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Konvensjonell krigføring i det 21. århundre – fortsatt relevant? 

Konvensjonell krigføring er ikke avleggs. Erfaringer fra fem-dagers krigen i Georgia i august 2008 viser at dette 
fortsatt er mulig og derfor høyst reelt. Men, det siste tiårets transformasjon av vestlige militære styrker og innsats 
mot opprørere verden over, har betydelig begrenset de fleste nasjoners evne til å utkjempe en konvensjonell krig. 

Flere erfaringer kan trekkes fra den georgiske hærens kamp mot en sjokkerende og overveldende russisk aggresjon. 
Fra norsk landmakts perspektiv bør de mest sentrale være viktigheten av kombinerte effekter og robuste brigade 
strukturer, og virkningen av adekvat luftvern, indirekte ildstøtte og panservernsystemer i kamp mot en mekanisert 
motstander støttet av luftstyrker. 

Som følge av en endret verdenssituasjon er realismen igjen på fremmarsj og kan anvendes til å forklare og anta 
fremtidige utfordringer. Vi kan ikke eksakt predikere fremtiden, men fremtiden vil høyst sannsynlig bringe med 
seg elementer fra historien. Mens NATO strever med å finne sin plass i en endret globalisert verden, samtidig som 
den utkjemper en hybrid krig i Afghanistan, reiser stormaktsrivalisering seg igjen på samme måte som den gjorde 
på begynnelsen av forrige århundre.  

For å kunne ivareta nasjonale interesser og opprettholde nasjonal suverenitet, hviler fortsatt en militær evne på 
robuste og balanserte militære styrker. Landkrig spiller en sentral rolle i alle former for selvforsvar og avskrekking. 
En styrkning av Norges landmakt vil være nødvendig for å nå denne ambisjonen. 

Nyckelord: Konvensjonell krigføring, landkrig, kombinerte effekter, Russland, Georgia, realisme, fremtidig 
utvikling av Norges landmakt 
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ABSTRACT 
Conventional warfare is not obsolete. Lessons from the five-day war in Georgia in August 2008, shows that this 
possibility is still valid and very much alive. However, last decade’s transformation of western military and 
counterinsurgency efforts around the globe has severely restricted most nations’ capability to wage conventional 
warfare. 
  
Several lessons can be identified from the Georgian Army’s struggle against a shocking and overwhelming 
Russian aggression. From a Norwegian Land forces perspective, the most important should be the importance of 
combined arms and robust brigade size units, the impact of adequate air defence capabilities, indirect fire and anti-
armour systems against a mechanized opponent supported by sufficient airpower. 
 
Due to a changing world order, realism is charging ground and can be used to explain and foresee future 
challenges. We can not precisely predict the future; however the future will certainly hold elements of the past.  
As NATO is trying to find its place in a changing globalized world, simultaneously as it is waging a protracted 
hybrid war in Afghanistan, great power rivalry is again rising amongst the nations like it did in the beginning of 
the 20th century.  
   
In order to support national interest and maintain national sovereignty, military capability still depends on robust 
and well balanced conventional military forces. Land warfare plays an important role in any kind of self defence 
and deterrence. Strengthening of Norway’s land forces would certainly be needed in order to achieve this aim.  
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Konvensjonell krigføring i det 21. århundre – fortsatt 
relevant? 

1. Innledning 

1.1. Bakgrunn 
En stat er en institusjon som innenfor et gitt territorium har monopol på bruken av fysiske 
tvangsmidler eller et samfunn der det finnes en slik institusjon.1 En noe bredere tolkning er at 
staten er en mer formell konstruksjon, der statlig organisering er en form for sentralisert 
kontroll over et avgrenset territorium. Det eksisterer også en grunnleggende enighet om at 
minimumskravet til en stat er en permanent befolkning, et definert territorium og et 
fungerende styresett.2 I følge den norske professoren Østerud (1991) bygger den moderne stat 
på: 

 territorialitet, som innebærer at politisk autoritet er befestet innenfor entydige 
geografiske grenser 

 funksjonsdeling, som innebærer et spesialisert politisk og administrativt apparat 
 suverenitet, som både går på uavhengighet utad i forhold til andre stater, og et 

lovgivende sentrum innad i forhold til ulike interessegrupper.  
Staten er altså den offentlige myndighet, det er den organiserte eller institusjonaliserte del av 
fellesskapet, og bare staten har legitim rett til å bruke tvangsmakt innad så lenge den er i tråd 
med vedtatte lover.3 Utad reguleres bruk av tvangsmakt av FN-traktaten, der selvforsvar i 
prinsipp er den eneste legale anvendelse av makt mot en fremmed stat.4 
De fleste stater anvender derfor sitt monopol på militært vold som en forsikring mot eksterne 
staters aggresjon, der forsvar av eget territorium og befolkning er overordnet. Man kan si at 
ivaretakelse av statens interesser står sentralt. Nasjonalt forsvar, herunder evne til å motstå 
angrep fra en annen makt, blir derfor i de fleste tilfeller dimensjonerende for utviklingen av 
det militære maktapparat.  
Slik har det også tradisjonelt vært i Norge. Historien har lært oss betydningen av å ivareta vårt 
nasjonale forsvar, noe ikke minst det tyske overfallet 9. april 1940 er et eksempel på. I årene 
etter den andre verdenskrig vurderte politikerne ulike forsvarsalternativer, herunder en 
skandinavisk forsvarsunion5, men Norge anså seg til slutt best tjent med medlemskap i en 
bred atlantisk forsvarsallianse. Norge besluttet derfor 4. april 1949 å tre inn i North Atlantic 
Treaty Organisation (NATO), som siden har vært fundamentet i norsk forsvars- og 
sikkerhetspolitikk.6  

                                                
1 Aschehoug og Gyldendals (2006) Store Norske Leksikon – 4 utgave Sau – Su (Oslo: Kunnskapsforlaget, 2006), 
s. 591. 
2 EU (2009) Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia Volume II (Tagliavini 
rapporten) http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_II.pdf  20100206, s. 135. 
3 Rønning, Rolf (1996) Vårt politiske Norge – En innføring i stats- og kommunalkunnskap - 2 utgave (Bergen: 
Fagbokforlaget, 2001), s. 76, 77.  
4 Forsvarsdepartementet (1996) Krigets Lagar- Folkrättsliga konventioner gällande under krig, neutralitet och 
ockupation (Stockholm: Norstedts Tryckeri, 1996), s. 460, 470. 
5 Nordisk råds historie før 1952 finnes på http://www.norden.org/no/nordisk-raad/om-nordisk-raad/nordisk-
raads-historie/foer-1952?set_language=no 20100207. 
6 Norges NATO-delegasjons offisielle hjemmeside (2010) Norway and NATO http://www.norway-
nato.org/Norway-and-NATO/ 20100206. 
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NATO ble dannet som motvekt mot trusselen fra øst og forsvar av medlemslandenes 
territorium mot en invasjon fra Sovjetunionen og Warszawapakten dominerte i nesten et halvt 
århundre. Evne til konvensjonell krigføring7, kombinert med kjernefysisk avskrekkelse, var 
sentrale strategier for alliansens forsøk på å demme opp for sovjetrussisk aggresjon.  
Etter avslutningen av den kalde krigen forsøkte NATO å kompensere tapet av sin 
hovedmotstander gjennom nye og tilpassede strategiske konsept, for å berettige sin eksistens i 
en stadig mer globalisert verden.8 Utvidelse av alliansen gjennom opptak av flere nye 
medlemsland og økt fokus på å møte nye sikkerhetstrusler utenfor medlemslandenes 
territorium9, har medført en reell redusert evne til konvensjonell krigføring. Økt press på 
medlemslandene om stadig å stille flere styrker og kapabiliteter til rådighet for pågående 
operasjoner gjenspeiler dette.10 De økonomiske, personellmessige, teknologiske og 
materiellmessige kostnadene ved slike langvarige operasjoner bidrar gradvis til en redusert 
evne til konvensjonell krigføring.  
Jeg skal derfor, med utgangspunkt i krigen mellom Russland og Georgia i august 2008, 
analysere hvorvidt konvensjonell krigføring fortsatt er relevant i vår tid og om erfaringer kan 
belyse utfordringer som vi kan risikere å stå overfor i fremtiden.     

1.2. Hensikt 
Hensikt med oppgaven er å vurdere hvorvidt konvensjonell krigføring i det 21. århundre 
fortsatt er relevant for utvikling av norsk militær forsvarsevne. Finnes det erfaringer fra krigen 
mellom Russland og Georgia som er av interesse for Norge, og er disse valide for den videre 
utvikling av norsk landmakt? 
Manglende vurderinger og analyser av erfaringer fra viktige historiske hendelser kan 
representere et alvorlig problem for en småstats fremtidige handlefrihet. Fra fagmilitært hold 
er det sentralt å sørge for at de ansvarlige politiske beslutningstakere i tilstrekkelig grad er 
informert og kjenner til potensielle langsiktige konsekvenser av sine beslutninger. Ikke minst 
er det viktig å synliggjøre hvilke implikasjoner disse kan få ved at uforutsette hendelser, 
såkalte rupturer, plutselig inntreffer.  
Basert på den siste krigen i Georgia ønsker jeg derfor å analysere om det finnes aktuelle 
erfaringer som har betydning for vår egen fremtidige sikkerhet.  

1.3. Problemformulering 
Konvensjonell krigføring har i de siste 20 årene etter murens fall og Sovjetunionens 
oppløsning, blitt betraktet som mer eller mindre utenkelig av mange observatører. Dette 
reflekteres i en rekke europeiske forsvars- og sikkerhetspolitiske dokumenter de siste årene.11  
Fokus og interesseområde for vestlige politikere og fagmilitære rådgivere har hovedsakelig 
vært sentrert rundt fredsbevarende og fredsopprettende innsatser, humanitære intervensjoner 

                                                
7 Konvensjonell krigføring omtales også gjerne som regulær krigføring. Se: Forsvarsstaben (2007) Forsvarets 
Fellesoperative Doktrine (Oslo: Brødrene Fossum AS, 2007), s. 28, 29.  
8 NATOs strategiske konsept ble første gang endret i 1991, deretter revidert på ny i 1999, og et nytt er under 
utvikling og forventes ferdigstilt i løpet av 2010. For mer informasjon, se hjemmesiden til NATO vedrørende det 
strategiske konseptet og dets bakgrunn.  http://www.nato.int/strategic-concept/index.html 20100213. 
9 AJP-01 (Draft) (2009) Allied Joint Doctrine for Operations, s. 15. 
10 NATO (2010) NATOs New Strategic Concept http://www.nato.int/strategic-concept/index.html 20100206. 
11 The French White Paper on Defence and National Security (2008) http://www.ambafrance-
ca.org/IMG/pdf/Livre_blanc_Press_kit_english_version.pdf 20100113, The National Security Strategy of the 
UK: Security for the Next Generation (2009) http://www.cabinetoffice.gov.uk/media/216734/nss2009v2.pdf  
20100114, A Security Strategy for Germany (2008) www.cducsu.de/GetMedium.aspx?mid=1317 20100114. 
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og opprørsbekjempning. Begrep som Comprehensive Approach, Effect Based Approach to 
Operations, War on Terror og Counter Insurgency (COIN) har dominert debatten innen 
vestlige politiske og militære kretser de fem-seks siste år.  
Utviklingen understøttes av en forsvarsindustri som forsøker å overbevise beslutningstakerne 
om anvendelighet av ny avansert teknologi og behov for nyinvesteringer i meget kostbart 
høyteknologisk materiell for å kunne ramme ”en usynlig fiende” som opererer blant 
befolkningen. Anvendbarhet av dette materiellet i konvensjonell krigføring mot en definert 
motstander kan sikkert diskuteres, men konsekvensen har likevel vært en kontinuerlig og 
gradvis nedbygging og tilpasning av europeisk forsvarsevne, med noen få unntak.12  
Tidligere Deputy Supreme Allied Commander Europe, Sir Rupert Smith, hevdet at den 
industrielle krigs epoke er forbi, og at dagens og fremtidens krig vil være en ”krig blant 
befolkningen”. 

”The second reason the new paradigm became dominant in 1991 was that it was the 
point at which the industrial army became effectively obsolete. For it was the Cold 
War, underpinned by mutually assured destruction, which had necessitated the 
maintenance of the structures and external appearance of the paradigm of interstate 
industrial war.”13 

Smith er kategorisk og avfeier både territorielt forsvar og konvensjonell krigføring som en 
plausibel fremgangsmåte for å håndtere nåværende og fremtidige sikkerhetstrusler. Over tiden 
omsettes denne type argumentasjon til endrede prioriteter for vestlige lands forsvarsbudsjetter, 
der evnen til å utkjempe en fremtidig konvensjonell krig reduseres sakte men sikkert år for år. 
Professor Colin S. Gray hevder på sin side at fremtidens krig kommer til å inneha elementer 
av historiens kriger, og at regulær krigføring er noe man med sikkerhet ikke kan se bort fra. 

“We cannot know, whether or not interstate wars will scar the twenty-first century. 
Wherever we look in the world, though, with the notable exceptions of North America 
and NATO-EU Europe, the prospect of interstate war is more than a theoretical 
possibility. There will be wars between states, “old wars” in the dismissive words of 
post-modern commentary, because they will have a great deal about which to fight. 
For example, an acceleration in deleterious climate change is likely to spur a renewed 
focus on territorial issues, as states compete violently to control scarce resources in a 
context of demographic expansion.” 14 

Georgiakrigen var hovedårsak til forsinkelsen av den svenske regjeringens 
planleggingsgrunnlag til Försvarsmakten.15 Ved fremlegging av proposisjonen ”Ett 
användbart försvar” i 2009 presiseres forsvar av territoriet. En armé reserve på fire 
mekaniserte infanteribataljoner ble opprettet i tillegg til de stående styrkene og materiell til et 
stridsvognskompani ble tilført Gotland.16 Regjeringen påpekte at Russland har en ambisjon 
om å ta tilbake sin stormaktsrolle og med alle tilgjengelige midler, inklusive militære, hevde 
sine nasjonale interesser.17 

                                                
12 Norge økte sitt forsvarsbudsjett for 2010 med nesten 4 %, JDW (2009) 2009 Annual Defence Report – Major 
Events and Trends (Janes Defence Weekly, Volume 46, Issue 50), s. 26. 
13 Smith, Sir Rupert, (2005) The Utility of Force – The Art of War in the Modern World (London: Penguin 
Books, 2006) s. 267. 
14 Gray, Colin S. (2005) Another Bloody Century – Future Warfare (London: Phoenix, 2006) s. 178. 
15 Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar (Stockholm: Regjeringskanseliet, 2009), s. 6. 
16 Ibid, s. 11-12. 
17 Ibid, s. 24. 
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I Norge ble det tidligere politiske styringsdokumentet fra 2004 - ”Styrke og relevans”18, 
høsten 2009 erstattet med et nytt - ”Evne til innsats”19. Sistnevnte har et tydeligere fokus på 
Norges strategiske interesseområder, nordområdene, enn sin forgjenger som meget sterkt 
prioriterte deltakelse i operasjoner i utlandet.20 
Er derfor omstillingene av europeiske lands militære forsvar på begynnelsen av dette århundre 
tilstrekkelig balansert i forhold til å kunne håndtere hele konfliktspekteret som det forventes at 
militære styrker skal være i stand til? Kan overfokusering av alt som ikke berører forsvar av 
eget territorium og opprettholdelse av nasjonal suverenitet, hovedrasjonale for at en stat 
opprettholder militære maktmidler, ha bidratt til redusert evne til konvensjonell krigføring.21  
Kan det også tenkes at det er andre forhold ved dagens konflikter og militære innsatser som 
direkte eller indirekte er med på å redusere denne evnen? Betyr opprørsbekjempning og ulike 
varianter av fredsbevarende operasjoner, ofte bestående av patruljevirksomhet og opptreden i 
små forband, at soldater og befal etter hvert kun har erfaring fra stridsteknisk nivå og at evnen 
til kombinerte effekter (combined arms) forsvinner? Er det slik at økonomiske kostnader ved 
våre vedvarende styrkebidrag i operasjoner i utlandet, koblet med en akselererende 
teknologisk fordyrelse og slitasje på materiell i operasjoner, i fremtiden ikke muliggjør 
nødvendig regenerering og opptrening av landmilitær evne til å kunne gjennomføre 
konvensjonell krigføring med større forband?  
Er det et motsetningsforhold mellom evne til å gjennomføre regulær og irregulær krigføring? 
Har pendelen fra det tradisjonelle invasjonsforsvar, hovedsakelig fokusert på konvensjonell 
krigføring med hensikt å stanse en motstander eller aggressor på eget territorium, til et 
innsatsforsvar basert på mindre og spesialiserte ekspedisjonære enheter, slått for langt ut? Er 
den transformasjon vi har vært vitne til i begynnelsen av dette århundre tilstrekkelig balansert 
til at man i fremtiden er i stand til å kunne håndtere hele spekteret av konflikter, fra fred via 
krise til tradisjonell storskala krig?  
Derfor vil jeg analysere og drøfte aktuelle problemstillinger og konsekvenser man kan trekke 
ut av de landoperative erfaringer fra ”den overraskende” krigen i Georgia høsten 2008. 
Problemformuleringen blir således:  
Hvilke landoperative erfaringer er relevante for Norge etter krigen mellom Russland og 
Georgia høsten 2008 og hvilke konsekvenser bør dette i så fall få for den videre utvikling av 
Norges landmakt? 

1.4. Avgrensninger 
Kun landmilitære erfaringer fra Georgiakrigen vil bli berørt i analysen. 
Det strategiske bakteppet og den operasjonelle konteksten rundt krigen, herunder krigens 
forløp begrenses til kun å dekke en overfladisk gjennomgang av de faktiske hendelser.  
Luft og sjøoperasjoner er kun av interesse der de har direkte betydning for utfallet av 
landmilitære operasjoner. 

                                                
18 Regjeringen, Forsvarsdepartementet (2003), Styrke og relevans - Strategisk konsept som angir det sikkerhets- 
og forsvarspolitiske grunnlaget for Forsvarets operative virksomhet, 
http://www.regjeringen.no/upload/FD/Dokumenter/Styrke.pdf 20091213. 
19 Regjeringen, Forsvarsdepartementet (2009) Evne til innsats – Strategisk konsept for Forsvaret, 
http://www.regjeringen.no/upload/FD/Dokumenter/Evne-til-innsats_strategisk-konsept-for-Forsvaret.pdf 
20091115. 
20 Regjeringen, (2009), s. 4. 
21 Forsvarsstaben (2007), s. 29. Det er imidlertid evnen til å føre væpnet strid i høyintensitetskonflikter som er 
Forsvarets hovedrasjonale… 
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Russiske erfaringer er interessante, spesielt med tanke på de omfattende militære reformer 
som nå er iverksatt i det russiske forsvaret. Men, relatert til utfordringer i å få tilgang til sikre 
kilder, det faktum at mye av erfaringene fortsatt er sensitiv og gradert informasjon og at 
mange av disse erfaringene hovedsakelig er basert på vestlige analyser og oversettelser fra 
russisk språk, vil disse ikke bli vektlagt. 

1.5. Kildekritikk 
Fordelen med å gjennomføre denne studien nå er at det er forholdsvis nært i tid slik at faktiske 
hendelser og medieartikler er tilgjengelige på en enkel måte.  Ulempen er at mye av materialet 
som er tilgjengelig på engelsk, er oversatt fra russisk og georgisk, med de ulemper 
oversettelser mellom språk kan medføre.  
Den Europeiske Union (EU) sin uavhengige granskning av krigen, Tagliavini rapporten, anses 
å være troverdig både med tanke på tidsnærhet, den er ikke tendensiøs og fremstiller begge 
siders synspunkter.    
Noen av kildene er basert på andre- og tredjehånds kilder, men i den grad det er mulig vil 
kryssreferanser bli benyttet. 
Sist, men ikke minst er en rekke analyser, erfaringer og konsekvenser fortsatt 
hemmelighetsstemplet som følge av at spenningen i området fortsatt er høy.  

1.6. Tidligere forskning 
Jeg er ikke kjent med at det er gjennomført tidligere forskning innen nøyaktig dette området.  
Aktuelle berøringspunkter er analyser som er utarbeidet ved Forsvarets forskningsinstitutt 
(FFI) og det svenske Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), der man i hovedsak ser på 
konsekvensene av krigen for eget forsvar og landets sikkerhetspolitikk som helhet. 
Videre er det utarbeidet en rekke policy dokumenter fra Central Asia – Caucasus Institute Silk 
Road Studies Programme som har ulik vinkling og fokusområde på sine studier. Disse er mer 
strategisk innrettet og omfatter altså ikke denne innrettingen som jeg har valgt. 
Min oppgave bygger likevel til dels på overnevnte, EUs uavhengige granskningskommisjon 
etter krigen, et antall bøker om regionen og tidligere konflikter, en rekke analyser og artikler i 
ulike tidsskrifter og publikasjoner og dessuten medieartikler i aviser og på internett. 

1.7. Disposisjon 
Det første kapittelet er analyse av oppgaven bestående av innledning, hensikt, 
problemformulering og avgrensninger. Kildekritikk og tidligere forskning omfattes også i 
dette kapittelet. 
Det andre kapittelet omfatter teori, metode og sentrale begrep.  
Kapittel tre tar utgangspunkt i fem-dagers krigen i Georgia og starter med en kort bakgrunn 
som innledning. Deretter følger en analyse av den georgiske hærs erfaringer. 
Fjerde kapittel vil være en sammenligning av den norsk og georgiske landmakt, for å avdekke 
eventuelle relevante erfaringer som kan identifiseres ut fra krigshendelsene i august 2008. 
Kapittel fem vurderer potensielle utfordringer for Norge i fremtiden, og setter dette i en 
kontekst der stormakter og småstater opererer side om side i en anarkistisk verden.  
Det sjette kapittelet oppsummerer de funn som har blitt avdekket og identifiserer områder som 
bør undersøkes nærmere. 
Siste kapittel er en oversikt over kilder som er benyttet og omfatter publikasjoner, tidsskrifter, 
internettkilder og bøker. 
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2. Teori og metode 

2.1. Teori 

2.1.1. Innledning 
Militærteoretikeren Carl von Clausewitz er sannsynligvis mest kjent for sin påstand om at krig 
er fortsettelse av politikken, men med andre midler.22 Betraktninger rundt innenriks så vel 
som utenrikspolitikk er derfor sentralt når man skal analysere internasjonale relasjoner eller 
diskutere forholdet mellom stater. 
Mitt perspektiv for oppgaven, er realismen som teori, der maktbalanse og relasjoner mellom 
stater står sentralt. Ser man på utviklingen av studier innen sikkerhetsområdet, hersker det i 
følge Colin Elman ingen tvil om at realist tradisjonen har hatt en enorm innflytelse. Til og 
med dens mest innbitte kritikere anerkjenner at realistteorier med fokus på makt, frykt og 
anarki har bidratt til sentrale og viktige forklaringer på konflikt og krig.23 
I Forsvarets nye strategiske konsept, ”Evne til innsats” står det blant annet:  

”Den geopolitiske utviklingen tilsier at mellomstatlige konflikter og klassisk 
realpolitikk igjen kan komme til å gjøre seg mer gjeldende. Dette tilsier en mer 
balansert tilnærming i den oppmerksomhet som rettes mot internasjonal terrorisme 
kontra intra-statlige konflikter eller mellomstatlige konflikter enn det som har vært 
tilfelle i den siste tiden.”24  

Norske myndigheters påpekning av at statsperspektivet igjen har blitt en relativt sett tyngre 
faktor i internasjonal politikk taler også for et mer realistisk syn på verdenssamfunnet.25  

2.1.2. Realismen som teori 
Realismen i seg selv er ikke en ensartet teori. Det er derfor viktig å være observant på at det 
finnes ulike retninger og vinklinger. Jeg vil gi en kort redegjørelse for de grunnleggende 
antakelser innen teorien, og særtrekk ved klassisk realisme og neorealisme som representerer 
hovedretningene. Neoklassisk realisme som har sitt utspring i klassisk realisme og de to 
avleggerne fra neorealismen, offensiv strukturell realisme og defensiv strukturell realisme, 
blir ikke berørt. En ”rise and fall” realisme som ligger mellom de to hovedretningene vil 
heller ikke vil bli omtalt nærmere.26 
Sentralt i alle teorier som har sitt opphav i realismen er de tre hovedantakelsene om 
gruppedannelse, egoisme og maktsentrering. Den første og mest generelle av disse teoriene, 
og som de fleste andre bygger videre på, er ganske enkelt slik: dersom menneskelige 
anliggender faktisk kan karakteriseres som gruppedannelse, egoisme og maktsentrering, vil 
politikk sannsynligvis være konfliktfylt dersom det ikke eksisterer noen sentral autoritet som 
kan håndheve lov og orden. Der det ikke eksisterer noen autoritet som kan håndheve avtaler – 
en tilstand teoretikere kaller anarki – kan alle stater i ytterste nødstilfelle ty til makt for å 
oppnå det de ønsker. Til og med dersom en stat kan være ganske sikker på at ingen annen stat 
vil går til angrep, finnes det ingen garanti mot muligheten for at dette kan gjøres i morgen. 
Fordi ingen stat kan se bort fra denne muligheten tenderer de til å ruste opp sin militære 
                                                
22 Clausewitz, Carl von, Om Kriget, Svensk oversettelse av Hjalmar Mårtenson, Klaus-Richard Böhme och Alf 
W. Johansson (Stockholm: Bonnier Fakta Bokförlag AB, 2006) s. 42. 
23 Williams Paul D. (2008) Security Studies – An introduction, (London: Routledge, 2008), s. 15. 
24 Regjeringen (2009), s. 17. 
25 Ibid. s. 31. 
26 Williams (2008), s. 16. De seks ulike vitenskaplige forskningsprogrammene innen realistiske teorier er fremtilt 
i figur 2.1.   



FÖRSVARSHÔGSKOLAN 2010-03-10 Side 11 av 45 
John Arvid Svindland   
ChP 08-10 Selvstendig arbeide  
 

 

kapasitet for å forberede seg på denne eventualiteten. Når alle stater på denne måte har rustet 
seg til å kunne gjennomføre krig, endrer politikken retning. Tvister som ville være enkle å 
løse dersom stater hadde en høyere overnasjonal autoritet for å fremtvinge en løsning, vil i 
fravær av en slik instans kunne eskalere til krig. Det klassiske teoretiske argument til 
realistene er derfor at anarki medfører at staters sikkerhetsanliggende er problematisk, 
potensielt konfliktfylt og er en sentral underliggende årsak til krig.27  
Realismen fra Thucydides frem til midten av den kalde krigen kategoriseres grovt sett som 
klassisk realisme. Klassiske realister forsøkte å oversette utskilt visdom fra generasjoner av 
praktikere og analytikere til veldig generelle teorier. Men, de var aldri tydelige på når deres 
teorier ble anvendt på spesifikke situasjoner versus generelle mønstre. Denne ambiguiteten i 
klassiske realisters verker førte til uendelige debatter om hva som egentlig ble påberopt i den 
respektive teori.28 
Colin Elman hevder at det tjuende århundres klassiske realisme kan dateres fra 1939 og 
publiseringen av Edward Hallet Carrs The Twenty Year Crisis. Hans Morgenthaus Politics 
Among Nations: The Struggle for Power and Peace ble likevel standarden for klassisk 
realisme mellom 1948 og 1985. Ønsket om mer makt er inngrodd i menneskehetens 
feilbarlige natur, og stater konkurrerer derfor kontinuerlig for å øke sine kapabiliteter. Mangel 
på en overnasjonal myndighet gir fritt spillerom for menneskelig begjær. Konfliktmessig 
opptreden forklares ved menneskelige svakheter. Krig fødes av aggressive statsoverhoder 
eller gjennom innenrikspolitiske systemer som gir grådige trangsynte grupperinger mulighet 
til å forfølge en egoistisk ekspansjonistisk utenrikspolitikk. Internasjonal politikk 
karakteriseres som ond, og forferdelige ting skjer fordi mennesker som utøver utenrikspolitikk 
noen ganger er ondskapsfulle.29 
Ettersom interessen for en mer vitenskapelig tilnærming til studie av politikk vokste frem, 
forsøkte Kenneth Waltz å omdanne den realistiske tenkemåten gjennom å oversette noen av 
kjerneideer innen realismen til et deduktiv top-down teoretisk rammeverk som senere ble kalt 
neorealismen. Han gjenskapte på beste måte det fortsatt klassiske argumentet om hvordan rett 
og slett eksistens av grupper i et anarkistisk system kan føre til kraftfullt konkurrerende press 
og krig, uavhengig av hvordan disse gruppenes innenrikspolitikk var. Neorealismens 
fremvekst førte til at eksperter startet å undersøke mer inngående de underliggende kreftene 
som driver internasjonale relasjoner. Avhengig av hvordan de så på de sentrale antakelsene og 
hva de anså som de mest fornuftige forventninger om den reelle verdenstilstand, så kunne 
neorealismen føre til veldig ulike utfall.30  
I følge Steve Smith vektlegger ikke neorealismen menneskets natur, men baserer seg på 
særtrekkene i internasjonal politikk og strukturen på det internasjonale politiske system. Det 
finnes en rekke hovedantakelser i dette synet på internasjonal politikk. Av hensyn til 
oppgavens omfang velger jeg å fokusere på følgende:  

 Stater eksisterer i en strukturell situasjon av internasjonalt anarki, som skaper et 
selvhjulpent system distinkt fra det som eksisterer i innenrikspolitikk 

 Hovedkraften som former staters opptreden er internasjonalt anarki 
 Stater er i besittelse av militære styrker for å ivareta sine mest vitale interesser 

                                                
27 Wohlforth, William C (2008), Realism and foreign Policy, i Foreign Policy – Theories, Actors and Cases av 
Steve Smith, Amelia Hadfield og Tim Dunne (New York: Oxford University Press, 2008), s.34. 
28 Ibid. 
29 Williams (2008), s. 17. 
30 Ibid. 
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 Stater eksisterer side om side i et sikkerhetsdilemma, der det er problematisk å finne 
en balanse mellom defensive kapabiliteter og ikke å true ens motstandere 

 Internasjonale institusjoner påvirker bare samarbeid marginalt. Siden stater vil forsøke 
å forme dem til å passe deres interesser, er de derfor grunnlag for konflikt mellom 
stater i stedet for autonome aktører.31 

2.1.3. Sentrale teorier innen realismen 
De teoretiske underskolene fanger ikke opp realismens mangfoldighet fullt og helt. 
Tilsvarende viktig er derfor spesifikke teorier om de grunnleggende begrensninger og 
incentivene som former utenrikspolitikk.  
Uten tvil er den mest kjente teoretiske påstanden om internasjonale relasjoner maktbalanse 
teorien. Gitt de fundamentale problemene at i et anarki kan enhver stat anvende makt for å 
oppnå det den selv ønsker, følger naturlig at stater tilsvarende må gardere seg mot muligheten 
for at en stat kan samle seg til å tvinge andre til å følge dens vilje og også muligheten til å 
eliminere dem. Denne teorien hevder at stater vil kontrollere utfordrende maktkonsentrasjoner 
gjennom å selv bygge opp sine egne kapabiliteter (intern balansering) eller å aggregere deres 
kapabiliteter med andre gjennom allianser (ekstern balansering). Fordi stater alltid har sett på 
fremtiden for å forutse mulige utfordringer, kan en slik balansering skje allerede før en stat 
eller en allianse har oppnådd en åpenbar fordel.32 
Trusselbalanse teorien tilfører kompleksitet til dette bildet. Som dens navn indikerer forutsier 
denne teorien at stater vil balansere mot trusler. Trusler, på sin side, er drevet av en 
kombinasjon av tre nøkkelvariabler. Dette er aggregerte kapabiliteter (en stats samlede 
militære og økonomiske potensial), geografisk beliggenhet og oppfattelse av aggressive 
intensjoner. Dersom en stat blir særskilt mektig og dersom dens beliggenhet og opptreden 
føder oppfatning om trusler på bekostning av andre stater, vil balanserende strategier bli 
dominerende i deres utenrikspolitikk. Eksempelvis startet USA både en intern og ekstern 
balansering etter den annen verdenskrig, til tross for at Sovjetunionen var og forble 
underlegen på de fleste maktområder. Til syvende og sist overveldet den vestlige alliansen 
den sovjetisk ledede alliansen på nesten alle områder. Trusselbalanse teorien fastsatte at det 
var beliggenheten til den sovjetiske maktfaktoren i sentrum av Europa, i tillegg til den 
innbakte trusselen i dens hemmelighetsfulle ledelse og oppfattede aggressivitet som førte til 
dette utfallet.33  
Hegemonisk stabilitet bygger på at mektige stater søker dominans over alle eller deler av et 
hvert internasjonalt system, for på denne måten å kunne frembringe en slags grad av hierarki 
innen det helhetlige systemiske anarkiet. Den søker å forklare hvordan samarbeid kan vokse 
frem blant mektige stater og hvordan internasjonal orden, utøvende regler, normer og 
institusjoner vokser frem og bevares. Teoriens kjerne er at ethvert internasjonal system er 
stabil bare i den grad at relasjonene mellom autoritet innen den er vedlikeholdt av den 
underliggende maktfordeling. I følge denne teorien er den nåværende globaliserte system 
vedlikeholdt av USAs makt, og vil trolig bli endret etter hvert som utfordrere som Kina 
opparbeider seg styrke.34  

                                                
31 Smith, Steve (2006) The concept of security in a globalizing world i Robert. G. Patman (2006) Globalization 
and Conflict – National Security in a “new” strategic era (London: Routledge, 2006), s. 35-36. 
32 Wohlforth (2008), s. 36. 
33 Ibid. 
34 Wohlforth (2008), s. 37. 
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2.1.4. Oppsummering  
Som det teoretiske utgangspunktet viser, finnes det ulike retninger og vinklinger innen 
realismen som betrakter forholdet mellom stater. Noen er kun av historisk interesse, mens 
andre igjen peker på det umiskjennelige faktum at man ikke kan bortse fra konflikt og krig 
mellom stater og allianser i fremtiden.  
Dersom det fortsatt eksisterer en mulighet for krig mellom stater, og den landoperative evne 
ikke er tilstede, eksisterer det altså et gap mellom evne og kapasitet til forsvar av eget 
territorium og suverenitet, som i alle henseender fremstår som sentralt i en stats interesser.  
Jeg finner det derfor naturlig å koble det teoretiske utgangspunktet mot Gray sine 
betraktninger om fremtidens krig. Den vil ikke være slik vi opplever den i dag, en trend med 
terrorisme og opprørsbekjempning på dagsorden, men at mellomstatlige konflikter igjen vil få 
en fruktbar fremtid.35  
De angitte hovedantakelser vedrørende statenes rolle i det internasjonale system, og de tre 
sentrale underteoriene; maktbalanse, trusselbalanse og hegemonisk stabilitet, blir derfor 
sentrale for å knytte sammen oppgavens siste del der jeg påpeker potensielle utfordringer for 
Norge i fremtiden.  

2.2. Sentrale begreper 
Kapabilitet er en evne man har eller å være i stand til noe. Kapasitet er yteevne.36 
Konvensjonell krigføring (regulær krigføring) er strid mot andre staters styrker og i samsvar 
med det tradisjonelle bildet av militær kamp, beskrevet i militærteori og doktriner. Den 
karakteriseres av høyt voldsnivå og gjennomføres ofte i mer begrensede tidsperioder enn 
andre typer militære operasjoner.37 
I storskala regulær krigføring, gjennomføres også normalt aktiviteter av irregulær karakter. 
Irregulariteten kan bestå av partisaner eller spesialstyrker som gjennomfører krigføring på en 
ukonvensjonell måte.38 
Ukonvensjonell krigføring (irregulær krigføring) er strid mot ulike opprørsbevegelser, lokale 
krigsherrer og kriminelle grupperinger.39 Counter Insurgency (COIN) som er det engelske 
uttrykket for opprørsbekjempning faller naturlig inn under denne rubrikken. 
Hybrid betyr:” The result of mixing elements: something made up of different aspects or 
components”.40 En beskrivelse av hybride trusler påpeker at en fortsatt utviskning av grensene 
mellom statlige og ikke-statlige aktører vil fortsette. Normalt vil de operere adskilt, men blir 
de ideologisk utfordret vil de samarbeide der de finner det hensiktsmessig.41  
Gray hevder at fremtidens krig kommer til å omfatte elementer av både regulær og irregulær 
karakter. En ytterligere komplisering er at regulær og irregulær form for krigføring er ofte, 
nesten rutinemessig blandet, ideelt sett ofte kombinert med en krigførende makts totale 
militære innsats. I følge Mao Tse-tung skulle langvarig krigføring (protracted war) bevege 
seg gjennom tre stadier, der den tredje var gjennomføring av konvensjonelle operasjoner. De 
foregående var karakterisert som henholdsvis politisk mobilisering og terrorisme, og deretter 

                                                
35 Gray (2006), s. 382, 383. 
36 Aschehoug og Gyldendals (2006) Store Norske Leksikon – 4 utgave Jag – Konn (Oslo: Kunnskapsforlaget, 
2006), s. 311. 
37 Forsvarsstaben (2007), s. 28 og Gray (2006), s. 168. 
38 Gray (2006), s. 168-169. 
39 Forsvarsstaben (2007), s. 28 og Gray (2006), s. 168.  
40 NATO (2009) Allied Joint Publication 01 (Draft), s. 135. 
41 Ibid. s. 20. 
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en blanding av geriljakrigføring og mobile operasjoner.42  
Det eksisterer ikke noen eksakt definisjon av hybrid krigføring i dag. Derfor kan man hevde at 
den består av en blanding av ulike typer krigføring og taktikker.43  
Landmakt er i norsk sammenheng et begrep som omfatter alle de militære enheter som 
tradisjonelt har sitt hovedinnsatsområde på land, enten det er i en ren nasjonal rolle eller i 
alliert sammenheng, på eget nasjonalt territorium eller i utlandet.44 Består i dag av de to 
forsvarsgrenene Hæren og Heimevernet (HV) (se vedlegg 1).  
Landmilitære styrker anvender kombinerte effekter (combined arms) for å sette motstanderen 
i uløselige dilemmaer.45 Brigaden er den operative enhet som ivaretar landmaktens evne til å 
skape kombinerte effekter.46 Den er sammensatt av flere våpenarter (panser, infanteri, artilleri, 
ingeniør, luftvern, etterretning mv), som delvis kan operere selvstendig. De komplementære 
systemene sine ulike egenskaper, kan ved synkronisert innsats, skape synergi og den effekt 
som er nødvendig for å påvirke en motstander. Brigaden er det laveste nivå hvor hele bredden 
av militære landstridskrefter inngår. Summen av innsats blir større enn enkeltinnsats. Som 
landmilitært system er brigaden derfor et avgjørende ledelsesnivå for å kunne skape ønskede 
kombinerte effekter og synergier i hele konfliktskalaen. 

2.3. Metode 
Metode er den fremgangsmåten eller oppskrift for løsning av oppgaven som jeg velger. Ut fra 
min problemformulering og de spørsmålsstillinger som jeg skal forsøke å besvare, er det ikke 
selvsagt hvilken metode som jeg kan anvende i denne oppgaven. Da jeg allerede har pekt på 
at kildematerialet mitt består av tidligere forskning, rapporter, studier, tilgjengelige artikler i 
ulike medier og publikasjoner, sier det seg selv at mye av materialet ligger i å kunne 
systematisere og trekke ut tilstrekkelig grunnlag for besvarelse av problemformulering og 
spørsmålsstilling i en stor mengde tekst. Dette grunnlaget er ikke ordnet eller katalogisert på 
noen som helst måte, noe som igjen medfører at jeg må på ett eller annet sett systematisere 
teksten ut fra de valgte kriterier som jeg tar utgangspunkt i. 
Jeg vil derfor på bakgrunn av det tilgjengelige kildematerialet gjennomføre en kvalitativ 
innholdsanalyse. Det finnes flere grunner til å velge en slik tekstanalytisk metode fremfor en 
kvantitativ metode. En viktig årsak er at helheten i teksten, de sentrale erfaringer som jeg er 
ute etter å fange inn, anses å være noe annet enn en summering av ulike deler. Det innebærer 
for meg at det finnes visse deler av tekstene som anses å være viktigere enn andre. Et annet 
men nærliggende årsak er også at det materialet som jeg leter etter ligge skjult under 
overflaten og bare kan tas frem gjennom en intensiv og nøye granskning av teksten.47  
Metoden blir i denne sammenheng derfor basert på hovedsakelig tekstanalyse og en 
komparativ analyse når jeg har skaffet meg tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere de 
erfaringene man har oppnådd på georgisk side under krigen. På grunn av at kildematerialet er 
så variert og i noen sammenhenger manglende som følge av sikkerhetsgradering, blir min 
fremgangsmåte først og fremst basert på å gjøre en analyse av hvordan de georgiske 
                                                
42 Gray (2006), s. 168-169. 
43 Wilkie, Robert Hon. (2009) Hybrid Warfare – Something Old, Not Something New 
http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj09/win09/wilkie.html 20100224. 
44 Forsvarsstaben (2007), s. 171. 
45 Forsvarsstaben (2004) Forsvarets doktrine for landoperasjoner (Oslo: Kampen Grafisk A.S, 2004), s. 30-33 
og Forsvarsstaben (2007), s. 71-73, 110-111 og 170. 
46 Er ikke direkte overførbart til kombinerte innsatser, som representerer innsatser på det fellesoperative nivå. 
Forsvarsstaben (2007), s. 71 og 170. 
47 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik og Wängnerud, Lena (2009), Metodpraktikan – konsten 
att studera samhälle, individ och marknad (Vällingby: Elanders, 2009), s. 237. 
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landmilitære styrkene opptrådte under krigen. Jeg må derfor også til en viss grad kunne skjele 
til det som finnes av tilgjengelige erfaringer fra russisk side, for å ha en mest mulig valid 
vurdering rundt georgisk militær opptreden under krigshandlingene. Jeg antar også at en rekke 
hendelser etter krigen, slik som omrokkeringer av personell, behov for nytt materiell og 
tilsvarende vil bidra til å kaste lys over de erfaringene som den georgiske hæren har gjort seg. 
Jeg vil også forsøke å avdekke hvilke særtrekk som har preget den amerikanske opptreningen 
av de georgiske styrkene anvendt for internasjonale oppdrag og forsøke å analysere effekten 
av disse i regulære stridigheter.  
For å systematisere erfaringene på en mest mulig oversiktlig måte vil jeg anvende 
feltfunksjonene.48 Feltfunksjonene er de byggeblokkene som landmakten anvender for å 
generere kampkraft og er:  

 Manøver – er virkemiddelet for å oppnå rettet effekt av kampkraften i det avgjørende 
punktet for å komme motstanderen i forkjøpet, forskyve eller skape sammenbrudd i 
hans styrker 

 Ildstøtte (påvirkningsevne) – søker å påvirke en motstander til å oppgi sine ambisjoner 
ved hjelp av dødelig ild eller ikke dødelig ild, eller en kombinasjon av dem 

 Etterretning – er evnen til å bidra til en bedre situasjonsforståelse og dermed skape 
solid beslutningsgrunnlag for avgjørelser 

 Beskyttelse – målsettingen er å øke egen mobilitet, redusere motstanderens mobilitet 
og vedlikeholde egen stridsevne 

 Luftvern – beskytter egne avdelinger og nøkkelressurser og skaper betingelse for å 
manøvrere med bakkestyrker 

 Logistikk – er direkte knyttet til landstyrkenes evne til å gjennomføre operasjoner over 
tid og holde et overlegent tempo under gjennomføringen 

 Kommando – har til hensikt å organisere for en effektiv og funksjonell planlegging og 
ledelse av en operasjon.49  

Med bakgrunn i denne analysen, vil jeg deretter gjennomføre en komparativ analyse av norsk 
og georgisk landmakt. Det kan være problematisk å dra sikre konklusjoner av en slik 
sammenligning, men det kan også bidra til å skape ny kunnskap.50 Sistnevnte anser jeg å være 
i tråd med min hensikt med oppgaven.  
Basert på eventuelle funn og konklusjoner som kan trekkes ut av en sammenligningen 
anvendes det teoretiske perspektivet, neorealismen, for å drøfte aktuelle problemstillinger og 
utfordringer for utvikling av det norske Forsvaret generelt og landmakten spesielt. Dersom det 
eksisterer betydelige skjevheter eller strukturelle utfordringer i landmakten, påvirker dette 
direkte etter mitt syn den samlede evne til troverdig forsvar av eget territorium og suverenitet. 
Norsk sikkerhetspolitikk er avhengig av en balansert militær evne til å kunne forsvare våre 
interesser, enten alene eller sammen med andre. Etter mitt syn finnes det derfor en kobling 
mellom realismen som teori, politikk og strategi, operasjonskunst og landmilitær evne. 
Jeg har bevisst valgt en normativ problemformulering, da landmilitær evne etter mitt syn er 
sentral i Forsvarets evne til å gjennomføre konvensjonell krigføring og forsvar av statens 
suverenitet. Sistnevnte omhandles derfor mer utførlig i kapittel fem og seks.  

                                                
48 Forsvarsstaben (2004), s. 55. 
49 Forsvarsstaben (2004), s. 56-66. 
50 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2009), s. 118. 
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3. Fem dagers krigen i Georgia august 2008 
Kapittelet innledes med en bakgrunn som skisserer krigens forløp og deretter følger en kort 
oversikt over Georgias landmilitære styrker. Hovedvekt legges deretter på Georgias 
landoperative erfaringer under krigen. Avslutningsvis følger en oppsummering. 

3.1. Bakgrunn 
Like før midnatt den 7. august 2008 brøt det ut en overraskende51 krig mellom stormakten 
Russland og småstaten Georgia. Tidsaspektene, konfliktens eskalerende omfang og brutalitet 
sjokkerte en hel verden, som hadde forberedt seg på de 24. olympiske sommerleker i Kina. 
Mediefokuset endret seg derfor hurtig fra tidenes mest påkostede olympiske leker til å dekke 
en konvensjonell mellomstatlig krig i Kaukasus-regionen, som på ny gav assosiasjoner til kald 
krig, og sterke indikasjoner på et Russland i endring. 
På tross av en rekke analytikere i etterkant52 har hevdet at krigen var forutsigbar, ble 
verdenssamfunnet overrasket over den intensitet og det hurtige krigsforløp som media sekund 
for sekund brakte inn i våre hjem.  
Spesielt interessant er det at denne krigen var den første som Russland hadde gjennomført på 
fremmed territorium siden Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i desember 1979.53  
I tillegg er det ikke vanskelig å se at denne form for strategisk overfall kan sammenlignes med 
tyskernes lynkrig i begynnelsen av den andre verdenskrig. 
Selv om det i ettertid er fastslått at det var de georgiske styrkers artilleribeskytning og 
offensiv mot utbryterrepublikken Sør Ossetia som foranlediget krigsutbruddet og Russlands 
intervensjon54, tok det likevel bare fem dager før deler av den 58. russiske armé hadde 
nedkjempet all organisert motstand og suksessivt drevet de georgiske styrkene på retrett mot 
hovedstaden Tbilisi. I mellomtiden hadde russerne åpnet en ny front via republikken 
Abkhasia, og også her nedkjempet all organisert motstand. Georgia mistet to adskilte deler av 
sitt territorium og det er ytterst tvilsomt at de noen gang vil få tilbake kontrollen over dem. 
Russland baserte mye av krigføringen sin på anvendelse av langtrekkende rør og rakett 
artilleri for å nå mål dypt inne i Georgia, uten å måtte anvende store styrker utenfor Sør-
Ossetia. I følge Felix K. Chang, som har en ledende stilling ved US Foreign Policy Research 
Institute, deployerte russerne styrker tilsvarende en motorisert divisjon. Styrken besto av 
avdelinger fra 58 Armé som var lokalisert i nærheten, forsterket av elementer fra den 76. 
luftlandedivisjon fra Leningrad militærdistrikt og dessuten 96. luftbårne divisjon og 45. 
Etterretningsregiment i Moskva. Dette er eliteavdelinger i Russlands strategiske reserver, som 
hurtig ble satt inn med strategisk lufttransport. Den russiske offensiven fra nord gjennom Sør- 
Ossetia avskar hovedveien øst-vest ved Gori sentralt i Georgia. Den andre fremrykningen med 
bakkestyrker fra utbryterrepublikken Abkhasia i vest avskar på ny denne hovedaksen lengre 

                                                
51 I forbindelse med Försvarshögskolans besøk ved Pentagon onsdag 16. september 2009 ble det under en 
orientering reist et konkret spørsmål om hvorvidt USA kunne forutse krigsutbruddet mellom Russland og 
Georgia. US Joint Chiefs of Staff J5 hevdet at krigen var en strategisk overraskelse for USA. 
52 I EU hovedkvarteret påpekte man at når man leste og analyserte hendelsene i perioden frem til 7. august 2008, 
så kunne man i ettertid si at krigen var en forutsigbar hendelsesutvikling.  
53 Lefebvre, Stèphane og McDermott, Roger (2009) Air Power and the Russian-Georgian conflict of 2008: 
lessons learned and military reforms (Royal Air Force, Air Power Review, Volume 12, Number 1, Spring 2009), 
s. 93. 
54 EU (2009) Tagliavini rapporten, Volume II, s. 251, Petrov, Vladimir og Cowan, Gerrard (2009) EU report 
blames Tbilisi for starting war with Russia, (Janes Defence Weekly, Volume 46, Issue 40, s. 6.) og Gimborn, 
Anna (2009) Fall-out from Georgian conflict rumbles on (Janes Defence Weekly, Volume 46, Issue 43), s. 22. 
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vest i Georgia.55 I følge amerikanske analytikere var de 10 000 russiske troppene i Sør-Ossetia 
støttet av 150 T-62 (sannsynligvis fra reserve enheter) og T-72 stridsvogner og omlag 100 
artillerienheter. Det finnes også rapporter om T-80 og T-90 stridsvogner i aksjon ettersom 
russiske tropper og materiell fortsatte å krysse grensen inn til Sør-Ossetia.56  
Selv om krigshandlingene varte i kun fem dager, var de sivile og militære tap store og 
ødeleggelsen av georgisk militær infrastruktur overveldende.57 NATO, Europa og USAs 
forhold til Russland var i en kortere periode meget kjølig, og de regulære møtene i NATO-
Russlands Råd ble suspendert i perioden fra august 2008 og frem til 5. mars 2009.58 Også 
Georgias ambisjon om et fremtidig NATO-medlemskap ble betydelig skadelidende.59  
Vedlegg 2 viser kart over konfliktområdet og en oversikt over de militære disponeringene 
under krigen. 

3.2. Georgias landmilitære styrker 
Georgias landmilitære styrker utgjør hoveddelen av det georgiske forsvaret. Stående styrke er 
rett i overkant av 20 000. Hæren er organisert i fem infanteribrigader, en selvstendig lett 
infanteribataljon, to artilleribrigader, en selvstendig luftvernsbataljon (rør) og en 
ingeniørbataljon. Videre finnes det en selvstendig sambandsbataljon, en teknisk 
oppklaringsbataljon og en sanitetsbataljon.60 
Nasjonalgarden utgjør den andre komponenten i det landmilitære forsvaret. Den ble etablert i 
1990 og er fremdeles under utvikling, med en ambisjon om å nå en styrke på ca 50 000 mann 
organisert i bataljon og brigadestrukturer innen 2014.61  
Allmenn verneplikt for menn mellom18 og 27 år utgjør basisen for rekruttering til de 
væpnede styrker. Det georgiske forsvaret baserer seg på en blanding av vernepliktige, stående 
styrker med fire års kontrakter, en kadre organisasjon og en reservestruktur.62 
Vedlegg 3 viser en oversikt over Georgias hær og nasjonalgarde.   

3.3. Landoperative erfaringer fra krigen mot Russland 
De landoperative erfaringene organiseres etter feltfunksjonene. Da jeg i tillegg er opptatt av 
hvordan deltakelse i operasjoner i utlandet har påvirket evnen til å gjennomføre 
konvensjonelle landmilitære operasjoner, blir også dette en variabel som vurderes. 

                                                
55 Fulghum, David A., Barrie, Douglas, Wall, Robert og Nativi, Andy (2008) Georgian Military Folds Under 
Russian Attack, 
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=awst&id=news/aw081808p2.xml&headlin
e=Georgian%20Military%20Folds%20Under%20Russian%20Attack, 20091213. 
56 Ibid. 
57 EU (2009) Tagliavini rapporten, Volume II, s. 223. 
58 Hammick, Denise (2009) NATO ready to resume relations with Russia i (Janes Defence Weekly, Volume 46, 
Issue 5), s. 5 og Cowan, Gerrard (2009) NATO-Russia Council gets the nod to reconvene (Janes Defence 
Weekly, Volume 46, Issue 10), s. 8.  
59 JDW (2008) Over the horizon – JDW reviews the military geopolitical events of the last 12 months, looking to 
what the world of defence may witness in 2009, 2008 Annual Defence Report – Major Events and Trends – 
Europe (Janes Defence Weekly, Volume 45, Issue 50), s. 26. 
60 Ministry of Defense of Georgia (2009) Land forces – Structure http://www.mod.gov.ge/index.php?page=-
10&Id=25&lang=1 20091213. 
61 Ministry of Defense of Georgia (2010) National Guard http://guard.mod.gov.ge/en/istoria.php 20100222. 
62 Ministry of Defense of Georgia (2010) Military Service http://www.mod.gov.ge/index.php?page=-
10&Id=64&lang=1 20100222. 
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3.3.1. Manøver 
Den massive russiske responsen i august 2008 overrasket georgierne, både på strategisk, 
operasjonelt og taktisk nivå. De georgiske styrkene var forberedt på en mobil, i hovedsak 
offensiv, krigføring i Syd-Ossetia og ikke for en konvensjonell krigføring mot en overlegen, 
tungt utrustet og luftstøttet militær motstander fra Abkhasia og Sør-Ossetia samtidig.63 Også 
det amerikanske militæret ble overrasket over timing og hurtighet i russernes fremrykning inn 
i Sør-Ossetia.64 
Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay hevder at det er usikkert hvor mye stridskontakt det 
egentlig var mellom russiske og georgiske bakkstyrker. ”Krigens korte varighet gjør at 
antallet trefninger på bakken antakelig var forholdsvis begrenset”.65 I følge en russisk kilde 
var dette en krig som i all hovedsak ble ført med artilleri og luftstyrker.66 
I EUs uavhengige granskningsrapport fremgår det at georgierne med to infanteribrigader 
forsøkte å innta Tskhinvali i Sør-Ossetia, samt hindre russiske forsterkninger fra nord 
gjennom Roki tunnelen.67 På georgisk side deltok 2., 3. og 4. infanteribrigade, 1. 
artilleribrigade, en infanteribataljon og artilleri og dessuten mekaniserte elementer fra 1. 
infanteribrigades selvstendige stridsvognbataljon. Innenriksministeriet bisto i tillegg med anti-
opprørsenheter og kontra- terroristenheter på bataljonsstørrelser (spesial politi), totalt ca 
10 000 – 11 000 stridende.68  President Saakashvili beordret 8. august mobilisering av 
Nasjonalgarden, omtrent 5000 soldater, men de spilte aldri noen avgjørende rolle i 
konflikten.69 
Det kan være vanskelig å trekke noen direkte konklusjoner på hvordan georgiske styrkers 
evne til manøver kan vurderes. Utvilsomt var de tydelig hemmet av at 2000 av deres 12 000 
stridende kampsoldater var i Irak, og at de etter hvert fikk et todelt oppdrag i å blokkere 
russiske styrker fra både Sør-Ossetia og Abkhasia.70  
Tallenes jevnbyrdighet viser at russerne ikke satte inn en overveldende styrke, men at de 
anvendte de styrkene de antok var tilstrekkelig. Overraskelse kombinert med moment i 
fremrykningen samt en bedre evne til å koordinere og lede større formasjoner, har tydeligvis 
vært avgjørende mot en georgisk motstander som ikke var forberedt på en slik reaksjon fra sin 
nabo i øst. 

“U.S. defense officials point the finger of blame at the Georgians for the seemingly 
suicidal decision to push into South Ossetia, noting their almost complete disregard 
for Russian air superiority and ability to assemble and launch an overwhelming 
ground force.”71 

                                                
63 EU (2009) Tagliavini rapporten, Volume II, s. 214. 
64 Associated Foreign Press (2008) US military surprised by speed, timing of Russia military action, 
http://afp.google.com/article/ALeqM5gj_jyRnqBYekXz2MyszBj6k_ZMtw  20091213. 
65 Bukkvoll, Tor, Glærum, Sigurd, Johansen, Iver og Pay, Jan H. (2009), Krigen i Georgia – konsekvenser for 
Norge (Kjeller: Forsvarets Forskningsinstitutt, 2009) s. 9. http://rapporter.ffi.no/rapporter/2009/00268.pdf 
20091210. 
66 Ibid. 
67 EU (2009) Tagliavini rapporten, Volume II, s. 209. 
68 EU (2009) Tagliavini rapporten, Volume II, s. 214. 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
71 Fulghum, Barrie, Wall, og Nativi (2008). 
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3.3.2. Ildstøtte 
Prioriteringen av den materielle opprustningen av det georgiske forsvaret synes å ha vært 
korrekt. Selvdrevet tungt artilleri og rakettartilleri, luftforsvarssystem, Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV) system og system for signaletterretning og elektronisk krigføring viste seg å gi 
et kvalitativt overtak også mot russiske avdelinger.72 
De fleste internasjonale eksperter hevder at georgisk artilleri og luftforsvar fungerte svært bra, 
og generelt bedre enn øvrige enheter under konflikten.73  
Bruk av såkalt nettverksbasert krigføring (Cyber War) var en av særegenhetene ved 
konflikten. Utvilsomt ble det iverksatt flere angrep mot Georgia og de fleste statlige og media 
internett sidene var utilgjengelige eller forvrengt under konfliktens første dager. En rekke 
websider ble derfor omdirigert til amerikanske, polske og estiske servere. Eksperter hevder at 
disse angrepene kan ha påvirket Georgias evne til beslutningstakning og landets evne til å 
kommunisere med sine allierte, og derigjennom påvirket de georgiske styrkenes operasjonelle 
fleksibilitet.74  
Celeste A. Wallander hevdet i sin redegjørelse for det amerikanske senatets utenrikskomité at 
USA vil fortsette den militære støtten til Georgia for å styrke georgisk evne til bidrag i 
Afghanistan.75 Uttalelsen må oppfattes å være et nederlag for Saakashvili som tidlig i juli 
2009 publiserte en artikkel i Washington Post, der han anmodet om støtte i form av 
panserbekjempelsesvåpen og luftvernsystemer.76 USA har fortsatt ikke hevet restriksjonene 
sine om å selge våpen for defensive formål til Georgia.77 

3.3.3. Etterretning 
Det er legitimt å anta at manglende etterretninger om situasjonen generelt, og de russiske 
intensjonene spesielt, er en av de viktigste årsakene til at det gikk så galt for georgierne som 
det gjorde. Et velfungerende etterretningsmessig bilde er avhengig av samspill mellom 
strategisk, operasjonelt og taktisk nivå.  
Hadde man hatt tilstrekkelig etterretningsmessig grunnlag, så hadde georgierne startet 
tilbakeføring av 1.brigade fra Al-Kut i Irak på et langt tidligere tidspunkt. Beslutningen ble 
først fattet etter at russerne intervenerte og var så uorganisert og lite forberedt at overføringen 
av brigaden ikke fikk noen innvirkning på utfallet. Det georgiske forsvarsdepartementet 
fremhever at en av hovedprioritetene i fremtiden er å forbedre etterretningskapabilitetene.78  
En antatt fordel som georgierne hadde under krigen var tilgang til taktiske UAV-er. Selv om 
noen av disse ble skutt ned av russiske fly våren 2008, er det ikke kjent hvilken operativ nytte 
man fikk av disse under det korte krigsforløpet.79 Hurtig russisk etablering av luftherredømme 
forhindret georgiske flyrekognosering og hemmet bruk av droner.80   
                                                
72 Larsson, Robert L. m.fl. (2008) Det kaukasiska lackmustestet – konsekvenser och lärdomar av det rysk-
georgiska kriget i augusti 2008 (Stockholm: FOI, 2008), s. 39. 
73 EU (2009), Tagliavini rapporten, Volume II, s. 214. 
74 EU (2009), Tagliavini rapporten, Volume II, s. 217-219. 
75 Wallander, Celeste A., Deputy Assistant Secretary of Defense for Russia, Ukraine, and Eurasia Policy 
Testimonial to Department of Defense, July 28, 2009, House Foreign Affairs Subcommittee on Europe “July 6-8, 
2009 Moscow Summit”.  http://www.internationalrelations.house.gov/111/wal072809.pdf 20091213. 
76 Gimborn, (2009), s. 22. 
77 Kucera, Joshua (2010) Senator urges US to reappraise policy on selling arms to Georgia i Janes Defence 
Weekly, Volume 47, Issue 2, s. 5. 
78 Ministry of Defence of Georgia (2009) Minister’s Vision 2009, s. 8. http://www.mod.gov.ge/index.php?page=-
10&Id=12&lang=1 20091127. 
79 EU (2009) Tagliavini rapporten, Volume II, s. 200 og Lefebvre & McDermott (2009), s. 94. 
80 Lefebvre & McDermott (2009), s. 95-96. 
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Russerne har i etterkant av krigen lansert en rekke programmer for å adressere denne 
manglende kapabiliteten.81 Det er derfor nærliggende å anta at taktiske UAV-er har stor 
betydning for evne til både å innhente etterretninger, samt mulighet for å utøve effektiv 
kommando og kontroll også i et konvensjonelt scenario. 
Moderne mørkeutrustning bidro til at georgiske styrker var i stand til å ta igjen tapt lende om 
natten, noe som bidro til å senke den russiske fremrykningen. På individnivå ansees georgiske 
styrker å ha vært bedre utrustet enn sine russiske motstandere.82 

3.3.4. Beskyttelse 
Pansringen til sovjetisk bygde kampkjøretøy viste seg å være utilstrekkelig, spesielt ved strid i 
bebygde områder. Både russiske og georgiske stridsvogner var svært sårbare for bærbare 
panservernvåpen skutt mot siden, noe som bilder av ødelagte stridsvogner i Tskhinvali 
bekreftet.83 
Fra 2005 til 2008 hadde Georgia importert 161 T-72 stridsvogner fra henholdsvis Ukraina og 
Tsjekkia.84 Imidlertid gikk russiske styrker systematisk til verks mot den militære 
infrastrukturen til georgierne etter å ha stanset deres offensiv og drevet dem på retrett mot 
Tbilisi. Ødeleggelser, plyndring og konfiskering av militært materiell ble systematisk utført 
for å redusere en senere evne til motstand.85 Følgelig er det behov for en fullstendig 
materiellmessig gjenoppbygging av Georgias landmilitære styrker. 
De omfattende nettverksangrepene mot georgisk IT-infrastruktur tyder på en dårlig evne til å 
beskytte egen kritisk infrastruktur.  
Georgisk luftvern gav bakkestyrkene innledningsvis god beskyttelse mot den russiske 
lufttrusselen. Andre hevder at det georgiske taktiske luftvernet kun midlertidig var i stand til å 
hindre massiv anvendelse av russisk luftmakt, og at dette var hovedårsaken til at den 
georgiske hæren gikk i oppløsning så fort.86 

3.3.5. Luftvern 
I fravær av egne avskjæringsjagere var Georgia totalt avhengig av sitt luftvern for å hindre 
russiske fly å opprette total luftdominans. Siden 2003 hadde man med ukrainsk hjelp 
oppgradert og modernisert luftvernet. Luftvernsystem med ulik rekkevidde, selvdrevne og 
bærbare og moderne kommando og kontrollfasiliteter representerte en stor trussel for russiske 
piloter.87 
Tross at det georgiske luftvernet var ett av elementene i den georgiske hær som synes å ha 
fungert meget bra, hevder enkelte at dette hovedsaklig skyldtes åpenbare russiske 
etterretningsmessige og teknologiske svakheter.88  
                                                
81 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay, 2009, s. 12 og Lefebvre & McDermott (2009), s. 106. 
82 Vendil Pallin, Carolina, Westerlund, Fredrik (2009) Russia’s war in Georgia: lessons and consequences i 
Small Wars & Insurgencies Volume 20:2 (London: Routledge, 2009), s. 411. 
83 Vendil Pallin og Westerlund (2009), s. 410. 
84 Georgia as importer (2010), http://www.deagel.com/equipment/Main-Battle-Tanks-Georgia-importer.aspx 
20100214 og Barry, John (2008) Georgian Army, American Made http://www.newsweek.com/id/157500 
20100222. 
85  Liklikadze, Koba (2008) Lessons and losses of Georgia’s five day war with Russia, 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=33974 20100214. 
86 Writers, Staff (2008) Blown away: Georgian soldiers say Russian planes destroyed Army 
http://www.spacewar.com/reports/Blown_away_Georgian_soldiers_say_Russian_planes_destroyed_army_999.h
tml  20100215. 
87 Lefebvre & McDermott (2009), s. 96. 
88 Vendil Pallin og Westerlund (2009), s. 408-409. 
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Amerikanske tjenestemenn hevdet at en rekke russiske SU-25 ble skutt ned av bærbare bakke 
til luft missiler (MANPADS). Det tyngre SA-11 Buk-1M antas også å ha forårsaket 
nedskytning av SU-25, og var beviselig årsaken til tapet av en russisk Backfire bombefly i 
følge amerikanske analytikere.89 
Luftvernet bidro til å redusere russernes evne til å anvende helikoptre i den utstrekning som 
de normalt ville ha gjort. Dette kan ha hatt indirekte innvirkning på deres evne til å utnytte 
både spesialstyrker og luftbårne styrker. Mangel på helikopterstøtte har også innvirkning på 
støtte til overvåkning og beskyttelse av stridsvognsavdelinger under forflytning, noe som kan 
redusere den operasjonelle rekkevidden på avdelingene.90  
Georgias forsvarsdepartement vektlegger å forbedre landets luftforsvarsevne. De hevder at de 
skal fortsette å raffinere de væpnede styrkenes luftforsvarssystemer og utvikle felles 
luftforsvarskontrolltiltak og kapabiliteter som luftvern og overvåkning.91  

3.3.6. Logistikk 
Det fremkommer ingen erfaringer rundt logistikk og hvilke utfordringer man hadde på dette 
området. Likevel tyder mye på at det georgiske logistikk konseptet ikke har fungert i det hele 
tatt. Det eksisterer ingen dedikerte logistikkavdelinger foruten de som organisatorisk er i 
brigadene.  
Svak logistikkplanlegging forsterkes gjennom den totalt manglende evne georgierne hadde til 
å fremføre nye styrker til kamphandlingene, både ved nasjonal mobilisering av reservister 
samt utenlandsstyrkene. Forsterkninger ble ført frem til fronten med kolonner av sivile 
kjøretøy, og styrkene som ble hentet tilbake fra Irak med amerikanske hjelp ankom kun med 
personlig utrustning.  
En uorganisert og panikkartet tilbaketrekning av avdelingene og de enorme mengder militært 
materiell som russerne beslagla, gir ytterligere et bilde av håpløsheten som preget georgisk 
logistikk under krigen.  

3.3.7. Kommando 
Georgias evne til å utøve effektiv kommando og kontroll over sine styrker vurderes å være 
svak. Rapportene fra krigen tyder på at denne har vært preget av kaos og lite samordning.  
Evne til ledelse for å oppnå kombinerte effekter, combined arms, er selve kjernen i hvordan 
anvende landmilitære maktmidler. Hvordan man på en best mulig og effektiv måte anvender 
de begrensede tilgjengelige ressurser man har mot en motstander.  

”But the effort foundered as "Georgian command and control broke down" almost 
immediately after the initial foray, says a U.S. defence official." We don't know if it 
was because of Georgian military incompetence or the result of an effective electronic 
and cyber-attack by the Russians."”92 

Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay hevder at russerne ser ut til å ha hatt en klart bedre evne 
til å lede og koordinere større operasjoner enn hva georgierne hadde. Samvirke mellom 
infanteri og artilleri synes i denne sammenheng å være fremtredene på russisk side, og dette 
må ha vært forholdsvis avgjørende for utfallet av konflikten.93  

                                                
89 Fulghum, Barrie, Wall, og Nativi (2008). 
90 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay (2009), s. 10. 
91 Georgian Ministry of Defense (2009), s. 8-9. 
92  Liklikadze, Koba (2008). 
93 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay (2009), s. 8. 
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Det er også bekreftet store utfordringer med det taktiske sambandet som georgierne hadde 
anskaffet via amerikanske leverandører, og som overhodet ikke fungerte i fjellendt terreng. 
Georgierne måtte gå over til å anvende mobiltelefoner for å kunne kommunisere, og at deres 
høyteknologiske sambandssystem var helt ubrukelig. På taktisk nivå er det indikasjoner på at 
georgiske styrker lyktes i å forstyrre russisk sambandssystemer, i tillegg til utfordrende 
fjellendt terreng, noe som også tvang russerne over på bruk av mobiltelefoner.94  
Styrket evne til kommando og kontroll, herunder nødvendige forbedringer av kommando og 
kontrollsystemet og C4ISR kapabilitetene i det georgiske forsvaret fremstår som en av 
hovedprioritetene etter krigen.95  

3.3.8. Trening og utdanning 
Siden 2002 har amerikanske styrker bistått georgiske spesialstyrker med militær trening rettet 
mot terrorisme.96 Den georgiske hæren var hovedsakelig utrustet med sovjetisk utstyr, men 
mye av dette var modernisert og hadde en bedre standard enn de russiske styrkenes.97 
Ressursmessig er Georgia som en dverg sammenlignet med Russland. Likevel var georgiske 
styrker, hjulpet av teknologisk bedre utrustning, svært dyktige til å utnytte og dra fordel av 
åpenbare russiske svakheter som svak kommando og kontroll teknologi, sammenbrudd i 
interoperabilitet mellom flystyrker og bakkestyrker og vanskeligheter med å lokalisere 
georgisk artilleri.98 
Amerikansk militær assistanse, i all hovedsak trenings og materiellprogram, har vært fokusert 
på counter- insurgency og stability operations på stridsteknisk nivå. Krigen mot Russland 
viser at USA og NATO seriøst må vurdere en sterkere vektlegging av opplæring og assistanse 
som fokuserer på territorielt forsvar i stedet for ekspedisjonære operasjoner i utlandet. Det er 
behov for å justere fokuset til Georgias væpnede styrker for å gi evne til å agere på en adekvat 
måte dersom Russland på nytt engasjerer seg militært.99 
Det er i hovedsak USA og Israel som har bistått georgierne med modernisering og trening av 
de væpnede styrkene. Mellom 2002 og 2004 brukte USA alene nesten 64 millioner USD på 
materiell, stabsutdannelse og taktisk trening. Man gjennomførte treningsprogrammer som 
involverte fire georgiske lette infanteribataljoner og ett mekanisert kompani. Georgian Train 
and Equip Programme (GTEP) var utformet i den hensikt å profesjonalisere den georgiske 
armeen, gjennom å gjøre den i stand til å håndtere sine interne sikkerhetsutfordringer i Panski 
Gorge og effektivt være en bidragsyter til multinasjonale deployeringer i Irak og Afghanistan. 
USA leverte moderne håndvåpen, kjøretøy og kommunikasjons og treningsutrustning. I 
tillegg oppgradertes Georgias Command, Control, Communications, Computer and 
Intelligence (C4I) systemer. Pentagon fortsatte frem til krigsutbruddet å yte militær assistanse 
i form av finansiering og trening, utført både i Georgia og USA.  
Israel, forsynte Georgia med rakettkastere via en tredjepart og Hermes 450 UAV-er. 
Imidlertid avslo den israelske regjering en georgisk forespørsel om kjøp av Merkava 
                                                
94 Vendil Pallin og Westerlund (2009), s. 407. 
95 Georgian Ministry of Defense (2009), s. 8-11. 
96 Niedermaier, Ana. K (2008) Countdown to War in Georgia – Russia’s Foreign Policy and Media Coverage of 
the Conflict in South Ossetia and Abkhazia (Minneapolis: East View Press, 2008), s. 95. 
97 Pallin Vendil og Westerlund (2009), s. 401. 
98 Vendil Pallin og Westerlund (2009), s. 404. 
99Chicky, Jon E, (2009), The Russian-Georgian War. Political and Military Implications for U.S. Policy 
(Singapore: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2009), s. 8 og Deutche Welle (2008) 
Analysis – Georgian Army may be a tough nut for Russia to crack http://www.dw-
world.de/dw/article/0%2C2144%2C3550183%2C00.html 20100215. 
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stridsvogner. I tillegg bidro to private israelske sikkerhetskompanier, Defensive Shield og 
Global CST, med pensjonerte offiserer til trening av georgiske offiserer og infanterienheter fra 
2006 til juli 2008.100  
Selv om de georgiske styrkene var godt trent, så var de ikke trent for den type operasjoner de 
møtte på egen jord. Styrkene var ikke i stand til å samvirke over kompani- eller til og med 
troppsnivå. Resultatet ble liten effekt av kombinerte effekter som er fremtredende i 
mekanisert krigføring, og spesielt kritisk i møte med en kvantitativ overlegen motstander.101 
Manglende trening på taktisk og operasjonelt nivå medførte klare ulemper og utfordringer for 
Georgias forsvarsevne. Forsvarsdepartementet vektlegger derfor en forbedring av systemer 
for militær utdanning og trening. Forsvarsakademiets evne til å møte økte profesjonaliserte 
krav innen militær utdanning må bedres og det er behov for å videreutvikle utdanning av 
ledere på lavere nivå. Prosessen med å utdanne militært og sivilt personell i utlandet vil 
fortsette, det er behov for å implementere og bedre fellesoperative treningsprogrammer i det 
georgiske forsvaret og å utvikle simuleringskapabiliteter for militær trening.102 

3.4. Oppsummering 
Samvirke mellom alle typer tung ildstøtte og manøveravdelinger er selve essensen i 
mekanisert strid. Dette er krevende og komplisert, og krever mye trening og utdanning. Tross 
at georgierne hadde kapasitet til å kunne utføre dette, manglet man likevel evnen til combined 
arms.  
Den amerikanske treningen av det georgiske forsvaret hadde vært av en ”bottom up” karakter 
der de georgiske styrkene var godt trent på lavere stridsteknisk nivå, men kun hadde begrenset 
trening på taktisk nivå. Få georgiske offiserer hadde tilstrekkelig erfaring fra det operasjonelle 
nivået, og det synkende profesjonalitetsnivået fra bunnen og oppover blir også bekreftet i 
presserapporter om krigføringen.103  
Konklusjonen vi kan trekke av dette er at det er hovedsaklig bataljonsnivå, eller det 
stridstekniske nivå, som har mottatt utenlandsk militær trening og assistanse. For å unngå å 
provosere russerne, har denne vært fokusert på å forberede georgiske avdelinger på oppdrag i 
Irak og Afghanistan. Det andre vi registrerer er at brigadenivået ikke har vært trent og 
dimensjonert for manøverkrigføring, men at treningen har vært fokusert på bataljonene som 
gjennomfører mer selvstendige oppdrag i opprørsbekjempning. 
Teknologi kan kun til en viss grad kan kompensere for volum. Soldatenes høye 
egenferdigheter bidro til innledningsvis til å oppholde en kvantitativ overlegen motstander, 
men etter få dager måtte man gi tapt. Kraftsamling av brigadene rundt Sør-Ossetia medførte at 
man var helt uforberedt på en ny offensiv fra vest. Med sine best trente og utrustede styrker i 
Irak, ble man totalt utmanøvrert og hadde ikke andre muligheter enn å trekke seg østover for å 
forsvare hovedstaden Tbilisi. 

4. Sammenligning av Norge og Georgia  
Med bakgrunn i de variabler som jeg har valgt for å analysere georgiske landoperative 
erfaringene fra krigen mot Russland, gjennomføres en sammenligning mot norsk landmakt. 
Først presenteres landmakten i Norge, deretter følger en sammenligning og avslutningsvis en 
oppsummering.   

                                                
100 Gimborn (2009), s. 22. 
101 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay (2009), s. 20-21. 
102 Georgian Ministry of Defense (2009), s. 6-7. 
103 Vendil Pallin og Westerlund (2009), s. 407. 
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4.1. Norsk landmakt 
I følge statssekretær Espen Barth Eide, er målet med Hæren maksimal deployeringsevne, 
mens det territorielle forsvaret er Heimevernets ansvar.104  
Hæren består i dag av ca 7000 kvinner og menn, av disse er 3000 profesjonelle soldater og 
4000 vernepliktige. Organisasjonen består av en brigade (Brigade Nord) som er geografisk 
splittet mellom Østerdal Garnison i sør, som også inneholder Hærens Våpenskole, og Troms 
Garnison i nord. I tillegg finnes avdelinger som grensevakten langs den norsk-russiske 
grensen og Hans Majestet Kongens Garde i Oslo. Forsvarets Spesialkommando og Hærens 
Jegerkommando tilhører også Hæren. Hæren er den deployerbare delen av den norske 
landmakt. Landets territorielle forsvar, Heimevernet, består av en lett infanteristyrke på 
45 000 soldater fordelt på 11 territorielle distrikt som er inndelt i fire regioner.105 
Hærens ”skarpe ende” er Telemark Bataljon. Det er en stående mekanisert infanteribataljon, 
som siden 2003 mer eller mindre kontinuerlig har bidratt med kompanistridsgrupper til 
operasjoner i utlandet. Bataljonen består ev et stridsvognkompani (Leopard 2A4), to 
mekaniserte infanterikompanier (CV9030 og SISU) og et stabs/støtte kompani. I nær fremtid 
vil man også ha en pansret oppklaringseskadron med både CV9030 og lettere hjulkjøretøyer.  
En rekke omfattende moderniserings- og anskaffelsesprogram vil i følge tidligere 
Generalinspektør for Hæren (GIH), Robert Mood, i fremtiden øke kvaliteten på Hæren. De tre 
viktigste er anskaffelse av moderne rørartillleri (Archer i samarbeid med Sverige), nye 
pansrede oppklaringsplattformer og fornyelse av hærens flåte av middelstunge 
kampplattformer (CV 90-type).106 I følge Mood er den største utfordringen for Hæren i 
fremtiden at man skvises mellom fregatter og nye kampfly når det gjelder modernisering. 
Internt er det en utfordring at man fortsatt har verneplikt og at kun en del av Hæren er 
profesjonelle soldater. Løsningen på dette er flere profesjonelle soldater i fremtiden og bare 
en kortere grunnleggende vernepliktsutdannelse å rekruttere fra.107 
Tross mange positive trekk er det tydelig at det finnes store utfordringer for norsk landmakt. 
Med dagens ambisjon om operasjoner i utlandet er oppfattelsen av at Hæren er for liten bred. I 
følge tidligere nestkommanderende for Hærens styrker, Brigader Kristin Lund, behøves det 
fem til seks bataljoner for å nå et mønster om en periode (seks måneder) i operasjoner i 
utlandet og fem perioder hjemme for trening og forberedelser. Hun antyder behov for en 
struktur bestående av to brigader. På enkelte områder, logistikk, samband og etterretning, må 
man sende det samme personellet ut hvert år. Evne til utholdenhet over tid finnes ikke.108 
Behovet for to brigader er identifisert, men da ut fra et perspektiv om økt utholdenhet i 
operasjoner i utlandet. Den norske Riksrevisjonens ferske og knusende rapport om Forsvarets 
operative evne påviser alvorlige konsekvenser grunnet manglende ressurser og stor ubalanse 
mellom penger og oppgaver.109 Mye av budsjettet er bundet opp i faste kostnader som lønn, 
og salderingsposter blir da trening, øvelser og operasjoner i denne rekkefølge.  
I en kommentar til forsvarsbudsjettet for 2010, påpeker nåværende GIH, Per Sverre Opedal, at 
det blir stramt det kommende året. Prioritering av trening for soldater som skal ut på oppdrag, 
som til Afghanistan, rammer de soldatene som ikke skal ut. For Heimevernets del har ingen 

                                                
104 Felstead, Peter (2009) Guardians of the North i Janes Defence Weekly, Volume 46, Issue 2, s. 24. 
105 Ibid.  
106 Felstead (2009), s. 26. 
107 Ibid. 
108 Felstead (2009), s. 25. 
109 Rapporten: http://www.riksrevisjonen.no/SiteCollectionDocuments/Dokumentbasen/Dokument3/2008-
2009/Dok_3_6_2008_2009.pdf 20100202. 
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av de 40 000 vanlige soldatene trent i 2009, og Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) 
har ikke lenger tro på at det er mulig å få til et godt trent HV innen 2012 slik ambisjonen har 
vært.110 

4.2. Analyse 
Etter å ha studert georgiske landoperative erfaringer under 5-dagers krigen, ser jeg ingenting 
som diskvalifiserer en sammenligning med Norges landmakt. Historisk og kulturelt er det 
selvsagt skilnader, men Georgia som stat strever etter å tilnærme seg vestlige verdier og en 
sterkere knytning mot USA og Europa. En innlysende forskjell er likevel at Norge er medlem 
av NATO og Georgia er det ikke, noe som jeg vil komme tilbake til i neste kapittel.  
Georgia har i likhet med Norge bidratt substansielt til internasjonale operasjoner. Landet har 
på noen områder mer teknologisk avansert materiell og trenes og utdannes av utenlandske 
instruktører. Anvendelse av større forband internasjonalt bidrar også til økt kompetanse innad 
på respektive nivå.  
 

Tabell 4.2: Sammenligning av Norge og Georgias landmakt 

4.2.1. Manøver 
Den georgiske hær har fem brigader og en selvstendig infanteribataljon, mens den norske hær 
har en brigade. Sistnevnte har hele tiden enheter utsendt i operasjoner i utlandet. To av 
manøverbataljonene er basert på vernepliktige soldater, noe som ytterligere bidrar til å 
redusere brigadesystemets evne til samtrening for konvensjonell høyintensitets strid. Selv om 
Georgia bidrar med flere soldater i operasjoner, har de likevel anledning til å trene et komplett 
brigadesystem. Evnen til kontinuerlig å trene brigadesystemet og ivareta combined arms 
kompetanse er derfor svakere i Norge.  
Georgia har strukturelementer nasjonalt, som kan møte en aggregert trussel dersom den 
oppstår på kort varsel. Dette har ikke Norge. Skulle det oppstå en samtidighetsproblematikk, 
viser erfaringer fra krigen i Georgia at styrkene ikke rekke tilbake før det er for sent. 
                                                
110 Bentzrød, Sveinung Berg (2009) Hevder Forsvaret står ved stupet i Aftenposten 2.desember 2009, 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3401654.ece 20100202. 

Variabler Norge Georgia Merknader 

Manøver 1 brigade  
40 000 Heimevern 

5 brigader, 1 selvst infbn 
5000 + (Nasjonalgarde) 

 

Ildstøtte 1 artilleribataljon 2 artilleribrigader 1) 1)Reorganisert etter 2008 

Etterretning 1 ISR bataljon 
FSK/HJK 

Taktisk UAV 
1 Spesialbrigade 
1 Oppklbn 

 

Beskyttelse Mekanisert/Lett Mekanisert/Lett  

Luftvern NASAMS batteri 2) LV bn 2) Tilhører Luftforsvaret 

Logistikk CSS Bn -  

Kommando Brigade  Landkomponent  

Trening og utdanning 
Operasjoner i utlandet 

Verneplikt/stående 
500 

Verneplikt/stående/kadre/ 
reservister 
2000 
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Strekningen mellom Al-Kut og Georgia, der man hentet hjem nesten alle sine 2000 soldater, 
tilsvarer omtrent samme avstand som fra Østlandet til Nord-Norge.111 
Det norske heimevern på ca 40 000 er territorielle styrker med geografisk ansvarsområder.  
Tross kort reaksjonstid kan de kun operere som lag og tropp siden trening, kompetanse og 
materiell er ikke tilstede til å kunne gjennomføre konvensjonelle operasjoner i større forband. 
Georgias nasjonalgarde skal innen 2014 økes til 50 000 soldater organisert i bataljoner og 
brigader som anvendes til bistand til det sivile samfunn og sikring av mobilisering.112 I Norge 
finnes ikke mobiliseringsavdelinger lenger, og HV sikrer derfor kun viktige 
samfunnsinstallasjoner. 

4.2.2. Ildstøtte 
Norge har kun ett artilleribatteri bestående av vervede soldater. Bataljonen består utover dette 
av vernepliktige soldater, noe som påvirker muligheten til å trene hele systemet i en 
brigaderamme flere ganger i året. Georgia på sin side har to artilleribrigader, med både rør- og 
rakettartilleri. Den georgiske hær har følgelig mulighet til å kunne anvende større volum 
ildstøtte til trening og støtte til konvensjonelle operasjoner.  
På den annen side har norsk artilleri, til tross for dagens umoderne og nedslitte M 109 skyts, 
en rekke teknologiske nyvinninger som moderne ildledningssystem, lokaliseringsutrustning 
og nye ildledningspanservogner. Dette bidrar til å kompensere noe for manglende volum. 
Teknologisk avansert utrustning krever likevel lang opptreningsperiode for å kunne fungere 
tilstrekkelig med tanke på presisjon og utholdenhet og mangel på profesjonelle soldater bidrar 
derfor til å redusere denne fordelen. 
Norge har moderne landbasert rakettartilleri, Multiple Launched Rocket System (MLRS). 
Systemet anvendes ikke grunnet manglende økonomiske forutsetninger og kostnadskrevende 
investeringer for å anskaffe en i dag politisk akseptabel ammunisjonstype.113  

4.2.3. Etterretning 
Den georgiske hæren synes å ha hatt store etterretningsmessige problemer. Georgias første 
viseforsvarsminister hevdet i et foredrag ved US General Command and Staff College at de 
militære hadde ingen anelse om terrenget, de visste ingenting om byen man prøvde å innta 
(Tskhinvali), det fantes ingen informasjon om fienden, hva slags strategi han valgte og hva 
som var mest sannsynligste og farligste handlemåte.114 Dette understreker en total kollaps i 
etterretningskjeden fra strategisk via operasjonelt til taktisk nivå. 
Teknologi, samarbeid innen NATO og erfaringer fra Afghanistan har bidratt til at det norske 
Forsvaret har en kvalitativ meget god kompetanse innen etterretning. En etterretningstjeneste 
som ble etablert under den kalde krigen og medlemskap i NATO har bidratt til et 
velfungerende system på de ulike nivå. Problemet er imidlertid at kompetansen på taktisk og 
stridsteknisk nivå baseres på nøkkelpersonell, som ofte må deployere ut i operasjoner. Evne til 
å vedlikeholde kompetanse i nasjonal struktur svekkes derfor. 

                                                
111 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay (2009), s. 20. 
112 Ministry of Defense of Georgia (2010) National Guard. 
113 Wangberg, Marita I. (2005) Midlertidig stans i bruken av MLRS 
http://www.mil.no/start/article.jhtml?articleID=111449 20100223. 
114 Bower, Melissa (2009) Georgian minister shares insights of conflict with CGSC students 
http://www.army.mil/-news/2009/05/21/21447-georgian-minister-shares-insights-of-conflict-with-cgsc-students/ 
20100215. 
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4.2.4. Beskyttelse 
De georgiske avdelingene var oppsatt med modernisert sovjetisk materiell, spesielt innen 
kampkjøretøy der stridsvogner av typen T-72 og stormpanservogner av ulike BMP og BTR 
varianter utgjør hoveddelen. I likhet med norske avdelinger, er man altså hovedsakelig 
mekanisert, men også med innslag av lettere hjuloppsatte avdelinger. Dette gir tilnærmet lik 
beskyttelse for avdelingstypene. 
I likhet med georgiske soldater har investeringer i moderne materiell på individnivå i den 
norske landmakt bidratt til å øke soldatenes beskyttelse. Trening og utdanning bidrar også i 
sum til økt beskyttelse, i likhet med moderne kommunikasjonsutrustning og gode 
etterretninger. 

4.2.5. Luftvern 
Georgia har et godt utrustet luftvern, både i hæren og i luftforsvaret. En blanding av rør og 
missilrakett luftvern, både tauet og selvdrevet, bidrar til god luftverndekning for egne 
operasjoner og mulighet for combined arms.  
Norsk landmakt har ikke et luftvern som er organisatorisk knyttet til kampavdelingene. 
Luftforsvaret har to Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS) batterier, 
hvorav ett har status som mobiliseringsavdeling. Enhetene er lite egnet for å følge 
landstridskrefter under operasjoner, siden de er basert på lastebiler og containerløsninger. 
Systemet er et middels til langtrekkende luftvern, og dekker ikke spesielt godt 
nærforsvarsbehovet.  

4.2.6. Logistikk 
Innen logistikk synes Norge å ha et bedre utviklet etterforsyningskonsept enn Georgia.  
Etter noen år med forsøk på å skape felles logistikk gjennom etablering av Forsvarets 
Logistikk Organisasjon (FLO) og Forsvarets Kompetansesenter for Logistikk (FKL), har 
Forsvaret besluttet at mesteparten av logistikk skal tilbakeføres største bruker. Dette betyr at 
landmaktens logistikk igjen kan dimensjoneres og organiseres på en mest hensiktsmessig 
måte for å kunne understøtte operasjoner, trening og utdanning.  

4.2.7. Kommando 
Georgia har en landkomponent som øverste felles ledelse av sine hærstyrker. Denne fungerer 
under en felles ledelse, for å kunne bidra til fellesoperasjoner der de ulike forsvarsgrenene 
opererer sammen og skaper mer kampkraft enn hver for seg.  
I Norge har man oppgitt denne ambisjonen, og i stedet valgt å legge all vekt på en 
brigadekommando. Ulempen med en slik løsning er at kompetanse presses nedover i 
organisasjonen, og kompleksiteten blir derved større. Når brigaden mangler vesentlige deler 
av sitt system for å kunne gjennomføre combined arms, svekkes først og fremst kompetansen 
til landmakten.  
En reduksjon av landmaktens kompetanse og evne påvirker negativt muligheten til å kunne 
gjennomføre fullverdige fellesoperasjoner, og således reduseres den totale forsvarsevnen. 

4.2.8. Trening og utdanning 
Georgia har allmenn verneplikt, en betydelig større andel vervede soldater, kadre organisasjon 
og reservister. Norge har også allmenn verneplikt, men kun en liten del av årskullene utnyttes. 
Selv om det er innført sesjonsplikt for kvinner fra 2010 i Norge, er det fortsatt frivillig for 
kvinnene å avtjene førstegangstjenesten.  
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Flere fagmilitære ønsker en økende grad av profesjonalisering i Norge. Begrunnelsen er 
tredelt. Både som følge av mer omfattende teknologi og økt krav til kompetanse for å få de 
ulike systemene til å fungere sammen, men også med tanke på reaksjonsevne og mer 
økonomisk utnyttelse av samfunnets ressurser. Dessverre medfører økt profesjonalisering en 
drastisk redusert evne til å opprettholde volum av betydning. 
Georgia og Norge har en prosentvis andel soldater deployert i utenlandsoperasjoner som er 
tilnærmet lik (ca 9-10 % av total styrke). Dette medfører at organisasjonene tilføres operativ 
erfaring fra både soldater og offiserer, noe som er viktig i konvensjonell krigføring.  
Forskjellen er derimot at Georgia opprettholder sine strukturelementer, gjennom å deployere 
bataljoner og brigadestørrelser, mens Norge bryter disse opp i mindre enheter og reduserer 
evnen til å operere nasjonalt. Fremmed elementer som Operational Mentoring and Liaison 
Teams (OMLT), Provinisal Reconstruction Team (PRT) som ikke finnes i brigadestrukturen 
bidrar til å fortrenge trening og kompetanse fra tradisjonell krigføringsoppgaver. Ved å satse 
på denne type kompetanse, blir den hjemlige struktur og trening skadelidende.115 
I Norge prioriteres trening og utdanning til avdelinger som skal delta i utenlandsoperasjoner. 
Utfordringen er at dette skaper en spenning mellom nasjonale behov og deltakelse i 
operasjoner. Inntil man skaper en balanse mellom ambisjon og ressurser, forsterkes denne 
spenningen. 
Noe overraskende er en økende intern kritikk som reises i media. Tre offiserer fra Brigaden i 
Nord-Norge hevdet nylig følgende: 

 Klassiske hærbegreper som brigade og bataljoner skjuler at enhetene i dag består av 
langt færre soldater og våpensystemer enn de teoretisk bør ha.  

 Mange soldater i Hæren får bare halvparten av øvingsdøgnene de skal ha. 
 Det er kritisk mangel på ammunisjon til skytetrening. 
 De tre største avdelingene i Hæren drives i dag mer på idealisme og korpsånd enn med 

nødvendige ressurser.116 
Uttalelsene føyer seg inn i rekken av flere som peker på at Norge i dag har en hær i krise.117 

4.3. Oppsummering 
Som vi har sett av sammenligningen mellom Norge og Georgia er det både likheter og 
ulikheter. Georgia anses å ha en bedre evne til manøver gjennom større volum og strukturell 
oppbygning av sin hær, en bedre balanse mellom manøver og støtteavdelinger, en mer 
identifiserbar organisering av sin Nasjonalgarde og prioritering av strukturlignende 
styrkebidrag i utenlandsoperasjoner. Tilstrekkelig ildstøtte og luftvern gir også en bedre 
mulighet til å trene og opprettholde evne til combined arms. 
Etterretning og logistikk er områder der Norge tydelig fremstår som mer robuste enn Georgia, 
mens landene innen området beskyttelse vurderes å være tilnærmet like.  
Det har vært en betydelig volummessig reduksjon av norsk landmakt de siste årene og Hæren 
har kun en brigade igjen. Kapabilitetsmessig har man fjernet det mobile luftvernet, en 
bærebjelke i konvensjonell forsvarssammenheng. Kompetanse og ferdigheter innen combined 
arms er i ferd med å forsvinne totalt som følge av redusert øvingsvirksomhet, økte 
driftskostnader og ubalanse mellom tilgjengelige avdelinger og innsats i operasjoner. På den 
                                                
115 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay (2009), s. 21. 
116 Bentzrød, Sveinung Berg (2010) – Hæren trenger livreddende førstehjelp – nå! i Aftenposten 3.februar 2010, 
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3498703.ece 20100215. 
117 Clausen, Einar Holst (2010) Krisetilstander i Hæren i Offisersbladet nr 1, årgang 63, s. 6-15. 
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annen side har det skjedd en forbedret kvalitativ endring der teknologi og avanserte 
våpensystemer i økende grad har blitt innført de senere år. 
Personellet yter over evne for å få endene til å møtes i den daglige tjeneste, mens 
militærstrategisk og politisk nivå forsømmer landmakten på bekostning av nye jagerfly, 
fregatter og nye ubåter. Den politiske ambisjonen å delta med små styrkebidrag i internasjonal 
sammenheng er i høyeste grad medvirkende til at evne og kapasitet til konvensjonell 
krigføring svekkes hurtigere og hurtigere.  
Konklusjonen er at det finnes en rekke svakheter strukturelt, materielt og kompetansemessig. 
Ettersom tiden går forsterkes negative konsekvenser, noe som først og fremst rammer evnen 
til å kunne møte en jevnbyrdig eller sterkere motstander. 

5. Hva nå - potensielle utfordringer for Norge? 
Jeg skal i dette kapittelet forsøke å skissere potensielle utfordringer for Norge. Hva kan vi 
lære av krigen i Georgia, og hvordan bør dette påvirke vår fremtidige utforming av 
landmakten i Norge.  
Innledningsvis vil jeg starte med å påpeke relevansen av å sammenligne norsk og georgisk 
landmakt. Deretter følger en drøfting rundt behovet for å opprettholde evne til konvensjonell 
krigføring. Avslutningsvis vil jeg påpeke noen av de utfordringer NATO står overfor og 
knytte realismen inn som et utgangspunkt for å forstå de sikkerhetspolitiske endringer som er 
i ferd med å inntreffe.  

5.1. Relevans av å sammenligne Norge og Georgia  
Som påvist i kapittel fire, tegnes det et dystert bilde av utviklingen innen den norske 
landmakten. I tillegg til fraværet av volum på organiserte landstyrker på taktisk nivå, brigade, 
er det mest bekymringsverdige mangel på luftvern i den norske landmakt. Evne til ildstøtte er 
marginal, relatert til hvilken rolle denne normalt spiller i en konvensjonell krig. Faretruende er 
det også at store forsvarsanskaffelser til andre deler av Forsvaret trolig vil påvirke både 
Hæren og Heimevernet i svært negativ retning. Kombinert med økende kostnader vedrørende 
utenlandsoppdrag, fører dette til redusert trening og utdanning for nasjonale formål. Evnen til 
combined arms er i ferd med å forsvinne, og vi kan risikere å befinne oss i samme situasjon 
kompetansemessig som Georgia om noen få år.118 
Enkelte vil kanskje hevde at krigen mellom Georgia og Russland kun var en anomali, og at 
dette ikke representerer noen utfordring for Vesten og oss selv i fremtiden. Det kan være 
riktig, men det kan også være feil. Vi kan i så fall velge å gjøre noe med det, eller vi kan la 
være. Velger man en idealistisk tilnærming til denne utfordringen, er sistnevnte handlemåte å 
foretrekke. Fra et realistisk perspektiv, vil en slik trussel om enn fremtidig og potensiell, kreve 
tiltak på lengre sikt for å lykkes. Opprustning av militær evne er et langsiktig prosjekt som 
historien gjentatte ganger har bevist for oss, dessverre har blitt iversatt for sent. 
Gray vektlegger syv hovedteser i sine betraktninger om fremtidens krig, der en av dem lyder 
som følger:   

”Irregular warfare between states and non-state foes may well be the dominant form 
of belligerency for some years to come, but interstate war, including great power 
conflict, is very much alive and well. In fact, today, while most eyes are fixed on 
irregular forms of conflict as the supposed wave of the future, the next round in 
strategic history’s cycle of great power antagonism is already taking shape. A possible 

                                                
118 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay (2009), s. 21-23. 
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Sino-Russian axis may be emerging that in time would pose a formidable challenge to 
the American notion of a desirable unipolar world order.”119 

Forsvarets fellesoperative doktrine påpeker evne til høyintensitetskrigføring som 
hovedrasjonale til Forsvaret. Basert på erfaringene fra krigen mellom Russland og Georgia, 
og det bilde som gjenspeiler dagens situasjon i Norge, er det betimelig å reise spørsmål om 
hvorvidt norsk landmakt er i besittelse av en slik evne.  

5.2. Behov for å opprettholde evne til konvensjonell krigføring 
Med krigen i Georgia friskt i minne, samt Grays dystre spådommer om fremtiden, er det 
realistisk å hevde at det fortsatt er et sterkt behov for å opprettholde evne til konvensjonell 
krigføring i Norge.  
Christopher Dandeker hevder at Sir Rupert Smith overspiller sin tese om at krig blant 
befolkningen representerer fremtiden. Selv om man erkjenner at det er den mest vanlige type 
operasjoner i dag, må vestlige stater fortsatt være forberedt på mellomstatlig krig nettopp 
fordi det representerer en risiko. I følge vestlige doktriner, er det mulig å trene seg ned til å 
gjennomføre krig blant befolkningen fra industriell krigføring, i stedet for det motsatte.120 
Fra et organisatorisk synspunkt er det tvilsomt om det i det hele tatt er mulig å opprettholde 
evne for både storskala konvensjonell krigføring og bekjempe opprørere og terrorister med en 
og samme organisasjon, siden de krever veldig ulike metoder, trening og utrustning. Til og 
med en supermakt som USA har tydelige utfordringer innen dette området.121  
NRK programmet, Spekter, setter et kritisk søkelys på det norske Forsvaret. 122 Seniorforsker 
ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), John Kristen Skogan, mener at vern av vårt eget 
land bør være hovedfokus i forhold til internasjonale operasjoner. Kun dersom vi får noe igjen 
for det er det verd deltakelsen. Forsvarsanalytiker Jon Berg hevder at Forsvaret vil være i 
omstilling til evig tid. Inneværende langtidsmelding viser et budsjettunderskudd på 3 MRD 
kroner. Pensjonert Flaggkommandør, Jacob Børresen, mener at vårt fokus på internasjonale 
operasjoner har ført til manglende forståelse for et nasjonalt forsvar.  

”Vi er dårligere tilpasset våre oppgaver hjemme, noe som spesielt gjelder Hæren. Vi 
har i dag i praksis ingen Hær, men kun bakkestyrker med høy kvalitet og lav 
utholdenhet. Eksempelvis har vi ingen brigade som har øvet med tre fullt oppsatte 
bataljoner.”123  

Statssekretær i det norske Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide hevdet i samme kilde at 
det kan ha vært for mye fokus på utenlandsoperasjoner og at Hæren er for liten. Den har 
havnet i et vakuum siden invasjonsforsvarets tid er forbi, men den skal bygges opp og 
fortsette å vokse. Den militærteknologiske utvikling gjør at det finnes mer effektive måter å 
okkupere territorium på. Han påpeker også at man nå iverksetter oppbygging av en 
reservestruktur av personell i Hæren – Hærreserven.124 
Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen hevdet i en kronikk at Hærens brigadestruktur er et 
formålsløst strev for et forfeilet mål og at bataljonstridsgruppen er den bærekraftige taktiske 
                                                
119 Gray (2006), s.24. 
120 Dandeker, Christopher (2009) The End of War? The Strategic Context of International Missions in the 
Twenty First Century i Kobi Michael, Eyal Ben-Ari and David Kellen (Eds.), The Transformation of the World 
of Warfare and Peace Support Operations (West Port, CT: Praeger Security International, 2009), s. 31. 
121 Vendil Pallin og Westerlund (2009), s. 402. 
122 Norsk Rikskringkasting (2009) Spekter – Det Norske Forsvaret, 11.november 2009 http://www1.nrk.no/nett-
tv/klipp/574509 20100207. 
123 Ibid. 
124 Ibid. 
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enhet for morgendagen.125 Etter mitt syn stemmer dette dårlig med de generelle 
utviklingstrekk i både NATO og Russland, der brigadenivået er det fremtidige satsningsnivået 
på taktisk nivå.  
Jeg mener derfor at Norge i fremtiden bør gjennomføre en betydelig styrkning av landmakten. 
I denne sammenheng er svaret ikke nødvendigvis å kun tilføre økte stillingsrammer i form av 
vervede, men også organisatoriske endringer som bidrar til en økt redundans og styrket evne 
til å kunne gjennomføre konvensjonelle operasjoner på eget territorium. Som erfaringene fra 
Georgia viser oss, kreves minimum følgende om Norge skal ha et reelt landforsvar:  

 To brigader, derav en er en ren verneplikts/ mobiliseringsbrigade for å ha evne til 
utholdenhet i internasjonale oppdrag. En brigade bør bestå av profesjonelle soldater og 
vårt mest moderne materiell. På denne måte vil kompetanse innen combined arms og 
pågående oppdrag best kunne ivaretas i fremtiden  

 Landmakten må tilføres et sterkt luftvern, basert på både mekaniserte og bærbare 
systemer 

 Utover forsterkningen av evne til tung ildstøtte som allerede eksisterer, bør man 
vurdere innfasing av rakettartilleri (som en nå har lagret) utrustet med akseptabel 
ammunisjonstyper 

 Fortsatt vektlegging av kompetanse innen panserbekjempelse, både med selvdrevne og 
bærbare systemer 

Konsekvensen av ikke å gjøre dette vil være en dramatisk redusert evne til combined arms og 
følgelig svekket evne til å kunne gjennomføre moderne mekanisert krigføring. En fortsatt 
neglisjering av landmakten, bidrar til en skjev forsvarsstruktur som ikke evner å ivareta 
territorielt forsvar og hevde egen suverenitet, dersom Norge blir truet eller utsatt for press. 

5.3. NATO som sikkerhetspolitisk garantist 
Som tidligere nevnt var en innlysende forskjell mellom Norge og Georgia et NATO 
medlemskap. Hvor relevant er det å basere all fremtid på at dette fortsatt er gyldig? 
NATO har gjennom 60 år vært fundamentet i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Endrede 
strategiske konsepter har flyttet alliansens fokus ut av sitt europeiske kjerneområde, og NATO 
er i dag engasjert i en langvarig krig i Afghanistan. At NATO er tungt involvert andre steder 
har sådd tvil om alliansens evne og vilje til å stå ved sin artikkel V forpliktelse.  
Flaggkommandør Børresen hevder at det i dag ikke finnes verken forhåndslagre eller 
øremerkede styrker i NATO for innsats i Norge. Flere nye medlemsland i en 
konsensusorganisasjon, har medført at det å bli enige har blitt en økende utfordring. Samtidig 
har andre lands reduksjoner av de militære styrker ført til at vi i en innledende fase må klare 
oss selv.126  
Talsmann for NATOs militærkomite, Admiral di Paola, hevdet at NATO Response Force 
(NRF) kan anvendes til mange ting, men man vet likevel ikke helt hva man skal med den. 
Ingen situasjoner har så langt berettiget dens aktivering. Medlemslandene har mer en nok med 
å oppfylle sine NRF forpliktelser, men innsatsen i Afghanistan har prioritet.127 Slike uttalelser 
reflekterer etter mitt syn en allianse som trolig er i ferd med å utspille sin tradisjonelle 

                                                
125 Clausen (2010), s. 14-15. 
126 Norsk Rikskringkasting (2009). 
127 Brooks, Tigner (2010) Interview – Admiral Giampaolo Di Paola, Chairman of NATO’s Military Committee i 
Janes Defence Weekly, Volume 47, Issue 2, s. 34. 
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forsvarsrolle, der fremtiden står og faller på hvorvidt man vil lykkes i gjennomføring av en 
form for hybrid krigføring utenfor eget territorium. 
Evne til konvensjonell krigføring har i mer eller mindre grad blitt omdefinert til noe man skal 
gjøre sammen med andre i multinasjonale operasjoner. I ytterste konsekvens betyr dette at det 
er USA (og kanskje Storbritannia) som skal lede an dersom dette kreves. Dette fører til en 
rekke sentrale spørsmålsstillinger.  
For det første, hva om aktuelle samarbeidspartnere utvikler identiske kapabiliteter på 
bekostning av andre helt nødvendige og avgjørende elementer som behøves for å kunne 
gjennomføre vellykkede militære operasjoner?  
For det andre, hva om de nasjoner med tilstrekkelig breddekapasiteter til å kunne spille en 
avgjørende rolle i en konvensjonell krig ikke er tilgjengelige, er involvert i andre operasjoner, 
eller ikke har tilstrekkelig kapasitet eller vilje til å bistå med ressurser når de blir kallet på? 
USAs forsvarsminister Robert Gates har nylig uttrykt bekymring for NATOs troverdighet 
som følge av europeisk underfinansiering.128  
Dette bringer meg igjen inn på kanskje det mest avgjørende argument, hvilke garanti har vi 
for at NATO og dens artikkel V eksisterer om 15 eller 30 år? 
Norge er derfor et av foregangslandene i det såkalte ”nærområde initiativet”. Her vektlegges 
styrket troverdighet når det gjelder alliansens evne til å ivareta medlemslandenes sikkerhet, 
styrking av alliansens situasjonsforståelse og etterretningssamarbeid, økt øvings- og 
treningsaktivitet i alliansens nærområder og at NATOs struktur og forsvarsplanlegging 
reflekterer disse prioriteringene. Forsvarsministeren advarer mot å forveksle det som er akutt 
med det som er viktigst i det lange løp, noe som krever evne til å løfte blikket å tenke 
langsiktig i stedet for å anta at fremtiden er en ren fremskrivning av dagen i dag.129    
Samtidig som NATO er dypt uenige om sin videre utvikling, flekser Russland på ny sine 
militære og økonomiske muskler. Krigen i Georgia, endret militær strategi og doktrine, 
omfattende militære reformer130, økt treningsaktivitet og en stadig mer vektlegging av 
teknologi og profesjonalisering er bare noen eksempler. I tillegg viser de som Europas 
viktigste leverandør av olje- og gass, på tradisjonell russisk måte politisk kløkt, der bøllete 
behandling og press på sine nabostater for å ivareta egne særinteresser, har blitt en sedvane.  
Statssekretær Bart Eide hevder at dette ikke representerer noen retur til den kalde krigen131, 
mens andre igjen hevder det motsatte:  

”Twenty years after Mikhail Gorbachev started dismantling communism, Russia is 
reverting to Soviet behaviour home and abroad, and its contemptuous disregard for 
Western norms. Yet the outside world has been inattentive and complacent, partly due 
to greed and wishful thinking, and partly because of serious distractions 
elsewhere”.132  

I følge Børresen vil stormaktsinteresser møtes i nordområdene når (om) pol isen smelter. Her 
finnes nye tilgjengelige ressurser som olje og gass. Klimautfordringer, fiskeressurser og 
forvaltningsregime av disse og nye transportleder kan skape grobunn for konflikt. Særskilt 
interessant er det at Norge gjennom FNs tredje havrettskonvensjon er forpliktet til å forvalte 
                                                
128 Norsk Telegrambyrå (2010) USAs forsvarsminister frykter krise i NATO 
http://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/100223/usas-forsvarsminister-frykter-krise-i-nato 20100224. 
129 Norsk Telegrambyrå (2010) Faremo varsler endret NATO strategi 
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=581259 20100215. 
130 Lefebvre & McDermott (2009), s. 100-101.  
131 Norsk Rikskringkasting (2009). 
132 Lucas, Edward (2009) The New Cold War – Putin’s Russia and the threat to the West (New York N.Y.: 
Palgrave Macmillan, 2009), s. 2. 
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disse havområdene.133 At NATO ikke har samme syn på behovet for å prioritere 
nordområdene bekymrer Norge, da man enklere kan utsettes for press av aktører som har 
andre interesser. 
Bart Eide mener at Hæren synliggjør gjennom sin tilstedeværelse i nordområdene at Norge 
anser dette som prioritert område.134 Problemet er som jeg allerede har påpekt at det ikke 
finnes noen Hær i nordområdene. I tillegg er de årlige NATO-øvelsene dramatisk redusert i 
størrelse og av økonomiske årsaker gjennomføres de kun hvert andre år og deltakelsen av 
partnere øker i stedet for medlemsland. Dette snakker man sjelden høyt om.  
En sikkerhetspolitisk krise på norsk territorium kan ikke utelukkes i fremtiden. Uansett 
omfang og årsak, det finnes ingen evigvarende garantier for NATOs fremtidige evne eller 
vilje til involvering. Like lite kan man spå om organisasjonens fremtid. Utfordret av et stadig 
mer selvsikkert EU med militære ambisjoner135 og USA som fokuserer på det fjerne Østen, 
skjønner man det strategiske dilemmaet som norske politikere i kan risikere å havne i.    

5.4. Neorealismen - endret verdenssituasjon gir grobunn for nye trusler 

5.4.1. Hovedantakelser i synet på internasjonal politikk 
Stater eksisterer i en strukturell situasjon av internasjonalt anarki, som skaper et selvhjulpent 
system distinkt fra det som eksisterer i innenrikspolitikk. Det fantes ingen overnasjonal 
organisasjon som kunne bistå Georgia under krigen. Tross fordømmelser i FN, kunne 
Russland elegant blokkere alle forsøk på å få i stand en sikkerhetsresolusjon som ikke tjente 
deres interesser. USA, med nære bånd til Georgia, avsto fra å bistå militært i frykt for å skade 
sine relasjoner til Russland. At det var EU, i kraft av fransk formannskap og under ledelse av 
president Nicolas Zarkozy som forhandlet frem en fredsavtale mellom Georgia og Russland, 
kan også tilskrives franske ambisjoner om et sterkt EU vis a vis USA. 
Hovedkraften som former staters opptreden er internasjonalt anarki er at enhver stat er seg 
selv nærmest. Man kan velge å stå alene, eller man kan inngå i allianser for å øke sin egen 
sikkerhet. Alliansetilknytning kan være tveegget, og bidra til å true andre stater. Georgias 
streben etter NATO medlemskap bidro sannsynligvis til at Russland utnyttet muligheten til å 
besegle Sør-Ossetia og Abkhasia sin skjebne for å ivareta sine egne interesser i området.  
Stater er i besittelse av militære styrker for å ivareta sine mest vitale interesser. Dette forhold 
gjelder i høyeste grad stormaktene, som fortsatt dimensjonerer sine militære organisasjoner 
for konvensjonell krigføring. Land som India, Russland, Kina, Brasil, Pakistan, Iran og USA 
har på ingen måte fjernet sin evne til konvensjonell krigføring. 
Stater eksisterer side om side i et sikkerhetsdilemma, der det er problematisk å finne en 
balanse mellom defensive kapabiliteter og ikke å true ens motstandere. Ethvert forsøk på å 
gjenoppbygge Georgias forsvar møtes av nye russiske trusler. Missilforsvaret som USA 
planla i Europa, for å beskytte seg og sine allierte mot langdistansevåpen fra kommende 
atommakter som Nord Korea og Iran, ble også oppfattet som en trussel mot Russland. 
Et styrket og mer selvsikkert Russland ser også ut til å opptre i tråd med et neorealistisk 
synspunkt om at internasjonale organisasjoner kun marginalt påvirker samarbeidet mellom 
stater, og at stater former disse til å støtte sine formål. Når de ikke lenger anses relevante, 
forkastes de. Som et eksempel nektet Russland Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i 

                                                
133 Norsk Rikskringkasting (2009).  
134 Ibid. 
135 Scally, Derek (2010) German minister calls for Lisbon treaty EU army 
http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2010/0208/1224263954855.html 20100216. 



FÖRSVARSHÔGSKOLAN 2010-03-10 Side 34 av 45 
John Arvid Svindland   
ChP 08-10 Selvstendig arbeide  
 

 

Europa (OSCE) å fornye mandatet til 200 uavhengige feltobservatører i Sør-Ossetia og 
Abkhasia i 2009, fordi de ikke anså at oppdraget lengre tjente deres interesse.136 Dersom 
Russland på ny initierer Sovjetunionens tidligere sedvane om bruk av Sikkerhetsrådets 
vetorett for å ivareta sine særinteresser, blir FN igjen en kraftløs organisasjon.137  

5.4.2. Maktbalanseteorien 
Russland har nylig utviklet og approbert en ny militærdoktrine.138 Fattet i korthet fastslår 
denne i likhet med en rekke andre atomvåpenstater, at landet ikke utelukker kjernefysiske 
angrep i preventiv øyemed mot potensielle aggressorer.  
I tillegg påstår Russland at den eksisterende globale sikkerhetsstrukturen, og dens 
mekanismer basert på internasjonal lov, ikke lenger ivaretar alle staters behov for sikkerhet og 
at Russland ser en øket militær trussel fra mange ulike hold. Legg også merke til det russiske 
initiativet om å etablere en ny europeisk sikkerhetsorganisasjon, der en NATO lignende 
artikkel V inngår.139 
Dette er uttrykk for maktbalanseteori, der Russland nå øyner en mulighet til å manøvrere seg 
til en gunstigere posisjon basert på sine egne behov vis à vis NATO, USA og andre 
stormakter. 

5.4.3. Trusselbalanseteorien 
Trusselbalanseteorien er på full fart inn igjen i russisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. 
Russland hevder at forsøk på å ekspandere NATOs militære infrastruktur nærmere den 
russiske grense og deployering av utenlandsk militært personell på territorium i nærheten av 
Russland og dets allierte, representerer en ekstern trussel. Missilsystem, territorielle krav mot 
Russland og dets allierte, spredning av global terrorisme og anvendelse av militære 
maktmidler i Russlands nærområder i strid med FN konvensjonen og andre internasjonale 
lover fremheves også som sentralt. 
Russlands militære policy er også nå å sende styrker utenlands for å beskytte sine nasjonale 
interesser eller dets befolkning i tråd med internasjonale lover, avtaler og nasjonal lovgivning. 
I denne sammenheng dukker det opp interessante aspekter som Norges uavklarte geografiske 
grensedragninger mot Russland i nordområdene, opptak av nye NATO medlemmer som 
Georgia og Ukraina og et eventuelt fremtidig amerikansk rakettskjold i Europa under en 
fremtidig ny amerikansk (republikansk) administrasjon.  

5.4.4. Hegemonisk stabilitet 
Sovjetunionens oppløsning og de siste 20 års amerikansk dominans i internasjonal politikk 
representerer etter mitt syn ikke fortsettelsen vedrørende internasjonale relasjoner. Etter fire 
årtier med en bipolar verdensordning, via en kortere unipolar hegemonistisk USA ledet 
verdensordning, er vi på full fart inn i en multipolar tidsalder.  
USA har siden murens fall vært enerådende supermakt i verden, men blir nå og i fremtiden i 
økende grad utfordret en rekke store ressurssterke og folkerike nasjoner med økonomiske, 

                                                
136 Mader, Georg (2009) OSCE struggles with challenges in the Caucasus i Janes Defence Weekly, Volume 46, 
Issue 4, s. 4. 
137 Lucas (2009), s. 212. 
138 RIA Novosti (2010) Russia’s new military doctrine, Moskva 5.februar 2010 
http://en.rian.ru/russia/20100205/157786616.html 20100207. 
139 Cowan, Gerrard & Mader, Georg (2009) NATO/Russia Council to prioritise military ties i Janes Defence 
Weekly, Volume 46, Issue 49, s. 14. 
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kjernefysiske og regionale ambisjoner. Kina, India, Brasil og etter hvert Russland er selvsagte 
aktører. I deres kjølvann vokser det stadig frem nye stater med tilsvarende ønske om å 
håndtere egne utfordringer og ivareta egne behov og interesser. En unipolar verden er i ferd 
med å bli erstattet av en multipolar verdensorden som på nytt setter søkelys på mellomstatlige 
forhold. President Dimitri Medvedev hevdet på russisk fjernsyn i august 2008 følgende:  

”The world should be multipolar. A single-pole world is unacceptable. Domination is 
something we cannot allow”140 

Endringen i verdensbildet bekreftes også i Regjeringens langtidsplan for Forsvaret (2009-
2012).141 Dermed er det ikke sagt at Russland igjen vil fremtre som en dominerende 
supermakt i nær fremtid, til det synes deres nasjonale utfordringer å være for store. Men, en 
antakelse om at fremtidige destabiliserende faktorer som klimaendringer, naturkatastrofer, 
demografiske forskyvninger og energimangel vil påvirke stater på en helt annen måte enn 
tidligere, kan ikke avskrives. 
Økonomi anses å være den viktigste faktor for å bli oppfattet som en stormakt i dag. Sterk 
økonomi muliggjør også generering av ressurser, som bidrar til økt makt relatert til andre 
stater. I følge forsvarsanalytikere vil regionen Asia-Stillehavet i 2030, og kanskje allerede i 
2020, være sentrum den største og mest dynamiske økonomi i verden.142 

6. Sammendrag og konklusjon 
6.1. Kan vi lære noe av Georgias landoperative erfaringer? 
Som vi har sett er det en rekke erfaringer som georgierne har gjort seg etter krigen mot 
Russland. De vil derfor trolig ha en mer fokusert innretting på sitt eget territorielle forsvar i 
fremtiden. Dette først og fremst fordi at de nå har en mer tilspisset trussel i form av et 
Russland som ikke nøler med å anvende militære midler dersom de finner det nødvendig. 
For å summere de georgiske landoperative erfaringene, synes det helt klart at en massiv 
motstander som er kvantitativ overlegen en mindre kvalitativ og til dels teknologisk godt 
utrustet motstander, fortsatt er et valid resept for å vinne en krig.  
Krig vinnes ikke på stridsteknisk og taktisk nivå. Likevel er det sentralt at både det taktiske og 
operasjonelle nivå fungerer, for å kunne generere mest mulig kampkraft ut av de begrensede 
ressurser man har til rådighet. Georgisk evne til combined arms var på ingen måte 
sammenlignbar med den russiske som fungerte meget godt.143 
Behovet for å ha et godt luftvern og tilstrekkelig artilleri fremkommer som en viktig 
landmilitær erfaring fra krigen i Georgia. Evne til å hindre en motstander fri anvendelse av 
luftdomenet, setter store begrensninger på hans operasjonsmønster og taktikk. I tillegg gir det 
stor egenbeskyttelse, noe som er viktig da konvensjonelle operasjoner ofte kjennetegnes av 
behov for kraftsamling i tid og rom.  
I kamp mot en mekanisert motstander vil alltid panserbekjempelsesvåpen være av særskilt 
betydning. Panserbekjempelsesvåpen er som kjent ikke hovedbevæpning i verken Irak eller 
Afghanistan i kamp mot opprørere og ulike former for kriminelle militser og georgiske 

                                                
140 Smith, David J. (2008), Business as usual as Russian tactics pay off (Janes Defence Weekly, Volume 45, 
Issue 51), s. 23. 
141 Regjeringen (2008) St.prop. nr. 48 (2007-2008) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier 
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143 Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay (2009), s. 8, 20. 
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soldater hadde derfor liten trening i å anvende disse. Georgia har derfor i etterkant av krigen 
gjentatte ganger anmodet USA om å få kjøpe moderne panservernsystemer.  

6.2. Konsekvenser for videre utvikling av norsk landmakt 
Hendelsene i august 2008 og de georgiske landoperative erfaringene bør være av interesse for 
Norge og videre utvikling av Forsvarets operative evne, der landmakten fortsatt har en sentral 
rolle.  
Strategisk overfall fra en annen makt er ikke utelukket og Russland har fortsatt denne evnen 
inntakt. Trolig vil deres egne erfaringer fra krigen ytterligere forsterke denne evnen og 
redusere de svakheter som fremkom under krigen. Modernisering og videreutvikling av sitt 
luftforsvar anses å være en av de mest prioriterte oppgaver, i tillegg til økende 
profesjonalisering og teknologisk satsning på resten av sin forsvarsstruktur.144 
For Norges vedkommende er det likevel ikke noen umiddelbar overhengende trussel fra 
Russland eller andre statlige aktører. Det som over tiden vil kunne være en utfordring, er 
hvordan NATO utvikler seg. Dersom alliansen i løpet av de neste 10 – 20 år opphører slik vi 
kjenner den i dag, vil Norges fundament i forsvars- og sikkerhetspolitikken være borte. Om en 
slik situasjon skulle oppstå vil satsning på en balansert forsvarsstruktur være å foretrekke, der 
Norge og Forsvaret har en landmakt som kan anvendes for å understøtte politiske strategier og 
operative målsettinger nasjonalt på eget territorium.  
Derfor kreves det en betydelig styrking av landmakten. Et adekvat luftvern for å støtte 
landoperasjoner mot fiendtlig luftmakt som alltid inngår i et militært konvensjonelt scenario, 
må inngå som et sentralt element av styrkebeskyttelse for å kompensere manglende volum. 
Evne til tung ildstøtte og panserbekjempelse bør også utvikles og videreføres, nettopp fordi 
det bidrar til at man kan operere etter et manøverorientert konsept og at evnen til combined 
arms vedlikeholdes. 

6.3. Konklusjon 
Forutsigbarhet i utenrikspolitikken eksisterer ikke, det har historien vist oss og fremtiden vil 
ytterligere påpeke dette faktum. Ingen kan i dag spå hvordan verden vil se ut om fem eller ti 
år, på samme måte som ingen kunne forutsi Sovjetunionens oppløsning i 1987. Ei heller 
kunne noen den 10.september 2001 predikere de kommende terrorangrepene mot USA og 
sørge for at nødvendige tiltak ble iverksatt. 
Krigen i Georgia kan i følge Bukkvoll, Glærum, Johansen og Pay anvendes for å sette norsk 
forsvarsplanlegging i relieff.145 Selv om sannsynligheten for at noe lignende skulle inntreffe 
oss i dag er liten, kan den ikke fraskrives helt. Nettopp dette usikkerhetsmomentet blir derfor 
sentralt. Storting og Regjering må derfor balansere denne risikoen mot hvilke 
sikkerhetspolitiske målsettinger og nasjonale interesser som veier tyngst for nasjonen.  
En ytterligere forsømmelse av en allerede kraftig desimert landmakt er kanskje ikke å 
foretrekke. Regenerering av evne til combined arms og brigadeoperasjoner tar lang tid. Som 
vi har sett eksisterer strategisk overfall fortsatt som et handlingsalternativ for vår nabo i øst. I 
erkjennelsen av at det skjer endringer rundt oss, og at verden kanskje ikke er så stabil som vi 
trodde, kan en fornuftig investering være å øke landmaktens kompetanse og utholdenhet. 
Avslutningsvis er det viktig å ikke glemme hva NATO som organisasjon pålegger Norge som 
medlemsland å være i stand til: 
                                                
144 McDermott, Roger N (2009) Russia outlines ambitious new military reforms i Janes Defence Weekly, 
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At the extreme, NATO forces may be required to engage in conventional warfighting 
against well-resourced opponents, with technologically advanced weapon systems and 
equipment. NATO forces should therefore be prepared, equipped, and importantly 
trained for the most complex and demanding of high-intensity warfighting campaigns. 
Interoperability is the key consideration for an effective alliance warfighting force.146 

6.4. Forslag til områder som krever nærmere forskning og studier 
Etter mitt syn er det både mulig og viktig å gjennomføre dypere analyser og forskning på de 
erfaringer man har høstet på begge sider under krigen. Spesielt fordi dette er en av få 
konflikter der USA ikke deltar. Dette kan gi et mer realistisk syn på hvilke militærstrategiske 
alternativer Norge, som med begrensede militære ressurser, men store nasjonale interesser bør 
velge. 
Jeg anser også at tiden er ”overmoden” for å konsekvensutrede hvilken påvirkning norske 
operasjoner i utlandet har på evne til regulær krigføring, og om erfaringer fra dagens 
operasjoner har en negativ effekt på evne til combined arms som følge av feillæring gjennom 
vektlegging av COIN og fremmedelementer som OMLT og PRT bidrag i dagens operasjoner. 

                                                
146 AJP-01 (2009), s. 23. 
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Vedlegg 1 – Organisering av landmakten i Norge 
 
Hæren147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heimevernet148 

                                                
147 Forsvarets internettsider – oversikt over Hæren 
http://www.mil.no/haren/start/org/start/;jsessionid=RRGYAGYFCXQLLQFIZYGSFEQ?_requestid=42245 
20100204. 
148 Forsvarets internettsider – oversikt over Heimevernet http://www.mil.no/hv/start/org/ 20100204. 
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Vedlegg 2 – Kart over Georgia og konfliktområdene 

 

 
Kilde: Tagliavini rapporten, Volume II, s. 6 
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Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/File:2008_South_Ossetia_war_en.svg 20100214. 



FÖRSVARSHÔGSKOLAN 2010-03-10 Side 44 av 45 
John Arvid Svindland   
ChP 08-10 Selvstendig arbeide  
 

 

Vedlegg 3 – Georgias landmilitære struktur 
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