
Salmon. But not known
for heroism and bravery.
In Sri Lanka they are mere
“boy scouts”, inept for
the role they have
undertaken. Selv om dette
utsagnet utvilsomt var et
partsinnlegg, viser det
likevel at det er en utfor-
dring å utvikle den
kompetanse det krever å
leve opp til slike ambisjo-
ner, ikke minst for en liten
nasjon. Utfordringen blir
ikke mindre av at Norge er
en meget stor bidragsyter
på bistandssiden. Samlet

skaper denne høye profilen
forventninger om at Norge
når det oppstår behov,
også stiller opp med
betydelig militær innsats i
internasjonale operasjoner
når FNs sikkerhetsråd
iverksetter tiltak for å sikre
eller bygge fred i urolige
områder. Det samme gjelder
selvsagt når Nato blir
påkalt for å gjennomføre de
militære oppdrag vedta-
kene kan innebære. Ikke
minst kan dette bli aktuelt
og viktig for Norge i de
tilfeller norske diplomater
har spilt en aktiv rolle i den
forutgående forhandlings-
prosessen.
Slike forventningene er en
realitet våre politikere,
toppbyråkrater hjemme og i
FN- og Nato-systemene,
samt våre militære sjefer,
jevnlig møter i sitt arbeid
på den internasjonale
arena. Når den anerkjen-
nelse, respekt og innfly-
telse norske representanter
i slike fora opplever, oftest
er en funksjon av den
innsats Norge til en hver
tid yter på de aktuelle
områder, ville det være
underlig om dette ikke
påvirker disse aktørenes
holdninger og har betyd-
ning for hvordan de
prioriterer. Dette er jo den
virkelighet de føler direkte
på kroppen ikke minst med
norske soldater jevnlig
involvert i kamper langt
hjemmefra. Dessuten er det
utvilsomt i Norges inter-
esse å bidra til å opprett-
holde et velfungerende
Nato og styrke FNs stilling
i verdenssamfunnet.

Nødvendig med
økte bevilgninger
Spørsmålet er om det
politiske Norge er rede til å
ta konsekvensene av disse
realiteter og bevilge de
kostnader det innebærer
også militært å leve opp til
disse ambisjonene. Hvis
norske myndigheter ikke er
villig til å øke forsvars-
utgiftene i betydelig grad,
hvilke områder skal i så fall
betale regningen for

Forts. fra forrige side

Forts. neste side

satsingen på
utenlands-
operasjoner? Dette er
reelle forsvars-
politiske valg norske
myndigheter står
overfor når den videre
kurs for Forsvaret skal
stakes ut. Et realistisk
alternativ til de
foreliggende forslag,
er i løpet av neste
planperiode gradvis å
øke bevilgningene fra
i underkant av 1,5 %
til Natos målsetning
på minimum 2 % av
BNP. Det er vanskelig
å se nevneverdige
negative konsekven-
ser for norsk økonomi
av denne løsningen.
En slik fremgangsmåte
kunne etter hvert
langt på vei fjerne
gapet mellom politiske
ambisjoner og den
militære evne disse
genererer og forutset-
ter for å kunne følges
opp på en forsvarlig
måte. Forsikringspre-
mien ville nådd et nivå
der Norge både kunne
makte å bidra interna-
sjonalt og ivareta en
akseptabel tilstedevæ-
relse i nordområdene.
I tillegg kunne en
større satsing på
Forsvaret ha andre
positive ringvirknin-
ger. Blant annet ville
økt produksjon av
sterkt ettertraktet og
etterspurt teknisk
kompetanse også
kommet samfunnet for
øvrig til gode.

Mangel på kompetent
arbeidskraft er i dag
kanskje Norges
største utfordring.
Opplæring av sjøfolk
er viktig for tilførsel
av nødvendig
kompetanse til de
andre maritime
sektorene. Dette har
stor betydning også
for Sjøforsvaret. Siden
det er færre seilende
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norske sjøfolk enn
tidligere, blir personell
med erfaring fra Mari-
nen og Kystvakten en
stadig viktigere alterna-
tiv rekrutteringskilde for
dem som trenger
medarbeidere med
maritim kunnskap og
innsikt. Dette er
selvsagt på mange
måter positivt og på
ingen måte noe nytt,
men det kan på kort sikt
få negative følger for
personellsituasjonen i
Marinen. Offiserer
utdannet ved Sjøkrigs-
skolen og Sjømilitære
korps har imidlertid
alltid vært etterspurt på
ulike felt innenfor det
maritime området.
Forskjellen er at det
tidligere alltid var et
større antall med
bakgrunn fra handels-
flåten som også var
tilgjengelig for slike
stillinger. Mange av
dem som var med å
starte opp virksomheten
offshore, både i oljedi-
rektoratet, oljeselskaper

Bakgrunn
Forts. fra forrige side og leverandørselskapene,

er nå i ferd med å gå av
med pensjon. Denne
utviklingen resulterer
trolig i at flere arbeidsgi-
vere i hele den maritime
sektor, inkludert offentlige
etater og de segmenter av
oljeindustrien som trenger
slik kompetanse, i enda
større grad enn tidligere
kommer til å se mot
Sjøforsvarets ansatte.

Konkrete følger av
å skrote Skjold-
klassen
Dersom Skjold-klassen tas
ut av strukturen, vil for
det første den synlige
tilstedeværelsen i nordom-
rådene med sjømilitær
relevans bli svekket.
Denne vil måtte ivaretas
av Kystvakten og Orion-
flyene, spordisk under-
støttet av fregatter og
kampfly.
For det andre vil norske
myndigheter i betydelig
grad få minsket evne til å
håndtere episoder som
eskalerer. Det militære
kommandoapparatet vil ha
færre virkemidler til

disposisjon. Fraværet av
hurtiggående kamp-
fartøyer som raskt kan
komme til stede i det
aktuelle området, vil være
en merkbar ulempe i
mange situasjoner. Skjold-
klassen kan med sin fart
og sjødyktighet operere til
havs i store deler av årets
dager og på meget kort tid
rekke ut til blant annet
oljeplattformene.
For det tredje vil den
unike og helhetlige norske
kapasiteten som er
utviklet for å klargjøre en
fiendtlig kyst før større
flåte- eller amfibiestyrker
settes inn, bli betydelig
svekket. Dette konseptet
med navnet Force
Protection, er godkjent
Nato-taktikk. I denne
taktiske operasjonen
utgjør Skjold-klassen et av
fire ”stolbein”. Fregattene,
jegeravdelingene og
minerydderne represente-
rer de andre. Denne
kapasiteten er også et
avgjørende fellesoperativt
bidrag nasjonalt. Sammen
med de maritime flyene,
jagerflyene, tilgjengelige
utrykningsbataljoner fra

Hæren og avdelinger
fra Heimevernet vil
Force Protection-
elementene kunne sikre
en kyststrekning og de
nødvendige havner for
landsetting av allierte
forsterkninger, om det
skulle bli aktuelt.
For det fjerde kan
Marinens tradisjonelle
kompetanse på
kystnavigering i høy
fart i betydelig grad bli
svekket av mangelen
på hurtigbåter. Skjold-
klassen er den fartøys-
typen som kan videre-
føre denne vitale
kunnskapen og
ferdighetene som
inngår.
For det femte vil
fregattenes bemanning
indirekte bli berørt på
en måte som vil påvirke
disse fartøyenes
kompetanse- og
øvelsesnivå. I tillegg til
rekruttering direkte fra
Sjøforsvarets skoler,
trenger fregattene
tilførsel av selvsten-
dige offiserer som har
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andre erfaringer enn
de som har gått
gradene i fregatt-
våpenet. Dette både
som korrektiv mot
innavl og tilførsel av
alternativ og supple-
rende kunnskap. Her
vil offiserer fra
Kystvakten komme
med erfaring i sjø-
mannskap og
helikopteroperering til
havs, ubåtsjefer med
nyttig innsikt for
ubåtjakt og MTB-
sjefer med ferdigheter i
kystoperasjoner og
navigasjon i kystfar-
vann.
For det sjette vil
Marinen bli betydelig
mindre synlig på
kysten. Selv om dette
har få virkninger på
kort sikt, kan det over
tid påvirke både
oppslutningen om
Forsvaret og rekrutte-
ringen til Marinen.
Raske MTBer har
alltid hatt sin egen
tiltrekningskraft på
potensielle marineoffi-
serer.
For det syvende vil
Marinens mulighet for
å delta i felles øvelser
med andre land i
regionen bli svekket.
Slike øvelser kan ofte
på samme måte som
havnebesøk, inne-
holde et element av
støtte til norsk
diplomati. Muligheten
for slik bistand vil bli
mindre i fremtiden
uten Skjold-klassen.
Det vil kun være
aktuelt å benytte
fregattene til slike
oppdrag ved helt
spesielle anledninger.
Seks ekstra fartøyer
med stor forflytnings-
hastighet ville derimot
kunne representere
den fleksibilitet som
kunne gjøre det mulig
å videreføre denne i
ulike sammenhenger
viktige og tradisjonelle
støtten til norsk

utenrikstjeneste på et
økonomisk akseptabelt
nivå.

Avslutning
Nedbyggingen fra et
omfattende
mobiliseringsforsvar til
et lite, men stående
interesseforsvar, har
vært en krevende, men
nødvendig omstilling.
Denne er nå på det
nærmeste fullført.
Forsvaret står derfor
ved en skillevei der den
fremtidige kursen skal
stakes ut. Forsvarets
hovedproblem i denne
situasjonen er at etaten
er underfinansiert både
i forhold til de ambisjo-
ner politikerne har satt
og den forsikringspre-
mie dagens utfordringer
krever. De foreliggende
utredninger har dessu-
ten den felles svakhet
at de i for stor grad
baserer sine anbefalin-
ger på en økonomisk
ramme som er for
trang. Den andre
ulempen er at forsla-
gene bærer mer preg
av å være politiske
kompromiss og forut-
bestemte løsninger enn
slutninger som følger
naturlig av gjennom-
førte analyser. Det
tredje forholdet er at
argumentasjonen til
dels både fremstår som
vikarierende og politisk
korrekt, i den forstand
at retorikken støtter
nordområdesatsingen,
mens struktur-
forslagene i realiteten
prioriterer landstyrk-
enes evne til å delta i
utenlandsoperasjoner.

Regjeringens fokus på
fredsmekling, bistand
og tilsagn om militær
innsats i utenlands-
operasjoner, gjør det
helt nødvendig å øke

Hærens volum for å
kunne makte disse
påleggene. Forslagene
er således en naturlig
oppfølging av disse
realiteter, men dette
fremgår ikke i klartekst.
Problemet er at denne
prioriteringen går på
bekostning nordområde-
satsingen. Det blir ikke
nok driftmidler til Skjold-
klassen, og trolig heller
ikke fullt ut til fregat-
tene, i alle fall om
”langskipene” skal få en
”bærekraftig” (optimal
og familievennlig)
seilingsprofil med god
operativ tilgjengelighet.
Dette er en uakseptabel
utvikling om Norges
interesser til sjøs skal
kunne ivaretas. For å få
dette til må Skjold-
klassen settes i drift,
fregattvåpenets stillings-
ramme utvides og
forsvarsbudsjettet økes
for å dekke det disse
merutgiftene koster.
Forsvarspolitisk utvalg
har vært for forsiktige,
men deres forslag om å
øke budsjettet med en
milliard kan være en god
første start på helt en
nødvendig, men gradvis
opptrapping til 2 % av
BNP.

Forsvarsbudsjettets
begrensninger er
således den reelle
grunnen til forslaget
om å skrote Skjold-
klassen. I den
dynamiske sikker-
hetspolitiske situa-
sjon som nå er under
utvikling i våre
nærområder, spesielt
i nordlige farvann,
fremstår denne
anbefalingen ikke
bare som ufornuftig,
men nærmest som
virkelighetsfjern.
Denne konklusjonen
svekkes ikke om vi
tar Norges stats-
finansielle stilling
med i betraktningen.
Tidligere kunne det
ofte både være gode
og forståelige grun-
ner til at staten ikke
maktet å avse mer
midler til forsvar.
Norge var den gang
et fattig land. Slik er
det ikke lenger. I dag
er utilstrekkelige
forsvarsbevilgninger
i den størrelsesorden
vi her snakker om,
kun et uttrykk for
manglende politisk
prioritering.
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KNM Steil sjøsatt
Av Ragnhild Thomsen Thornam

Skjold-klasse nummer fire ble sjøsatt
forleden og testingen av det første far-
tøyet med full utrustning er i gang. Begi-
venhetene står dermed i kø ved verftet i
Mandal.

Med fire Skjold-klasser på
sjøen begynner det å bli
fullt langs kai ved verftet
Umoe Mandal.

- Nå ligger det Skjold-
klasser så langt øyet kan
se. Det gjør inntrykk å se
de fire fartøyene ligge på
rad og rekke, sier kaptein-
løytnant Espen Rasmus-
sen, skipssjef på KNM
Storm.

Også Forsvarskomiteen,
som har besøkt verftet for
omvisning, orientering og
seilas med Skjold-klassen,
fikk med seg det unike
synet.

Installasjonsarbeid
Selv om KNM Steil nå er
sjøsatt, starter ikke

testseilasene før om et
knapt år. Utvendig ser
fartøyet ferdig ut, men
innvendig gjenstår noe
installasjonsarbeid.

- Men vi begynner å starte
opp radarsystemer,
gassturbiner og annet
utstyr for å se om det
fungerer. Dermed begyn-
ner de ulike komponen-
tene å snakke sammen,
forklarer Rasmussen.

Det er besetningen på
testfartøyet KNM Skjold
som skal bemanne KNM
Steil. Til høsten blir nemlig
Skjold levert inn til verftet
for våpeninstallasjon.

Milepæl
Mandag startet KNM

Storm sine testseilaser.
Fartøyet er den første
Skjold-klassen med full
utrustning som skal
prøves ut. Dermed vil to
fartøyer for første gang
være under utprøving
samtidig.

- Dette er en liten milepæl
for Marinen. Vi har
forberedt oss på denne
begivenheten i lang tid,
sier Rasmussen og
fortsetter:

- I begynnelsen vil vi ha

fokus på å teste ut
fartøyet. Da drar vi
veksler på de erfarin-
gene vi har gjort med
KNM Skjold og sparer
dermed tid. Deretter
begynner våpentestene,
med skyting og radar-
tester. Dette blir vårens
hovedaktivitet, forklarer
Espen Rasmussen.

I løpet av våren vil
Skjold-klassen også
seile til Bergen og vise
seg fram på Haakons-
vern.


