STUDIEPERIODE ILDSTØTTE – 2015
Af oberstløjtnant Søren Høst, chef ILSTAFD, HKIC.
Ildstøtteafdelingen (ILSTAFD) ved Hærens Kamp- & Ildstøttecenter (HKIC) gennemførte i
perioden 17. til 18. februar 2015 Studieperiode for Ildstøtte 2015 (STUPER ILD 2015).
Studieperioden havde deltagelse fra Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse
(FMI), Forsvarsakademiet (FAK), Værnsfælles Kommando Hærstaben (HST), Flyvevåbnets
Air Control Wing (ACW) og Expeditionary Air Staff (EAS), Stab Danske Division (DDIV), 1 Brigade (1 BDE),
2 Brigade (2 BDE), 1 Danske Artilleriafdeling (1 DAA) og repræsentanter fra Stab HKIC, herunder hele
ILSTAFD. Deltagerne repræsenterede således det samlede såkaldte ’fires-community’.
Formålet med studieperioden var overordnet set at fortsætte udbredelsen af den ildstøtte mæssige
doktrinære ramme og skabe en større begrebsforståelse og fælles opfattelse i hele ’fires-community’.
Temaet var ”Reaktionskampgruppens Ildstøtte element” (RKG ILSTELM) og det skulle ses som et led i at
skabe det bedst mulige grundlag for tilblivelsen af det kommende reglement (R-) for RKG ILSTELM.
STUPER var centreret om en række rammeskabende oplæg om bl.a. status og
way ahead inden for doktrin, organisation, teknologi og uddannelse, Air Land
Integration (ALI) og RKG Føringskoncept – herunder en drøftelse af Joint Fires
Cell (JFC) rolle, opbygning og opgave. Disse oplæg dannede grundlaget for
decentrale syndikat drøftelser med fokus på de respektive kapaciteter i RKG
ILSTELM samt et syndikat med fokus på troppeenhedsniveauet.
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Fokus var indledningsvist på drøftelse af doktrin og ikke drift-relaterede emner, men den tydelige
ubalance i det indre kredsløb anerkendtes af deltagerne, hvilket selvsagt prægede diskussionen. Det
lykkedes dog deltagerne at frigøre sig af hverdagens udfordringer og drøfte en fremadrettet doktrin.
Væsentligste ’findings’
ILSTAFD fik en lang række vigtige input til tilblivelsen af R-RKG ILSTELM, herunder en række emner, der
skal beskrives i reglementet – men også en række emner og dilemmaer, der kræver en nærmere
analyse. Jeg vil her fremhæve et uddrag af de væsentligste konklusioner eller ’findings’ fra STUPER som
har en mere bred interesse.
Digitaliseringen har gjort sit indtog og
har allerede ”ramt” fx TACP kapaciteten
med muligheder for hurtig og præcis
kommunikation / overførsel af data.
Udviklingen af et digitalt (understøttet)
skyde- og ildledelsessystem (DAFSS) er i
gang og systemet vil kunne understøtte
ILSTELM ildledelse og skydeledelse.
Systemet udvikles af danske Systematic
og integreres med Hærens førings- og
støtte system (C2IS / BMS). Dele af
systemet forventes testet senere i 2015.

I forlængelse af ovenstående og ved en fuld implementering af ildstøttedoktrinen og den tiltænkte
organisation er det afgørende at vi får beskrevet skudordrens vej og herunder får (re)defineret opgaver
for observatør (OBS), JFC, JFCC og affyringssystem samt får analyseret og beskrevet hvordan vi
håndterer ildkontrol og prioritering af ildstøtten (ildledelsen). Den teknologiske udvikling indebærer
også et projekt, der omfatter anskaffelse af mastebaserede sensorer til TACP og OBS kapaciteten. Vi skal
således have analyseret de muligheder systemet vil give os til fx en kærkommen styrkelse af vores evne
til at gennemføre målopklaring. Udvikling af doktrin for indsættelsen mastebaserede censorer skal ske i
tæt samarbejde med Hærens Efterretningscenter (HEC) og udvikling af det kommende ISTAR koncept.
Doktrin for indsættelse af RKG skytsdeling (SKYTSDEL) skal analyseres nærmere. SKYTSDEL tager som
udgangspunkt afsæt i to autonome 120 mm morterer og to autonome 155 mm haubits tiltænkt at
operere i artilleri manøvre områder (AMA). Dilemmaet er åbenlyst en stor forskel i rækkevidde og
mindste skudafstand, der næsten betinger en adskillelse i rum på kamppladsen med affødte
udfordringer vedr. sikring, føring, logistik, area management mm.
Rollefordeling mellem troppeenheden og RKG skal beskrives. Især opgaver for RKG inden for emner som
Targeting (TGT), ALI, Battle Space Management (BSM) er uklare. Dette vanskeliggøres af at der for
nærværende udestår en håndfast beskrivelse af hvorledes disse emner håndteres ved troppeenheden.
Et særligt emne uden for det overordnede tema for STUPER, der påkaldte sig en massiv interesse og ivrig
diskussionslyst, var af uddannelsesmæssig karakter og mere specifikt en drøftelse af hvorledes vi skaber
de bedst mulige rammer for de kapaciteter vi øver på de enkelte øvelses aktiviteter. Deltagerne oplever
over en bred kam at det er vanskeligt at øve særligt JFC og TACP på de gængse afdelingsledede
uddannelser (ALU). Ofte bliver disse kapaciteter nødsaget til at agere både øvelsestager og samtidig selv
skabe rammen. Håndtering af denne udfordring ligger nok bl.a. i en evne til at være mere skarp i vores
prioritering af aktiviteterne og ikke være angste for at fravælge JFC og TACP som øvelsestager på ALU.
Dertil bør det overvejes at finde andre aktiviteter til at øve netop JFC under anvendelse af
simulationsøvelser (som vi fx allerede gør i Storbritannien og Tyskland) men også ved mere lav-praktiske
trænings aktiviteter i egne simulations faciliteter. Dette kan tillige overvejes suppleret med deciderede
feltøvelser i regi af 1 DAA, hvor de enkelte kapaciteter i RKG ILSTELM øves og samvirkes inden de tilgår
en RKG. Under alle omstændigheder er ærlige drøftelser af ambitionsniveau og hårde prioriteringer nok
nødvendige og ikke mindst er det afgørende at vi samlet set er skarpe på at analysere udfordringerne og
fixe de rigtige problemer og fx ikke initierer uovervejede strukturændringer.
Hvad nu?
Udbyttet var stort for ILSTAFD i den forstand at vi fik substantiel feedback og input til det kommende
reglementsarbejde og tilsvarende er det min opfattelse at deltagerne gik derfra med en bedre forståelse
for ildstøtte doktrinen og en styrket fælles begrebsforståelse. Der blev så også flaget en række
udfordringer op og der hviler nu en fælles opgave på alle de repræsenterede myndigheder at angribe
disse udfordringer og sikre de bedste mulige vilkår for uddannelsen af ildstøtte kapaciteterne. ILSTAFD
vil gøre sit til at drive dette arbejde og har samlet alle konklusioner i et aktionskatalog til fordeling til
relevante aktører til opfølgning og fortsat analyse.
STUPER ILD 2015 var fra start til slut præget af en endog særdeles livlig men sober og konstruktiv debat
og styrken ved metoden var nok især at deltagerkredsen ikke udelukkende var ’rene’ ildstøtte folk, men
også omfattede medspillere fra ’blå stue’ (ACW og EAS) og ’sort stue’ (DDIV og BDE). Fremadrettet vil vi
fortsat tilstræbe at ”ramme bredt” og også prøve at invitere reserveentiteten til STUPER ILD. Der skal
her til sidst lyde en stor tak for at de inviterede myndigheder og medarbejdere prioriterede deltagelsen i
STUPER ILD 2015 og bidrog med særdeles værdifulde og konstruktive indspark.
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