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I GRØNT I DET GRØNNE 

Hva slags syn på natur har man i militæret? 
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”Opplevelser som: Fjellklatring / rappellering, vinterkurs med isfiske, overnatting i snøhule 

og andre spennende opplevelser som dukker opp under utdannelsen. Gode muligheter for 

jakt, fiske og friluftsliv. (For eksempel sykkeltur på Finnmarksvidda, kanopadling i 

midnattssol på en rolig elv eller fiske ørreter på opptil flere kilo i den samme elva).”  

(Fra Heimevernets befalsutdanning i Finnmark)  
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”Ønsket om å realisere seg selv bør være en del av en soldats liv. Idrettsdeltagelse og annen 

fysisk aktivitet kan være lystmomentet som bidrar til å innfri soldatenes forventninger til 

militære opplevelser. Forsvaret må møte fremtidens soldater med spennende og variert 

aktivitet.”  

(Forsvarets institutt/Norges Idrettshøgskole) 

 

 

* Hvorfor nyttes begreper som ”naturopplevelse” og ”friluftsliv” i forbindelse med den 

militære utdannelse? 

 

* Hva slags forbindelseslinjer er det mellom den norske naturen og de norske militære? 

 

 

En foreløpig antagelse er at:  

 

- bruken av natur i militær sammenheng er mest fokusert på den pragmatisk 
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naturvitenskaplige måte å betrakte naturen på; terrengformasjonene ses på i forbindelse med 

utplasseringen av de forskjellige militære avdelinger, vær og vind måles for å kunne beregne 

granaters bane i luften, lendet vurderes med tanke på troppeforflytninger og forsyninger osv.  

 

- naturen brukes som en sparringspartner for å ”herde” soldaten slik at denne kan tåle de 

belastninger man møter i en motstander. Natur er både ”venn” (når man behersker den) og 

”fiende” (når man ikke behersker den). 

 

Andre militær – natur relasjoner: 

 

- ”Gutta på skauen” – synet på og bruken av natur under okkupasjonen 1940 – 1945. 

 

- Den militære utdannelsen har visse likhetstrekk med den ”utdannelse” og det forhold til 

natur som ses i speiderbevegelsen. 

 

 

Dette kan avlede flere spørsmål: 

 

- Hvilke forventninger har soldater om ”friluftslivsaktiviteter” og tid i naturen før de kommer 

inn i militæret? 

 

- Har soldater gode naturopplevelser i forbindelse med sin militære felttjeneste? Er det 

overhodet rom for naturopplevelser i den militære felttjeneste? 

 

- Hvordan definerer soldater seg selv i den setting som felttjenesten innbyr til? Finnes det en 

fordeling mellom et jobbperspektiv (militæret) og fritidsperspektiv (”friluftsliv”)?  

 

- Er det samsvar mellom vektlegging av natur fra forsvaret (systemet) og faktisk opplevelse 

av natur for soldatene (individet)?  
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- Kan (endret?) fokus på å være mye i natur (”friluftsliv”) øke rekrutteringen av motiverte 

soldater?  

 

- Er ”idrettsdeltagelse og annen fysisk aktivitet lystmomentet som bidrar til å innfri soldatenes 

forventninger til militære opplevelser”, jamfør sitatet ovenfor? 

 

 

Kontaktinfo:  

Tommy Johansen 

E-post: tommyteit@yahoo.no 

Mob: 924 12814 

 


