
 

Joint Viking 2023 – fakta 
 
Hva:  Norsk militærøvelse der Forsvaret har invitert styrker fra NATO- og 

partnerland til å delta. Joint Viking er tett koblet til den britiske marineøvelsen 
Joint Warrior og heimevernsøvelsen Jøssing i Agder og Rogaland  

Når:  Feltøvelsen pågår fra 6. til 16. mars 2023, men det vil være militær aktivitet i 
området i flere uker før og etter dette. Enkelte allierte styrker ankom Norge 
allerede i januar og februar for å forberede seg til øvelsen. 

Hvor:  Nord-Norge, hovedsakelig indre Troms. Det blir særlig mye aktivitet i området 
Bjerkvik og nordover til Setermoen, Bardufoss og Nordkjosbotn. I tillegg blir 
det en del øvingsvirksomhet til sjøs og i luften.  

Hvem:  Over 20 000 soldater fra ni land er meldt på per februar. De fleste kommer fra 
Norge, ellers deltar styrker fra Canada, Finland, Frankrike, Nederland, 
Storbritannia, Sverige, Tyskland og USA. Vi øver også med flere sivile etater, 
disse vil spille en fundamental rolle ved en krisesituasjon i Norge.  

Formål:  Under Joint Viking øver vi på å forsvare og beskytte Norge og territoriet vårt. 
Vi skal være i stand til å slå tilbake og stoppe enhver som utfordrer grensene, 
verdiene og demokratiet vårt. Med dagens sikkerhetssituasjon i Europa er 
øvelsen mer relevant og viktig enn noen gang.  

 Hvorfor her:  NATO er bærebjelken i forsvaret av Norge, og derfor må vi øve jevnlig 
sammen med allierte styrker her i landet. Øvelsen styrker Forsvarets og 
NATOs beredskap, og gjør oss bedre i stand til å gjennomføre store 
fellesoperasjoner i krevende vær- og vinterforhold. Vi må også kjenne 
naturforholdene og terrenget i Norge. Dette er ferskvarekunnskap som vi og 
våre allierte må øve jevnlig på. Indre Troms har store og gode øvingsområder 
med barskt klima, noe som gjør dette området velegnet for en stor øvelse. 

 
Sikkerhet og miljø 
Forsvaret har lang erfaring med store militærøvelser i Norge, og siden 1990-årene har vi hatt 
stort fokus på miljøvern og skadeforebygging. Alle deltakere får grundig informasjon om 
hvor de har lov å operere, kjøre og bevege seg. Der er også etablert egne 
restriksjonsområder der deltakerne ikke har lov til å operere. Skulle det likevel oppstå 
skader, har Forsvaret erstatningsordninger. Vi har et eget kontaktsenter der berørte kan 
ringe inn med spørsmål eller for å melde fra om skader. Les mer om sikkerhet her 
 
Forsvaret har også et nært samarbeid med transportsektoren og Statens vegvesen. Vi har 
informasjonskampanjer i forbindelse med øvelsen for å øke bevisstheten rundt 
trafikksikkerhet. Vi vil informere om hvor det kan dukke opp militærtrafikk og kolonner. Les 
mer om trafikksikkerhet her 
 
I tillegg er det opprettet egne flyforbudssoner med restriksjoner på bruk av luftfartøy og 
droner. Slik reduserer vi muligheten for farlige situasjoner og uhell i luften. Les mer om bruk 
av droner og luftfartøy her 
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Åpenhet  
Joint Viking er en defensiv øvelse der vi øver på å forsvare landet vårt. Forsvaret ønsker stor 
åpenhet rundt våre militærøvelser. Det er viktig for å hindre misforståelser og unødvendig 
konflikt. Norge følger internasjonalt avtaleverk, og vi har informert alle aktuelle land – 
inkludert Russland – om øvelsen via offisielle kanaler. 
 
Media 
Norsk og utenlandsk media er velkommen til å dekke øvelsen. Forsvaret vil lage egne 
medieeventer, og vi vil legge til rette for at media kan møte og prate med deltakere. For 
pressehenvendelser, ring Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på 40 43 80 83 eller e-
post: info@mil.no. Les mer på pressesiden vår. 
 

• Mer informasjon om øvelsen på: www.forsvaret.no/jv 

• Information in English can be found at www.mil.no/jv 
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