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Marinens evne til kystoperasjoner og spesielle maritime funksjoner 
Informasjonsnotat fra Sjømilitære Samfund om hvorfor Kystjegerkommandoen bør 
videreføres som en integrert konvensjonell styrke i Sjøforsvaret 

KJK er en unik maritim og amfibisk ressurs for den operative og taktiske ledelse. KJK består 
av 112 personer med ca 75 operatører, inkludert besetninger til stridsbåtene. Kommandoen 
har 6 moderniserte stridsbåter (SB90) med avanserte våpen for nærkamp. Stridsbåtene er 
moderne med nye motorer og sensorsystemer. Avdelingen besitter spesialiserte kapasiteter for 
operasjoner i kystsonen, til støtte for både egne og allierte større fartøyer og styrker. KJK har 
en meget god kapasitet til å skape oversikt og trygghet i utpekte innsatsområder langs kysten, 
eksempelvis i et område hvor det må sikres før allierte forsterkinger kan landsettes. Med 
kapasitet til å drive etterretningsoperasjoner, målanvisning for våpen avfyrt på avstand, egen 
bekjempelse av mål, ruteklarering, bordingsoperasjoner og styrkebeskyttelse er de 
anvendelige i hele spennet fra fred til krig. KJK er i dag klar til umiddelbar innsats nasjonalt 
og internasjonalt.  

KJK er permanent tilstede i Nord-Norge. Med organisk sjø- og landmobilitet kan avdelingen 
nå hvor som helst i hele landsdelen i løpet av få timer. KJK har vært konstant i operasjoner 
siden 2005. I 2015/2016 er avdelingen involvert i fem internasjonale styrkebidrag, fra støtte til 
spesialstyrkene i Afghanistan til NATOs maritime operasjoner i Middelhavet. KJK har en 
svært sterk avdelingskultur preget av grundig seleksjon, trening, øving og erfaringene fra 
skarpe operasjoner. Dette har gitt et uslitelig samhold og en usedvanlig lang tjenestetid i 
avdelingen. Dette har igjen akkumulert høyt ferdighets- og erfaringsnivå på avdelingens 
ansatte. Det gjør avdelingen til en ideell militær enhet. Det har tatt tid og innsats, og det har 
bokstavelig kostet blod, svette og tårer. Småbåtmiljøet i KJK er blant de ledene i verden innen 
hurtigbåtnavigasjon som det har tatt generasjoner å bygge opp. De utnytter vår komparative 
fordel ved å operere under alle vær- og lysforhold på de innerste og smaleste ledene langs vår 
kyst. De har ved flere anledninger bistått det sivile samfunn ved katastrofer og ulykker, i søk 
og redning og de er en viktig styrkebrønn for Forsvarets Spesialstyrker. KJK er en rimelig 
avdeling i drift i forhold til den kampkraft avdelingen gir. I tillegg til å være en svært viktig 
ressurs i Sjøforsvaret, er KJK en viktig styrkemultiplikator og styrkebrønn for 
Spesialstyrkene. Det gjelder spesielt for Marinejegerkommandoen (MJK) som har 
samarbeidet tett med KJK siden 2005.  

Konsekvensene ved å ta ut Kystjegerkommandoen av strukturen innebærer at Marinen blir 
sterkt begrenset i sin evne til å utføre operasjoner som man må forvente at Sjøforsvaret skal 
kunne klare. SMS mener at Kystjegerkommandoen må videreføres som den konvensjonelle 
styrken den er. SMS fraråder at Kystjegerkommandoen integreres med spesialstyrkene eller 
stykkes opp på annet vis. SMS advarer mot en videreføring av kystjegerkommandoen på en 
slik måte at det tapper ressurser fra den øvrige struktur i Sjøforsvaret.  


