Kjære alle vernepliktige i Luftforsvaret
Vi er inne i en veldig spesiell tid der det er krig på europeisk jord.

Dette er svært alvorlig situasjon for Ukraina og befolkningen, og våre tanker går til de som kjemper for
frihet og selvstendighet i landet sitt. Situasjonen gir naturlig nok også økt bekymring for mange her
hjemme i Norge. Vi er opptatt av å holde en god dialog med alle våre ansatte og vernepliktige, og ønsker
med dette og gi dere litt informasjon om hvordan vi forholder oss til situasjonen.
Forsvaret er opptatt av å bevare lav spenning og et konstruktivt forhold til vår nabo i øst. I Luftforsvaret
bidrar vi til dette gjennom våre faste oppdrag og ved å holde oversikt over NATOs grenser i nord. Vi
øver, trener og følger med i våre nærområder - i tett samvirke med egne og allierte styrker, blant annet
gjennom den planlagte øvelsen Cold Response 2022 som starter nå i mars. Vi har også noen etablerte
arenaer der vi samvirker med russiske styrker, eksempelvis gjennom søk og redning. To eksempler på vår
faste beredskap er våre F- 35 som står på fast beredskap for NATO og P-3 Orion som løser fortløpende
oppdrag med overvåking av våre maritime nærområder. Vi har ikke registrert noe aktivitet utover det
som er normalt i våre nærområder.
Det viktig for oss å fortsette å løse våre daglige oppdrag og øve og trene på det vi hadde planlagt før krisen
i Ukraina, slik at vi fortløpende har oversikt over våre nærområder og opprettholder et godt forsvar av
landet vårt. Situasjonen i Ukraina følges nøye av Regjeringen, av Forsvaret, og av våre allierte
hovedkvarter. Hele vesten står samlet i både fordømmelsen og sanksjoner mot Russland, samtidig som
alle landene yter støtte til Ukraina. Både i NATO og i Forsvaret her hjemme har vi gjennomgått våre
planer og økt vår årvåkenhet, og NATO iverksetter tiltak for å beskytte NATO-landene som grenser opp
til konflikten.
Det er viktig at vi alle står sammen om dette, og fortsetter den viktige samfunnsinnsatsen. Vår jobb har
om mulig blitt enda viktigere i den situasjonen vi nå står i. Vi er imponerte over hva dere vernepliktige og
ansatte leverer hver eneste dag. I tillegg til den nåværende situasjonen, har vi også nettopp vært gjennom
en krevende tid med covid-restriksjoner, og vi går snart inn i en større planlagt øvingsaktivitet. Dette
viser at vi har svært dyktige kvinner og menn med stå på-vilje og positivitet, som leverer til Forsvarets
beste hver eneste dag.
Vit at vi verdsetter innsatsen dere alle legger ned. Dere er svært viktige bidragsytere til at vi klarer å
opprettholde vår operative evne og beredskap. Dersom dere har spørsmål rundt situasjonen, så ikke nøl
med å spørre lokal ledelse og de rundt dere. Del også gjerne denne informasjonen med de der hjemme,
slik at også de er kjent med hva Luftforsvaret og Forsvaret gjør i denne situasjonen.
For alt vi har. Og alt vi er.
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