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• 53% av Sveriges yta
• ca 10% av Sveriges 

befolkning

• Tilldelad 7 av 
totalt 40 hvbat

• Tilldelning lFSKBAT
• Överföringsförb

Resursutmaningen …



Utmaningar MR N  …

• Personalförsörjning

• Adekvat Logistik

• Uppgifter kontra 
resurser



Betydelsen av Arktisk



Bastion försvaret …





Nuläge i ryska Norra Marinen

Norra marinen

61. marininfanteri-
brigaden 

80. motorskytte-
brigaden 

200. motorskytte-
brigaden 



Territoriell verksamhet:
• Regional och lokal totalförsvarssamverkan
• Regional underrättelse- och säkerhetstjänst
• Insatser med grundtilldelade förband samt är 

beredd att leda även andra förband
• Militär insats för stöd till samhället
• Skydd och bevakning av Försvarsmaktens 

skyddsvärden inom militärregion.
• Regionala transporter och transiteringar.
• Territoriella mobiliseringsförberedelser och 

upprätthåller regional mobiliseringsledning

Uppgifter militärregion 1(3) 



Utöver Territoriell verksamhet har C MR följande uppgifter:
• Stödjer taktiska chefers verksamhet inom egen 

militärregion.
• Beslutar om militära skyddsobjekt
• Genomför försvarsplanering
• Samordnar regional kommunikationstjänst
• Upprätthåller en markterritoriell lägesbild
• Beredd skydda samhällsviktiga funktioner och 

skyddsvärden
• Beredd leda och skydda andra verksamheter (exempelvis 

värdlandsstöd)
• Beredd leda utbildning av krigsfrivilliga.

Uppgifter militärregion 2(3) 



ORGANISATION





• Stora ytor – liten befolkning, 
svag infrastruktur – rörlighet 
& reserver

• Kontroll av territoriet –
ytövervakning

• Skydda/BEVAKA – minska 
specialförbandens 
handlingsfrihet

• Infallsportar – snabbt möta  

Varom är det 
frågan …





Några nedslag i texten  …
“There is no sanctuary in modern warfare. The enemy can strike throughout operational 
depth. Survivability depends on dispersing ammunitions stocks, command and control”

”Warfighting demands large initial stockpiles and significant slack capacity”

“90% of UAS employed are lost. For the most part, UAS must be cheap and attritable. For 
land forces, they must be organic to units for the purposes of both situational awareness 
and target acquisition.”

“The force must fight for the right to precision. Precision is not only vastly more efficient 
in the effects it delivers but also allows the force to reduce its logistics tail and thereby 
makes it more survivable”



Frågor & kommentarer  


