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Hurtigruten anker havnedom
JUSS: Hurtigruten anker dommen der Bodø havn ble frifunnet for

Kjell-Erik N. Kallset og Mímir Kristjánsson (nyhetssjefer)
Åse Brandvold | Emilie Ekeberg | Pål Hellesnes
Anne Kari Hinna | Simen Tallaksen
Frida Holsten Gullestad | Jo Skårderud (Trondheim)
Ole Magnus Rapp (Tromsø)

prissamarbeid og myndighetsmisbruk. Hurtigruten saksøkte Bodø
havn for det rederiet mente var betydelig overfakturering. Hurtig
ruten vant fram i tingretten, men tapte i Hålogaland lagmannsrett i
april. Nå ankes dommen til Høyesterett. Rederiet mener de har
betalt dobbelt kaileie hver dag hele året, mens internasjonale
cruiserederier har fått rabatter på inntil 75 prosent. Hurtigruten har
siden 2014 forsøkt å endre norske havnes innkreving av anløpsavgift
og kaivederlag. Tidligere i mai fastslo Samferdselsdepartementet at
norske havner i flere år har feiltolket havneloven.
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Forskere og aktivister tror norsk deltakelse i Natos rakett

Fører til rustning
KALD KRIG: Deltakelse i Natos rakettskjold vil knytte Norge tettere til det nye
rustningskappløpet mellom USA og
Russland. Det mener både fredsbevegelsen og forsvarsforskere.
FAKTA

FRAMTIDAS
FORSVAR
Av Magnus Lysberg og
Simen Tallaksen
Klassekampen skrev i går at
Luftforsvaret ønsker seg ra
kettskjold i Norge. Det kan
skje enten ved å bli en del av
Natos rakettskjold, eller ved
at Norge skaffer sitt eget.
Dersom Norge blir med i
Natos rakettskjold, bidrar lan
det til atomvåpenopprustnin
gen mellom USA og Russland,
sier forskere og aktivister
Klassekampen har snakket
med.
– Russland vil ikke bare
ruste opp for å omgå et slikt
skjold, men i ytterste konsekvens kan det også øke faren
for et russisk førsteslagsangrep, sier leder i Norges
fredsråd, Hedda Langemyr.
Russland har allerede vars
let at landet vil modernisere
atomvåpnene sine for å kunne
omgå rakettskjoldet som Nato
setter opp i Europa. Ved å bli
med i Natos systemer vil Nor
ge bidra til denne opprustnin
gen, mener forskere Klasse
kampen har snakket med.

Mer avhengig av Nato
Oberstløytnant Tormod Heier
ved Forsvarets høgskole me
ner Norge vil knyttes tettere
opp til atomopprustningen
som både Russland og USA
driver med, dersom landet
blir med i Natos rakettskjold.
– På kort sikt kan norske
politikere spare penger ved
bli med i Natos rakettskjold,

Rakettskjoldet:
n I 2010 vedtok Nato å opprette

et felles rakettskjold som
beskyttelse mot taktiske
ballistiske missiler.
n Regjeringen har satt ned et
utvalg bestående av norske og
amerikanske forskere som skal
vurdere hva Norge kan bidra
med i rakettskjoldet.
n Utvalget skal
levere sine
anbefalinger i
erne
løpet av året, og
[Mod
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elige rapport:
Luftforsvarets hemm
saken er forventet
å bli politisk
behandlet i midten
av 2018.
n I går omtalte
Klassekampen et
hemmeligstemplet
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Norge.
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men det vil bli sett på som en
trussel med russiske øyne,
sier Heier.
Han mener resultatet vil bli
økt spenning og flere militære
styrker i nordområdene.
– Vi risikerer å få en milita
risering i den viktigste sikker
hetspolitiske regionen til
både Russland og Norge, sier
oberstløytnanten.

«Det at vi har kuttet i vårt eget forsvar,
gjør at vi blir mer avhengige av USA»
TORMOD HEIER, OBERSTLØYTNANT

OPPRUSTNING: Her viser det russiske forsvaret fram Yars RS-24, den mest moderne av de russiske interkontine
skjold. Russland har varslet større moderniseringer av atomvåpenarsenalet, som et svar på Natos rakettskjold.
Han mener det paradoksalt
nok skjer fordi Norge bruker
«for lite penger på forsvar».
– Det er en fordel for Norge
å bruke mer penger på For
svaret, for det fører til lav
spenning. Jo mer penger, jo
mindre avhengig er landet av
USA, for da blir det mye en
klere å få til enkle løsninger
som både Norge og Russland
er fornøyd med. Det at vi har

kuttet i vårt eget forsvar, gjør
at vi blir mer avhengige av
USA enn før, sier Heier.

– Veivalg for Norge
Hedda Langemyr i Norges
fredsråd deler Heiers oppfat
ning om at rakettskjoldet fø
rer til et opprustningskapp
løp.
– Det er klart at disse opp
graderingene vil lede til opp

graderinger også på den an
dre sida av gjerdet. Det vil
igjen rettferdiggjøre ny opp
rustning hos oss.
Hun setter rakettskjoldet i
sammenheng med opprust
ningen både med atomvåpen
og med konvensjonelle mili
tære styrker, og mener at en
norsk deltakelse vil gjøre det
vanskelig for norske politikere
å jobbe for nedrustning.

