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Det er helt sikkert enkelte operasjoner som ikke er identifisert i denne plansjen.  
Plansjen søker å gi et bilde på operasjoner post-9/11 som har inkludert norsk EK en eller annen 
form/grad.  
 
FMR og andre «visjons dokumenter» angir at vi i perioden 2025-2030 skal ha kapabilitet til å 
møte en dimensjonerende fiende i militær konfrontasjon.  
Dette innebærer at vi nå, 13 år etter 9/11 og de påfølgende operasjonene, bør reflektere over 
hva har vi lært, hva bør vi videreføre og videreutvikle. Og samtidig identifisere og tone ned 
betydningen av erfaringer som er mindre relevante for å løfte det norske Forsvaret sin EK 
kapabilitet for å imøtekomme de operative krav som settes for oss i perspektivet 2025-2030.  
Illustrasjonen over søker å visualisere hva vi har gjort, hvor vi kom fra, hvor vi er og hvor vi skal. 
De røde linjene definerer høyre og venstre begrensning i forhold til det fokuset som kreves 
(defineres av doktrine (current), direktiv (current) og føringer (visjon) for målbildet i FMR) 
 
Som EK-offiserer så er vi vant med at vi må forstå den teknologiske utviklingen i fiendens 
arsenal, samtidig som vi vedlikeholder kapabilitet mot hele arven (legacy) av trusler.  
 
Den Mørkeblå linjen tentativt plassert rundt 2012-ish søker å visualisere avsluttet revisjon av 
NATOs EK-doktriner som inkluderer erfaringene fra spesielt ISAF (NATO out-of-area operations).  
 
Omring 2006/7 ble alliansen og nasjonene eksponert for en strategisk påvirkning i tilnærmingen 
til EMS gjennom økt bruk av RC-IED-er og innfasing av RC-IED-jammere. Økt fokus mot sivile 
frekvensområder, improvisert bruk av spekteret til våpenstyring og vår egen reduserte tilgang på 
EMS som konsekvens av ukoordinert jamming.  
 



 
22. Juli 2011 er inkludert som et brytningspunkt innen nasjonalt sikkerhetsarbeid og 
derigjennom Forsvarets (inkludert EK) sin rolle i fredsoperative operasjoner hjemme. 
Terrorhandlingen, og spesielt bruken av IED i Norge har endret politiets og nasjonens behov for 
blant annet EK.  
 
Med dette som inngangsverdi er det ønskelig å få presentert forsvarsgrenenes vurdering av egen 
erfaringer innen EK i perioden post-9/11 og frem til i dag. På basis av disse erfaringene er det 
ønskelig med en visjon om grenenes behov for EK i perspektivet 2025-2030.  
 
Lykke til med symposiet! 
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