
Jaktrobotar 

Besöket på MATRA DEFENSE syftade till 
att ge CFV en orientering om utveckling
en av jaktroboten MICA. (Ett intresseom
råde som aktualiserats med avseende på 
beväpningsalternativ för JAS 39 Gripen.) 

Under besöket presenterades bl a: 

• 	 MATRA:s produktområden, organisa
tion, policy och internationella kny t
ningar, bl a till Ericsonkoncernen. 

• 	 MICA-alternativens (I R respektive Rr
versionernas) operativa och potentiel
la möjligheter samt aktuella tidspla
ner. 

• 	 Ett ASRAAM-utvecklingsprojekt av 
MICA kallat MICASRAAM. 

Den första serieproducerade MICA
versionen till franska flygvapnet är plane
rad till början av 90-talet. 

Sammanfattningsvis syns radarjaktro
boten MICA vara ett intressant alternativ 
för FV. Projektet studeras därför för när
varande av FV tillsammans med andra al
ternativ (AMRAAM och aktiv SKYFLASH) 
för främst Gripen. 

Besök vid flygbas 

Flygbasen vid Dijon ingår i såväl CAFDA 
(luftförsvaret) som FATAC (="E1 "). 

Divisionerna innehåller vardera 20-22 
flygförare, 100 tekn'iker samt viss övrig 

CFV anländer till franska försvarsdepartementet. 

personal. I princip förekommer inga 
värnpliktiga i teknisk tjänst. 

Varje division disponerar 15 flygplan. 
Därutöver finns ca 30 proc på central ni
vå i syfte att hjälpa divisionerna att uppnå 
15 flygplan" på linjen". Divisionerna fly
ger vardera ca 4000 tim/år. 

En division svarade för den centrala 
flygomskolningen (TIS/GFSU:Y och :Ä) 
för Mirage 2000. Den var huvudsakligen 
utrustad med tvåsitsiga flygplan. Denna 
version var fullt operativt användbar och 
divisionens förare genomförde även 
FFSU-flygning i full utsträckning. 

Mirage 2000 är ett högprestandaflyg
plan, vars flygegenskaper, vapen- och 

motmedelssystem håller hög klass. Flyg
planet är utrustat med radarroboten Su
per 530D, IR-roboten MAGIC II samt två 
integrerade 30 mm akan. 

På sikt har l'Armee de l'Air diskuterat 
en utveckling av Mirage 2000 med Rr/IR
rb MICA, hjälmsikte, Night Vision Gogg
les (NVG) samt någon form av registre
rings-/utvärderi ngssystem . 

•• Sammanfattningsvis kan sägas att 
CFV officiella besök i Frankrike och l'Ar
mee de I' Air var intressant och givande. 
Värdarna hade bemödat sig om ett myck
et välarrangerat program med stor gästfri
het och omtanke. • 

- Avancerade vapensystem är ett ut
omordentligt angeläget mål för säker
hetshotande verksamhet från främ
mande makt. Det är särskilt viktigt att 
kunskapen om vad som får sägas och 
visas fräschas upp kontinuerligt. 

Detta framhöll chefen för huvud - Det är därför av avgörande 

avdelning Flygmateriel vid FMV, betydelse, att vi kan möta det ak

generalmajor Sven-Olof Hök tuella säkerhetshotet med ett ef

borg, med anledning av att publi  fektivt säkerhetsskydd fortsatte 

kationen MATSÄK-FV nu utkom general Hökborg. 

mit i en ny utgåva efter en genom MATSÄK-FV är härvid ett utom

gripande granskning och uppda ordentligt viktigt och effektivt 

tering av föregående utgåva. hjälpmedel som dels reglerar han


General Hökborg utvecklade teringen av säkerhetsfrågorna i 
sin syn på säkerhetshotet med någ samband med framtagning och 
ra exempel på konsekvenser av provning av all ny flygvapenmate
sekretessförluster . riel, dels utgör en katalog över all 

Kunskaper om våra vapensy hemlig flygvapenmateriel med an
stems egenskaper och prestanda givande av vilka förhållanden, 
ger främmande makt möjlighet att prestanda, egenskaper och mate
utveckla och anpassa sina strids rielenheter som är sekretessbelag
medel och motmedel i avsikt att da. 
minska vår försvarsförmåga. 

Kännedom om vår planerade • • MATSÄK-FV - "Bestäm
disponering av försvarsmateriel melser för materie/säkerhet5skydd 
ger en angripare ökade möjlighe - Flygvapner', som är den full
ter att genom sabotage eller krigs ständiga benämningen - är en öp
handlingar skada eller slå ut vikti pen publikation som uppdateras 
ga delar av vårt försvar. och årligen ges ut i ny utgåva. Ut
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givningen av 1991 års utgåva har svar på frågor om vad som är se
föregåtts aven särskilt genomgri kretessbelagd och vad som är öp
pande granskning av allt ingående pen information samt hur hemlig 
material. materiel får hanteras. 

Sin största betydelse har MAT MATSÄK-FV distribueras enligt 
SÄK-FV som uppslagsbok över all en speciell sänd lista, som efter 
hemlig fiygvapenmateriel. Boken prövning kan utökas. Boken kan 
är ett bekvämt hjälpmedel för alla även rekvireras från Försvarets 
som på något sätt eller i något ut bok- och blankettsförråd. För
vecklingsskede kommer i kontakt rådsbenämningen är MATSÄK-FV 
med flygvapen materiel. Den ger och förrådsbeteckning M7762

410180. - Boken är bara till för 
personal i försvarets tjänst! 

"Var och en (och då t ex spe
ciellt alla FV:s pressofficerare!) 
som i sitt arbete kommer i kontakt 
med säkerhetsfrågor rörande flyg
vapenmateriel bör skaffa sig till
gång till och varaktig kunskap i 
MATSÄK-FV", betonar avslut
ningsvis general Hökborg. 

Vill någon i FV (vid förband eller 
staber) få mer kött på benen eller 
dryfta någon speciell kanske alert 
fråga , tag då gärna kontakt med 
sakkunnige Bo Karlsson vid FMV: 
Mtrl Säk. Ring: 08-782 5945. För 
säkerhets skull' • 


