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Marinchefen har ordet

Vänner,
När du läser det här har du förhoppningsvis avnjutit en lång, skön och välbehövlig ledighet
(även om några behövt arbeta) efter en intensiv period och är redo för sensommarens/höstens
verksamhet.
Genomförd verksamhet under första halvåret
Det gångna halvåret har präglats av en rad olika aktiviteter, allt ifrån de inledande
marinstridsdagarna, besök av såväl nationell som av internationell karaktär till intensiv
övnings- och insatsverksamhet. Under våren prövades marinens beredskap och förmåga att
bland annat flytta planerad övningsverksamhet från sydkusten till västkusten. Jag välkomnar
den här typen av övning där marinen får möjlighet att pröva taktik och metoder. Återigen
visade marinen på att vi har väl fungerande metoder och ledning samt att vi har förmågan till
att snabbt byta fokus från en uppgift till en annan och från ett område till ett annat. Att visa
marin närvaro längs Sveriges kust ger viktiga signaler, både internt i Sverige, men det sänder
även signaler till andra aktörer i omvärlden. Vi löste uppgiften på ett bra sätt och jag har, både
innan och än tydligare därefter, varit tydlig med marinens behov av utveckling och tillväxt för
att i framtiden kunna verka i flera riktningar samtidigt. Övningen på västkusten visade på
effekten i det att stora delar av Östersjön lämnades fritt.
Genomförd övningsverksamhet har haft stort fokus på internationella samarbeten, då främst
med Finland och USA. Internationella samarbeten kommer även i framtiden att ha stort
utrymme. Tillsammansperspektivet medför att marinen får möjlighet att öva med
kvalificerade enheter som i sin tur utvecklar våra förmågor. Tillsammans med andra skapar vi
dessutom stabilitet och säkerhet genom att agera tillsammans i regionen.

Att synliggöra marinens verksamhet
längs Sveriges hela kust, är viktigt.

Besöksdagen under övningen på
västkusten visade på att det finns ett
försvarsintresse. Vi hade flera tusen
besökare, trots kyla och regn.

I samband med övningen på
västkusten, genomfördes
beredskapskontroll på
amfibiebataljonen.
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Ledning för ett starkare försvar
Nytt för i år har varit försvarsgrenarnas deltagande i Folk och Försvar i Sälen.
Försvarsgrenschefernas deltagande tillsammans med ÖB, var en tydlig signal om den
pågående utvecklingen, ”Ledning för ett starkare försvar”. Jag och de andra
försvarsgrenscheferna, fick möjlighet att med egna ord beskriva läget inom våra respektive
försvarsgrenar, i dag och i framtiden. Jag fick möjlighet att sätta fokus på det som är viktigt
för marinen, inte minst behovet av beslut här och nu för att vidmakthålla och öka den marina
förmågan bortom 2025.
Marinens utökade deltagande under Almedalen var också nytt. Med utökade deltagande syftar
jag på min roll under Almedalen. Marinen har tidigare år deltagit med bland annat HMS
Carlskrona/Belos, men då mer i en logistisk roll (vilket varit mycket uppskattat och något jag
hoppas vi ånyo kan bidra med nästa år, men det får jag återkomma med). Under årets upplaga
fick jag åter möjlighet att föra fram marinens behov och vikten av att skapa en marin debatt i
Sverige, ”Om inte marinen fanns”. Marinen passade samtidigt på att genomföra
försvarsupplysning och besök ombord med inbjudna på HMS Halland som låg förtöjd under
två dagar i Almedalen - Mycket bra! Vi har tillsammans gjort mycket goda insatser under det
gångna halvåret för att lyfta fram marinen. Detta ska vi fortsätta med och framgent
intensifiera än mer i syfte att öka kunskapen och förståelsen hos våra beslutsfattare och
medborgare.
En del i “Ledning för ett starkare försvar” är bildandet av Marinstaben som nu varit igång ett
halvår och där huvuddelen av staben har verkat från Muskö sedan i början på juni.
Etableringen har gått bra, men självklart är det inte optimalt att Operationsavdelningen inte
kunnat flytta med samtidigt. Att ha delad gruppering ställer krav på koordinering,
samordning, planering och inte minst ställer det krav på dialog. Min förhoppning är att
marinstaben inom en snar framtid kommer att vara samlade på Muskö med alla avdelningar
som ska vara här. Marinstaben kommer dock även framöver att ha tillhörande sektionsdelar
på olika verksamhetsplatser, vilket vi måste förhålla oss till. Att bilda ett nytt förband och ny
organisation är inte helt enkelt. Förändringar påverkar i flera led och det påverkar också våra
arbetssätt, metoder och inte minst lednings- och lydnadsförhållanden vilket jag tycker skapar
många möjligheter att bygga för framtiden.
Försvarsberedningens rapport
Försvarsberedningens rapport offentliggjordes under försommaren. Rapporten pekade främst
på en ambition i uppbyggnad av Försvarsmaktens basorganisation, som fundament för fortsatt
tillväxt i perioden 2021-2025. Rapporten redogjorde inom samma period för viss marin
tillväxt, bland annat förslag på utveckling av amfibiebataljon med ett regemente på
västkusten, tillförsel av luftvärnsrobotsystem på korvett typ Visby, halvtidsmodifiering
(HTM) av den tredje Gotlandsubåten, logistik och en del annat. Även utveckling av nya
ytstridsfartyg ingick i rapporten vilket är mycket positivt dock i en mindre numerär, inom
nämnd period, än vad jag anser möta våra behov. Även då rapporten i många stycken var
positivt för marinen, så uppfyller den inte alla de behov som jag tidigare anmält och här gäller
att arbeta vidare för att få ökad förståelse. Vi ska också komma ihåg att rapporten är just en
rapport och inte ett fastställt beslut, tidigare redovisade marina behov kvarstår. Nästa års
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försvarsbeslut är mycket viktigt och här kommer jag tillsammans med er göra allt jag kan för
att fortsätta påverka marinens framtid i rätt riktning.

Marin närvaro över tiden är viktigt för
att skapa kontroll, för det krävs en ökad
numerär.

Amfibiebataljonen deltog på den finska
slutövningen som en del i det
svenskfinska samarbetet.

Inom ramen för ubåtsräddningsavtalet
mellan Sverige och Nederländerna,
genomfördes en gemensam
ubåtsräddningsövning på västkusten.

Internationella samarbeten kommer
fortsatt att ha stort fokus.

Amerikanska ubåtsjaktplanet Poseidon
P-8, deltog i årets ubåtsjaktövning.
Med deras aktiva och passiva
spaningssonarer utgjorde de ett bra
komplement till ubåtsjakten.

Chefen för andra flottan, besökte
marinen under våren för att bland
annat diskutera fortsatt samarbete och
BALTOPS19.

Materielläget
Några korta rader om materielläget. Under våren sjösattes blivande signalspaningsfartyget
HMS Artemis i Polen. Senare under hösten kommer hon att förtöja i Karlskrona för att där
slutföra installationer och arbeten. Nyligen sjösattes HMS Uppland efter genomförd
halvtidsmodifiering, likt det HMS Gotland gjorde under förra året. Projektet stridsbåt 90 HSM
är i leveransfas, där båt nummer två beräknas levereras i slutet på augusti.
Framtiden
I den närmaste framtiden deltar marinen i ett flertal aktiviteter. När många av oss fortfarande
har semester, genomför Amf 1 inryckning i Göteborg och på Berga. Inrycket i Göteborg är
den största amfibieinrycket sedan Amf 4 avvecklades. Andra veckan i augusti inleder
amfibiebataljon dessutom övningen Archipelago Endeavour, där även enheter ur amerikanska
marinkåren deltar. I början på augusti, deltar enheter ur marina förband från Karlskrona, i
Kalmar stadsfest och senare under månaden förtöjer marina enheter inne i Stockholm för att
genomföra försvarsupplysning och rekryteringsevenemang, likt de i Kalmar. Under september
drar höstens större övningar i gång med NOCO och den 30 september genomförs
Marinstabens invigning på Muskö (på dagen 50 år sedan invigning av Musköbasen). Senare
ser vi fram emot SWENEX, ledningsträningsövning rekrytutbildning m,m, m,m. Som vanligt
är det bara ett axplock av verksamhet som jag har nämnt.
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Efter drygt 1,5 års arbete, invigdes den
marina utställningen på Karlskrona
museum. Utställningen är en del i
firandet av marinen 500 år.

Vid årets upplaga av BALTOPS, deltog
ca.12 000 soldater/sjömän. Marinen
deltog med två korvetter och en ubåt.
Övningen är fortsatt viktig för att
utveckla våra internationella
samarbeten och öka våra förmågor.

HMS Uppland sjösattes efter
halvtidsmodifieringen. Nu har vi två
uppdaterade ubåtar vilket ger en ökad
förmåga.

Avslutningsvis
Jag nämnde i korthet här ovan om en önskad marin debatt, ”Om inte marinen fanns”. Med det
menar jag att Sverige måste ha en heltäckande, kontext- och kunskapsbaserad maritim debatt
som både sänder budskap mot omvärlden och som samtidigt ökar den nationella kunskapen
och förståelsen för den fantastiska resurs som havet medför. För mig är det också viktigt att
sätta marinen i ett sammanhang, vilka uppgifter löser vi? Vilka konsekvenser får det på
samhället om vi inte löser dem? Hur hänger det ihop med andra maritima aktörer och
myndigheter i Sverige? Hur löser vi uppgift tillsammans med de andra försvarsgrenarna?
Först när vi har fått andra att förstå att även skärgård och hav utgör en del av Sveriges gränser
och likt landområden måste de gränserna försvaras, först då får vi en produktiv debatt. Först
då får vi andra att förstå att Sverige behöver stärka den marina förmågan för att kunna hävda
territoriell integritet, verka krigsavhållande och, inte minst, ha en fortsatt försörjningstrygghet
även efter 2026. Vi har gjort mycket positivt det senaste året i vår kommunikation och det ska
vi tillsammans arbeta vidare med.
Ett stort tack för allas insatser med att driva marinen framåt.
Väl mött efter sommaren!
Jens Nykvist

