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                 Arendal/ Vegårshei 3. oktober 2022 

Forsvarskommisjonen. 
 

Innspill fra Arendal forsvarsforening.  

 

Arendal forsvarsforening viser til Forsvarets forum torsdag 29. september 2022 og 

Knut Storberget leder forsvarskommisjonen. 

 

Knut Storberget utfordrer oss til å bidra i debatten om vårt framtidige totalforsvar. 

 

Arendal forsvarsforening har i alle år brukt stemmen sin i forsvarssaken, vi setter derfor stor 

pris på at forsvarskommisjonen ønsker innspill om utformingen av framtidens forsvar og 

samfunnssikkerhet.  

 

Først hvilke verdier og interesser skal vi forsvare? 

Gjennom mange generasjoner har vi utviklet vårt demokrati steg for steg fra et enevelde til 

dagens demokrati, skapt av mange flotte mennesker og for mange med livet som innsats. 

Derfor er det enkeltindividet og menneskene i vårt land, uansett posisjon den enkelte har, 

som skal forsvares. 

 

Se også Artikkel III i NATO pakten som underbygger det som er nevnt over. 

 
 

Derfor er sikring av funksjoner og objekter nødvendig for å oppnå dette, de må sees i 

sammenheng og ikke hver for seg som nå. Forsvaret/ Politiet må samarbeide med sivile 

etater om dette og Heimevernet må styrkes. 

 

 
 

https://forsvarskommisjonen.no/
https://forsvarskommisjonen.no/
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Så til det sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta 
Norsk sikkerhet. 
 
Forsvaret må fysisk være til stede i hele landet og Sjøheimevernet må etableres på nytt. 
 

Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet må trene mer sammen, samtidig som 

enkelt avdelinger er øvd for å operere alene i gitte situasjoner. 

 

I FAGMILITÆRE RÅD 2019, la forsvarssjefen frem fire ambisjonsnivåer. Ambisjonsnivå D ble 

valgt. Dette nivået har også hele tiden blitt underbudsjettert fram til siste halvdel 2022. 

Etter at denne planen ble lagt frem, har trusselbildet endret seg radikalt, spesielt for Sør-

Vestlandet med gass, olje og kraftproduksjon som Europa er helt avhengig av. 

Ambisjonsnivå A. er derfor nå et minimum for vår sikkerhet. 
 

Samtidig er det viktig å vurdere situasjonen ut fra det som skjer i Østen, på lang sikt kan 

dette bety mer enn Russlands krig i Ukraina, etter vår vurdering er 20 år lite i denne 

sammenhengen. 

 

Noen generelle synspunkter og nødvendige tiltak. 

FO og FD bør være adskilt, fagetaten bør tenke fritt, før politiske beslutninger. 

 

Norge har en geografi og topografi som gir oss store fordeler i en væpnet konflikt.  

Dette bør utnyttes når det gjelder utvikling av våpensystemer og utstyr samt utvikling og 

trening på stridsteknikker. 

 

Kompetanse for bruk av droner og målangivelse 

 

Spesielle for Heimevernet. 

Styrke HV med flere soldater. 

 

PV bærbart – M72 og bærbart luftvern 

 

Større bruk av befal og spesialister i D-stabene ut over den årlige treningen, synergi bedre 

trent områdebefal og styrket stabsfunksjoner i fredstid. 

 

En soldat i I-styrken koster ca. 15 ganger mer enn en soldat i områdestrukturen. 

 

Mest mulig lokal forsyning og logistikk. 
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Informasjon om forsvaret i vår region 

Vi minner også om at Heimevernet ble redusert med 5000 befal og mannskaper fra 1. januar 

2019, derav ca. 1800 i SHV. Samtidig hadde vi debatten om objektsikring, som avslørte at 

sikring av gass/ olje og vannkraft i Agder og Rogaland ble fjernet, pga. reduksjonen av 

Heimevernet.  

Dagens mobilisering i Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 dokumenterer med dette at 

det var en svært grov feilvurdering å redusere Heimevernet.  

Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 ble redusert med 2500 soldater av 6500. 

 

Ta vare på Evjemoen skyte og øvingsfelt som har stor betydning for Heimevernet, men også 

ved reetablering av hærstyrker. 

 

Luftforsvarets skolesenter på Kjevik er foreløpig utsatt nedlagt. Flytting til nytt sted vil føre til 

store investeringer i bygg og anlegg. Fortsatt drift på Kjevik vil derfor ha stor økonomisk 

gevinst. 

 

For Arendal forsvarsforening. 

Med vennlig hilsen 

Lars Espeland 
Lars Espeland 

Kaldalsveien 5 

4985 Vegårshei 

Mobil: (0047) 97535826 

Mail:  lars@larsespeland.com 
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