
Hvor ble det av luftvernet?
Den kritiske mangelen på luftvern har vært påpekt i flere 
forsvarsstudier og av flere forsvarssjefer.

Behovet er også reflektert i Stortingsmeldinger og proposisjoner og
var langt fremme i den politiske debatt sist høst.  Men hvor ble det av 
debatten, er trusselen forstått, og er dette bare en militær utfordring?

Det er etablert gode planer for mottak av forsterkninger, men for at
vi i det hele tatt skal kunne dra nytte av disse forsterkningene må
områdene hvor forsterkningene skal ilandsettes forsvares.

Dette vil Norges Forsvarsforening og Luftmilitært Samfund
belyse på Luftvernseminaret som arrangeres i Gamle Logen i Oslo,
torsdag 4. november kl 0900-1500.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Meld deg på innen 28. oktober: luftmils@online.no

      
      Bildet: Iskander er et relativt nytt russisk 
      missil med en rekkevidde på ca. 500 km 
      og utgjør en ny trussel for Norge 
      og andre europeiske land.

PROGRAMMET
0900 – 0930  Registrering 
0930 – 0955  Frem fra glemselen, v/brig (p)/ Øyvind K Strandman, Luftmilitært Samfund
0955 – 1020  Globale trender – fremtidens trusler, v/gen (p) og sjefsforsker Sverre Diesen  
1020 – 1035  PAUSE
1035 – 1100  Teknologiutvikling med fokus på luftvern, v/forsker Halvor Bjordal, FFI
1100 – 1125  Fremtidig utvikling av norsk luftvern v/forsker Ivar Tansem, FFI
1125 – 1140  FDs luftvernperspektiv – fremtidsvisjon, v/oblt Harald Aamoth, FD 
1140 – 1210  LUNSJ
1210 – 1250  Langtrekkende luftvern - svensk perspektiv, v/Luftvernregimentet/Lv 6
1250 – 1310  Fra amerikansk stjernekrig til forsvar av NATO territorium, 
     v/GM (p) Tom H Knutsen, Luftmilitært Samfund
1310 – 1320  Kampluftvernet, v/oblt Ove Jørn Luktvasslimo, Hærstaben
1325 – 1335  Sjøforsvarets perspektiv, v/OK Frode Hellstrøm, Sjøforsvarsstaben
1335 – 1355  Beskyttelse av samfunnet mot lufttrusselen, v/Jørn Atle Moholdt, Sivilforsvaret
1355 – 1410  PAUSE
1410 –1455  DEBATT v/Christian Bugge Hjorth, debattleder Panel:
          - gen (p) Sverre Diesen 
          - oblt/forsker Harald Høiback
          - forsker Paal Hilde
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