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2011-11-11
Krigskorset med sverd
Statutter
Innstiftet 23. mai 1941 (Kgl. Res)
Endret: Kgl. Res 18. mai 1945 og Kronprinsregentens. Res 26. juni 2009.
Para 1.
Krigskorset kan utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller
utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende
måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling,
fartøy eller flyavdeling under kamp.
Para 2.
Krigskorset er Olavskorset i bronse med riksvåpenet i korsets midte. Over korset er en
krans, i hvis ender båndet er festet. Båndet er i Orlogs- og Handelsflaggets farger: rødt,
hvitt og blått i samme forhold som flagget. Krigskorsets bånd er forsynt med sverd.
Para 3.
Krigskorset bæres av norske borgere på venstre side av brystet foran alle andre
dekorasjoner. På uniform kan en istedenfor korset bære båndstripe.
Para 4.
Krigskorset utdeles av H. M. Kongen i Statsråd etter innstilling. Innstilling til Krigskorset for
norske borgere fremmes av Forsvarsdepartementet. For utlendinger, så vel militære som
sivile fremmes innstillingen av Utenriksdepartementet.
Para 5.
I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den
virksomhet som ligger til grunn for forslaget.
Para 6.
Med Krigskorset skal følge et diplom hvori gis en kort angivelse av de handlinger eller den
virksomhet som ligger til grunn for utdelingen.
Para 7.
Krigskorset kan utdeles bare en gang til en og samme person. Men hvis en som har
Krigskorset utmerker seg slik at han på nytt gjør seg fortjent til å få det, blir båndet forsynt
med nytt sverd hver gang.
Para 8.
Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke innleveres ved vedkommendes
død. Korset kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.
Para 9.
Hvis en som har Krigskorset viser seg uverdig til å bære det, kan H. M. Kongen i Statsråd
frata ham korset.

2012-03-19
St. OLAVS MEDALJEN MED EKEGREN
Statutter.
Innstiftet 17. mars 1939.
Endret ved Kgl. Res 16. mars 2012.
Stiftet av Kong Haakon VII 17. mars 1939 (som fortjenstorden uten ekegren).
6. februar 1942 bestemt utvidet til å være en krigsdekorasjon for personlig innsats.
22. mars 1943 utstyrt med ekegren. For personlig innsats for Norge under krigen.
2005 statuttene sammenfattet til ”for krigsinnsats”.
Kgl. res. av 10. desember 2010. Tildelingsfullmakt overført til Kongen i Statsråd.
Paragraf 1
St. Olavsmedaljen med ekegren kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende
bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt
på fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en
troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.
Paragraf 2
Medaljen er preget i sølv med krone. Den har regjerende konges portrett med navn og
valgspråk på forsiden og Olavskorset på baksiden. Regjerende konges monogram er
plassert over medaljen. St. Olavsmedaljens bånd er forsynt med ekegren.
Paragraf 3
St. Olavsmedaljen med ekegren bæres av norske borgere rangert på venstre side av
brystet. På uniform kan en i stedet for medaljen bære båndstripe.
Paragraf 4
St. Olavsmedaljen med ekegren tildeles av Kongen i Statsråd etter innstilling fra
Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet innhenter fagmilitær vurdering og
anbefaling fra forsvarssjefen.
Paragraf 5
I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den
virksomhet som ligger til grunn for forslaget.
Paragraf 6
Med St. Olavsmedaljen med ekegren følger et diplom som gir en kort angivelse av de
handlinger eller den virksomhet som er grunnlaget for tildelingen.
Paragraf 7
St. Olavsmedaljen med ekegren kan utdeles bare en gang til en og samme person. Dersom
vedkommende igjen utmerker seg og på nytt gjør seg fortjent til samme medalje, blir
båndet forsynt med en ny ekegren hver gang.

Paragraf 8
Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes
død. St. Olavsmedaljen med ekegren kan utdeles post mortem og overlates nærmeste
etterlatte til oppbevaring.
Paragraf 9
Hvis innehaver av St. Olavsmedaljen med ekegren viser seg uverdig til å bære den, kan
Kongen i Statsråd frata vedkommende dekorasjonen.
Paragraf 10
Ved forslag om dekorering for innsats under andre verdenskrig, skal paragraf 1 fortolkes i
tråd med tildelingspraksisen slik den fremstår etter en historisk gjennomgang.

2012-03-19
Krigsmedaljen
Statutter.
Innstiftet ved Kgl. Res av 23. mai 1941.
Endret ved Kgl. Res. 16 mars 2012.
Med tillegg i kgl. res. av 13. november 1942.
Gjenopptatt ved kgl. res. av 21. september 1979 for NORTRASHIP.
Gjenopptatt ved kgl. res. av 13. november 1981 for Marinen.
Gjenopptatt ved kgl. res. av 10. desember 2010.
Paragraf 1
Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske og
utenlandske sivile eller militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har
utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller
flyavdeling under kamp.
Paragraf 2
Medaljen er preget i bronse og har på forsiden den regjerende konges portrett med navn
og valgspråk. På baksiden er en krans og omskrift ”Krigsmedalje”, og i midten på hver side
den regjerende konges navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ende båndet er festet.
Båndet er i riksbannerets farger, rødt med to brede og utenfor disse to smalere striper i
gult.
Paragraf 3
Krigsmedaljen bæres av norske borgere rangert på venstre side av brystet. På uniform kan
en i stedet for medaljen bære båndstripe.
Paragraf 4
Krigsmedaljen tildeles av Kongen i Statsråd etter innstilling fra Forsvarsdepartementet.
Forsvarsdepartementet innhenter fagmilitær vurdering og anbefaling fra forsvarssjefen.
Paragraf 5
I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den
virksomhet som ligger til grunn for forslaget.
Paragraf 6
Med Krigsmedaljen følger et diplom som gir en kort angivelse av de handlinger eller den
virksomhet som er grunnlaget for tildelingen.
Paragraf 7
Krigsmedaljen kan utdeles bare en gang til en og samme person. Dersom vedkommende
igjen utmerker seg og på nytt gjør seg fortjent til samme medalje, blir båndet påsatt en ny
stjerne for hver gang.

Paragraf 8
Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes
død. Krigsmedaljen kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til
oppbevaring.
Paragraf 9
Hvis innehaver av Krigsmedaljen viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd
frata vedkommende dekorasjonen.
Paragraf 10
Ved forslag om dekorering for innsats under andre verdenskrig, skal paragraf 1 fortolkes i
tråd med tildelingspraksisen slik den fremstår etter en historisk gjennomgang.

2011-10-27
FORSVARETS MEDALJE FOR EDEL DÅD
Statutter
Innstiftet 1. mai 1982
Endret: 020606, 200509, 271011
Para 1.
Medaljen kan tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har utvist
personlig rådsnarhet og mot ut over det som kan kreves. Under farefulle forhold og/eller
med fare for eget liv har bidratt til å forhindre tap av menneskeliv eller avverget skader på
materiell og eiendom.
Medaljen kan tildeles Post Mortem og overlates nærmeste pårørende til oppbevaring
Para 2.
Forsvarets medalje for edel dåd kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor
Forsvarets organisasjon.
Para 3.
Forsvarets medalje for edel dåd er rund, preget i forgylt sølv.
Forside:
Den norske løve omgitt av laurbærkrans som øverst er åpen.
Bakside:
Påskriften FORSVARET – FOR EDEL DÅD
Medaljen bæres i rødt bånd med tre loddrette gullstriper, Midterste gullstripe er plassert
midt på båndet.
Para 4.
Forsvarets medalje for edel dåd bæres av norske borgere på venstre side av brystet på
rangert plass.
Para 5.
Forsvarets medalje for Edel dåd tildeles av H M Kongen etter innstilling fra Forsvarssjefen
Para 6.
Forsvarets medalje for Edel dåd tildeles bare en gang til en og samme person og kan ikke
tildeles samtidig med annen norsk dekorasjon for samme handling.
Para 7.
Med Forsvarets medalje for edel dåd følger diplom, båndspenne og medalje i miniatyr.
Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og påført med tekst ”Forsvarets medalje for
edel dåd”. På diplomet skal påføres mottagerens navn og en kortfattet begrunnelse for
tildelingen.
Diplomet signeres av H M Kongen.
Para 8.
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.

Para 9.
Dersom en som er blitt tildelt Forsvarets medalje for edel dåd viser seg uverdig til å bære
den, kan Forsvarssjefen frata vedkommende Forsvarets medalje for edel dåd.
Para 10.
Medaljen iverksettes 1. mai 1982 og gis ikke tilbakevirkende kraft.

2012-01-30
Forsvarets Hederskors
Statutter
Innstiftet 30. januar 2012
Para 1.
Forsvarets Hederskors kan tildeles norsk militært og sivilt personell som i
tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og for særlig fortjenstfull innsats for
Forsvaret eller Forsvaret i samfunnet.
Forsvarets hederskors kan også tildeles for faglig dyktighet hvor vedkommende har bidratt
til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt holdning, ansvarsfølelse, og
avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
Hederskorset kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og
hvor annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.
Para 2.
Forsvarets hederskors kan også tildeles norske og utenlandske personer utenfor Forsvarets
organisasjon som på en særlig fortjensfull måte har bistått Forsvaret.
Para 3.
Hederskorset er formet som et kors i sølv emalje med Forsvarets emblem i gull og rød
emalje i korsets midte.
Forsiden:
Bak korsvingene en preget laurbærgren. Korset ligger på
kransen, Forsvarets heraldiske våpen på korset.
Baksiden:
Navn på mottageren av Forsvarets hederskors skal inngraveres
på den horisontale stripen.
Forsvarets Hederskors bæres i et rødt bånd med to sølv striper på hver side.
Para 4.
Forsvarets hederskors bæres av norske borgere på venstre side på rangert plass.
Para 5.
Forsvarets Hederskors tildeles av Forsvarssjefen.
Para 6.
Forsvarets hederskors tildeles kun en gang til samme person og kan ikke tildeles samtidig
med annen norsk dekorasjon for samme handling.
Para 7.
Med Forsvarets hederskors følger diplom, båndspenne og hederskors i miniatyr. Diplomet
har øverst bilde av hederskorsets forside og tekst ”Forsvarets hederskors”.
På diplomet skal påføres mottagerens navn og en kortfattet begrunnelse for tildelingen.
Diplomet signeres av Forsvarssjefen.

Para 8.
Forsvarets hederskors er personlig eiendom og skal ikke tilbakeleveres ved mottageres
bortgang.
Para 9.
Dersom en som er tildelt Forsvarets hederskors tidligere viser seg uverdig til å bære det,
kan Forsvarssjefen frata vedkommende hederskorset.
Para 10.
Forsvarets hederskors tas i bruk etter Forsvarssjefens bestemmelser fra 30. januar 2012.

2011-11-09
Forsvarsmedaljen med laurbærgren
Statutter
Innstiftet 1. mai 1982
Endret: 200303, 121206, 280607, 261108, 251011.
Para 1.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan tildeles militært og sivilt personell som i
tjenestesammenheng har utvist personlig dyktighet og fortjenstfull innsats for Forsvaret.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles for faglig dyktighet hvor
vedkommende har bidratt til utvikling av avdelingens kvalitet, eller som forbilde skapt
holdning, ansvarsfølelse, og avdelingsånd på flere nivåer som det står stor respekt av.
Medaljen kan også tildeles personell som er beordret i spesielt krevende stillinger og hvor
annen høyere rangert norsk dekorasjon ikke er aktuell.
Para 2.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan også tildeles norske og utenlandske personer
utenfor Forsvarets organisasjon som på en fortjensfull måte har bistått Forsvaret.
Para 3.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren er rund, preget i sølvfarget metall.
Forside: Tre sverd plassert ved siden av hverandre med klinger som peker oppover.
Bakside: Følgende tekst: FORSVARET – FOR FORTJENESTER
Medaljen bæres i rødt bånd med en loddrett sølvstripe midt på båndet.
Laurbærgrenen festet på båndet
Para 4.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren bæres av norske borgere på venstre side på rangert
plass.
Para 5.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren tildeles av Forsvarssjefen.
Para 6.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren kan kun tildeles en gang til samme person.
Para 7.
Med Forsvarsmedaljen med laurbærgren følger diplom samt medalje i miniatyr og
båndspenne (i etui). Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og tekst
”Forsvarsmedaljen med laurbærgren”
På diplomet skal påføres mottagerens navn og en kortfattet begrunnelse for tildelingen.
Diplomet signeres av Forsvarssjefen.
Para 8.
Forsvarsmedaljen med laurbærgren er personlig eiendom og skal ikke tilbakeleveres ved
mottagerens bortgang.

Para 9.
Dersom en som er tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren tidligere viser seg uverdig til
å bære den, kan Forsvarssjefen frata vedkommende medaljen.
Utfyllende bestemmelser.
Pkt. 1.
Med fortjenstfull måte menes i denne sammenheng arbeid eller
innsats innenfor et eller flere spesielle felt til beste for Forsvaret, så som:
a.
Arbeid, forslag til forbedringer, oppfinnelser etc. som har hatt (vil få) stor
betydning for Forsvaret og for landets militære beredskap.
b.
Villighet til, og utførelse av krevende tjeneste i fredstid som i særlig grad går ut
over hva som kan kreves.
c.
Uegennyttig innsats som har avverget skader på materiell og eiendom, men
som ikke kvalifiserer til Forsvarets medalje for Edel dåd.
d.
Særlig aktiv innsats for å fremme forståelse for Forsvarets sak i det sivile
samfunn.
e.
Annen fortjensfull innsats for Forsvaret som ikke dekkes av pkt. a – d.

2012-04-16
FORSVARSMEDALJEN
Statutter.
Innstiftet 1. mai 1982
Endret: 121005, 121206, 060607, 241011
Para 1.
Forsvarsmedaljen tildeles militært og sivilt personell som har gjort tjeneste i til sammen 25 år
i Forsvaret. Medaljen bæres med forsølvet stjerne for hver 5-års periode ved videre tjeneste.
Para 2.
Medaljen kan også tildeles norske og utenlandske personer i og utenfor Forsvarets
organisasjon som på en særlig måte har bistått det norske forsvar.
Para 3.
Forsvarsmedaljen er rund, preget i sølvfarget metall.
Forside:
Tre sverd plassert ved siden av hverandre med klinger som peker oppover.
Bakside:
Følgende tekst: FORSVARET – FOR FORTJENESTER
Medaljen bæres i rødt bånd med en loddrett sølvstripe midt på båndet. Stjernene festes på
båndet
Para 4.
Forsvarsmedaljen bæres av norske borgere på ranger plass.
Para 5.
Forsvarsmedaljen tildeles av Forsvarssjefen.
Para 6.
Medaljen kan kun tildeles en gang, den bæres med en forsølvet stjerne for henholdsvis 30,
35 og 40 års akkumulert tjeneste.
Para 7.
Med Forsvarsmedaljen følger diplom samt medalje i miniatyr og båndstripe (i etui).
Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og tekst ”Forsvarsmedaljen”. På diplomet
skal påføres mottagerens navn samt teksten ” for lang og tro tjeneste gjennom 25 år i
Forsvaret”.
Ny diplom utferdiges for henholdsvis 30, 35 og 40 års tjeneste.
Ved tildeling for fortjeneste påføres en kortfattet begrunnelse for tildeling.
Para 8.
Forsvarsmedaljen er personlig eiendom og skal ikke innlevers ved mottagerens bortgang.

1.

2.

Utfyllende bestemmelser.
Tjeneste som er inkludert i opptjening av 25 års tjeneste er:
a) Alle lov- og avtalefestede permisjoner
b) Inntil ett år av øvrig permisjoner
c) Alle permisjoner hvor tjeneste går samtidig
d) All tjenestetid
e) Tjenestefri
Disse punktene gjelder for utregning av tjenestetid til fulltidsansatte, deltidsansatte
som har sin hovedstilling i Forsvaret med arbeidstid minst 50 % samt for avsnittsog områdesjefer i HV som kan tildeles medaljen etter 10 år.
Forsvarsmedaljen kan tildeles avsnitts- og områdesjefer i Heimevernet etter 10
års tjeneste etter de endrede statutter 12. oktober 2005. Endringene
gjennomføres fra 12. oktober 2005.
Avsnitts- områdesjefer som 5. september 2006 hadde kortere tjenestetid enn
statuttene krevde kan tildeles medaljen etter å ha oppnådd 10 års tjeneste.

2012-04-26
Forsvarets medalje for sårede i strid
Statutter
Innstiftet 1. januar 2005.
Endret: 260405, 121005, 220108.
Para 1
Forsvarets medalje for sårede i strid tildeles av Forsvarssjefen.
Medaljen er formet som et kors omgitt av en krans og har en diameter på 33 mm.
Forside: Purpurfarget kors med et opphøyet nedadgående brukket sverd i forgylt metall.
Kransen i forgylt metall ligger bak korset.
Bakside: Påskriften FOR LAND OG FOLK. Navnet på den som tildeles medaljen inngraveres
på horisontal stripe.
Para 2
Medaljen bæres i et 35 mm bånd i rød PMS 185 med to loddrette striper av 4 mm bredde i
purpur PMS 248.
Para 3
Medaljen tildeles norsk militært personell som har blitt såret i kamphandlinger eller
situasjoner som kan oppfattes som kamphandlinger, og må være forårsaket av en av
partene i en konflikt. Medaljen kan også tildeles sivilt personell under militær kommando
samt utenlandsk militært personell under norsk militær kommando.
Medaljen for sårede kan kun tildeles en gang. Den bæres med en forsølvet stjerne ved
ytterligere dekorering.
Para 4
Med medaljen følger diplom, båndstripe og medalje i miniatyr. Diplomet har øverst bilde
av medaljens forside og tekst med medaljens navn. Diplomet skal fylles ut med
mottakerens navn og i hvilken forbindelse medaljen er tildelt. Diplomet undertegnes av
Forsvarssjefen.
Para 5
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
Para 6
Medaljen er tillatt båret til uniform etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser.
Para 7
Medaljen iverksettes 1. januar 2004 og har ikke tilbakevirkende kraft.
Utfyllende bestemmelser
1.

Medaljen tildeles de som har blitt såret i følgende situasjoner:
a) Som et resultat av en kamphandling fra en fiendtlig makt mot Norge.
b) I kamphandlinger eller situasjoner som kan oppfattes som kamphandlinger
under tjeneste i internasjonale operasjoner, der skaden er forårsaket av en av
partene i en konflikt.
c) Som et resultat av terrorangrep mot Norge eller andre land hvor norske militære
styrker er engasjert.

d) Norsk personell i kamphandlinger for vennligsinnede eller allierte styrker i en
konflikt hvor Norge ikke er en direkte deltager.
e) Under konflikter i forbindelse med ivaretakelse av norske interesser nasjonalt og
internasjonalt.
2.

En såret defineres her som skadet på hvilket som helst sted på kroppen. Det er ikke
påkrevd med en fysisk skade, men skaden må kreve legebehandling og legejournal
må foreligge. Medaljerådet krever en bekreftelse fra avdelingens lege på at
vedkommende faller inn under statuttene.
Ved dekorering må nøkkelspørsmålet være hvorvidt skaden er forårsaket av en av
partene i konflikten. At vedkommende deltok i direkte eller indirekte
kamphandlinger er en forutsetning, men hjemler ikke i seg selv tildeling av medalje.
Posttraumatisk stresslidelse hjemler i utgangspunktet ikke medalje, med mindre
handlingen defineres som en krigspåkjenning som går klart utover det som en
soldat kan forvente å møte, som for eksempel ekstreme former for fangenskap,
være fanget i selvmordsoperasjoner eller andre meget alvorlige gisselsituasjoner
som kan forårsake slike psykiske skader. Vedkommende må ha vært til behandling
hos psykiater og medaljerådet krever en faglig begrunnelse fra psykiater på at
statuttenes krav er oppfylt.

3.

Eksempler på tilfeller hvor medalje tildeles:
a) Skader fra prosjektil eller granatsplint fra en av partene i konflikten, direkte eller
indirekte.
b) Mine, felle eller bombe utplassert av en av partene i konflikten.
c) Kjemisk, biologisk, radiologisk eller kjernefysisk våpen utløst av en av partene i
konflikten.
d) Bil-, flyulykke eller ulykker til sjøs forårsaket av en av partene i konflikten.
e) Sjokk/hjernerystelser forårsaket av en av partene i konflikten.

4.

Eksempler på tilfeller hvor medalje ikke tildeles:
a) Frostskader eller skyttergravsfot.
b) Heteslag.
c) Matforgiftning som ikke er forårsaket av noen av partene i konflikten.
d) Kjemisk, biologisk, radiologisk eller kjernefysisk våpen ikke utløst av noen av
partene i konflikten.
e) Kamptrøtthet.
f) Sykdom som ikke er direkte forårsaket av en av partene i konflikten.
g) Fly- eller bilulykker, eksplosjoner eller andre ulykker ikke relatert til eller
forårsaket av en av partene i konflikten.
h) Selvpåførte skader, med unntak av skader oppstått i kamphandlinger og der
personellet ikke har utvist grov uaktsomhet.
i) Fallskader ikke forårsaket av en av partene i konflikten.

5.

Det vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert omstendighetene rundt den enkelte hendelse:
a) For eksempel vil personell som har blitt skadet i fallskjermulykke etter at flyet er
blitt skutt ned, eller personell som har blitt skadet i bilulykke forårsaket av en av
partene i konflikten, kunne motta medaljen.

b) Personell skadet av egen ild (”friendly fire”) i kamp kan tilkomme medaljen så
lenge prosjektilet var ment for å skade fiendtlige tropper eller utstyr.
c) Personell som er skadet på grunn av egen skjødesløshet tilkommer ikke
medaljen. Eksempelvis vil det å gå eller kjøre gjennom områder kjent for å være
mineområde eller brudd på til enhver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser
ikke medføre tildeling av medaljen.
6.

Endringer vedrørende tildeling til utenlandsk personell gjøres med tilbakevirkende
kraft fra innstiftelsesdato.

7.

Forslag til dekorering med begrunnelse og nødvendig dokumentasjon fremsendes
tjenestevei til Forsvarssjefens dekorasjonsråd - normalt format, for vurdering. Rådet
fremlegger sin anbefaling overfor Forsvarssjefen i hvert enkelt tilfelle.

2011-10-27
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner
Statutter
Innstiftet 9. oktober 2000
Endret: 181201, 040902, 080103, 301003, 010104, 070504, 011105, 240106, 261108,
200509, 101110, 010411
Para 1.
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles norsk militært og sivilt personell
som har tjenestegjort i Forsvaret og blitt beordret til deltakelse i internasjonale
operasjoner, besluttet av norske politiske myndigheter, for perioden 1947 til 31. desember
2002. Deltagelsen skal være av minimum 6 måneders varighet.
Fra 1. januar 2003 til 31. mars 2011 tildeles medaljen kun til militære observatører og
monitorer eller personell i annet enkeltstående stabsledd i utenlandstjeneste. Deltakelsen i
operasjonsområdet skal være av minimum 3 måneders varighet.
Fra 1. april 2011 tildeles medaljen til militære observatører og monitorer eller personell i
annet enkeltstående stabsledd i utenlandstjeneste for minimum 30 dagers varighet i
operasjonsområde.
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner benyttes dersom Norge ikke samtidig
stiller styrkebidrag.
Para 2.
Medaljen kan også tildeles norske og utenlandsk militært og sivilt personell som på en
fortjenstfull måte har ytet bistand til norske styrker under internasjonale operasjoner.
Søknad fremmes i hvert enkelt tilfelle Forsvarssjefens Dekorasjonsråd/Forsvarets
Veterantjeneste (FDR/FVT)
Para 3.
Medaljen er rund, preget i forsølvet metall
Forside:
Oppadrettet sverd omgitt av en laurbærkrans.
Bakside:
Påskriften FORSVARET - FOR INTERNASJONALE OPERASJONER
Medaljen bæres i et blått bånd. I midten av båndet er det en vertikal sølvstripe
Para 4.
Medaljen bæres av norske borgere på venstre side av brystet på rangert plass.
Para 5.
Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner tildeles av Forsvarssjefen
Para 6.
Medaljen kan kun tildeles en gang, den bæres med en forsølvet stjerne for henholdsvis 15,
30 og 45 måneders akkumulert tjeneste. Ved 60 måneders akkumulert tjeneste bæres den
med sølvfarget laurbærgren. Den kan ikke tildeles samtidig med annen norsk dekorasjon
for samme handling.
I spesielle tilfeller kan den tildeles med sølvfarget laurbærgren.

Para 7.
Med Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner følger diplom, båndspenne og
medalje i miniatyr. Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og påført med tekst
”Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner”.
Diplomet signeres av Forsvarssjefen.
Para 8.
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke tilbakeleveres ved innehaverens død.
Utfyllende bestemmelser
Pkt. 1
Tjeneste i internasjonale stillinger eller deltakelse i enheter som omfattes av bi-laterale
eller multi-laterale avtaler (f eks FN- og NATO-staber/delegasjoner, STANAVFORCHAN,
STANAVFORLANT og MCMFORNORTH), anses som Peacetime establishment (PE) tjeneste
og kan derfor ikke betraktes som deltakelse i internasjonale operasjoner. Blir imidlertid
enkeltpersoner, et stabselement eller et enkelt eller flere fly eller fartøyer satt inn i et
operasjonsområde, Crisis establishment (CE) tjeneste, blir dette å betrakte som deltakelse i
internasjonale operasjoner. Sivil tjenestegjøring i Field Service, tjeneste i bl a
Flyktningrådets, Norsk Folkehjelps og Røde Kors’ regi og polititjeneste i
Justisdepartementets regi skal ikke regnes som tjenestetid ved vurdering av tildeling av
medaljen.
Pkt. 2
Statuttene (Para 4) åpner for at medaljen skal kunne tildeles utenlandsk militært og sivilt
personell som på en fortjenstfull måte har ytet bistand til norske styrker under
internasjonale operasjoner. Den enkelte "Senior National representative" (SNR) og
”National Contigent Commander” (NCC) fremsender søknad (Forsvarssjefens direktiv for
bruk av ordener og medaljer i Forsvaret, vedl 8) til FDR/FVT som fatter avgjørelse i slike
saker. SNR og NCC har ansvar for dekorering av utenlandsk militært og sivilt personell i
operasjonsområdet. Navn, nasjonalitet og informasjon om tildelingen rapporteres tilbake
til Forsvarssjefens dekorasjonsråd.
Pkt. 3
Fagpersonell som bidrar særskilt til den aktuelle innsatsen uten fullt ut å tilfredsstille
kravene vurderes særskilt av Forsvarssjefens dekorasjonsråd etter søknad.
Pkt. 4
For Luftforsvaret gjelder følgende bestemmelser for perioden 1. januar 2003 til 31. oktober
2005.
Luftoperativt personell som ikke tilfredsstiller kravet til 3 måneders varighet kan tildeles
medaljen på bakgrunn av deltakelse i minimum 7 oppdrag/tokt over operasjonsområdet.
Gjelder ikke administrative flygninger til og fra operasjonsområdet.

Definisjon av luftoperativt personell:
Med luftoperativt personell menes i denne sammenheng personell beordret til tjeneste
om bord i militært luftfartøy som er kvalifisert til å manøvrere et luftfartøy, betjene
systemer og/eller har en funksjon som har betydning for flyets sikkerhet i luften og/eller
ved en eventuell nødssituasjon.
Kategorier luftoperativt personell:
Flytype

Besetningsmedlem

Flytype

F-16

Pilot

DA-20
Jet Falcon

Sea-King

P-3
Orion

Flygere
Maskinist
Flysystemoperatør
Redningsmann
Helsepersonell
Flygere
Flymaskinist
Navigatører
Flysystemopr/maritim
EK/systemopr/maritim
Våpensystemoperatør

C-130
Hercules

Bell 412SP

Besetningsmedlem
Flygere
Systemoperatører
Flygere
Lastmester

Flyger
Maskinist
Redningsmann

Fra 1. november 2005 vil Luftforsvarets deltagelse være styrkebidrag.

2012-04-26
Forsvarets Innsatsmedalje
Statutter
Innstiftet 1. januar 1993.
Endret 131101. 010112
Tildeling stanset 261102. Tildeling gjenåpnet 200509.
.
Para 1.
Forsvarets innsatsmedalje kan tildeles norsk militært personell som har deltatt i farefulle,
spesielle operasjoner og kamphandlinger, besluttet av norske politiske myndigheter.
Vedkommende må ha utmerket seg ved tapperhet og mot ut over det som normalt kan
kreves.
Innsatsmedaljen kan tildeles med rosett for særlig fortjenstfull innsats. Da kreves en aktiv
deltagelse i kamphandlinger eller en særlig innsats i farefulle oppdrag.
Dersom vedkommende på ny blir tildelt Innsatsmedaljen blir medaljen påført gullfarget
barre, begrenset til 3 barrer.
Dersom vedkommende på ny blir tildelt Innsatsmedaljen med rosett, blir medaljen påført
ny rosett, begrenset til 3 rosetter.
Para 2.
Forsvarets Innsatsmedalje kan også tildeles utenlandsk militært personell.
.
Para 3.
Forsvarets Innsatsmedalje er rund, preget i gullfarget metall.
På forsiden: Oppadrettet sverd med ekegren på hver side.
På baksiden: Påskriften ”For din innsats” med ekegren over og under.
Forsvarets innsatsmedalje bæres i et bånd som har fargene fra Norges flagg og
Forsvarsgrenenes farger. Ytterst rødt, dernest en hvit stripe som følges av en mørkeblå
farge og med lyseblå farge i midten. De røde, blå og lyseblå stripene er like brede. Lik på
begge sider mot midten.
Para 4.
Forsvarets Innsatsmedalje bæres av norske borgere på venstre side på rangert plass. Bare
en av Forsvarets Innsatsmedalje m/u rosett kan bæres samtidig. Medaljen med rosett har
høyest rangering.
Para 5.
Forsvarets innsatsmedalje tildeles av Forsvarssjefen.
Para 6.
Forsvarets Innsatsmedalje tildeles kun en gang til samme person og kan ikke tildeles
samtidig med annen norsk dekorasjon for samme handling

Para 7.
Med Forsvarets Innsatsmedalje følger diplom, båndspenne og medalje i miniatyr. Diplomet
har øverst bilde av Forsvarets Innsatsmedalje og påført med tekst ”Forsvarets
Innsatsmedalje m/u rosett”.
På diplomet skal påføres mottagerens navn og en kortfattet begrunnelse for tildelingen.
Diplomet signeres av Forsvarssjefen.

Para 8.
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
Medaljen kan tildeles Post Mortem og overlates nærmeste pårørende til oppbevaring.
Para 9.
Dersom en som har blitt tildelt Innsatsmedaljen m/u rosett viser seg uverdig til å bære den,
kan Forsvarssjefen frata vedkommende Forsvarets Innsatsmedalje m/u rosett.
Para 10.
Forsvarets innsatsmedalje m/u rosett tas i bruk etter Forsvarssjefens bestemmelser fra 1.
januar 2012.

2011-11-06
Forsvarets operasjonsmedalje
Statutter
Innstiftet 1. april 2005
Endret: 241106, 050906, 261108. 200611
Para 1
Forsvarets operasjonsmedalje tildeles personell som har tjenestegjort sammenhengende i
minimum 90 dager i en norsk enhet i forbindelse med internasjonale operasjonen i
perioden 1. april 2005 til 31. mars 2011.
Personell som har returnert til Norge fra tjeneste i internasjonale operasjoner etter denne
dato kan tildeles operasjonsmedaljen
Fra 1. april 2011 tildeles Forsvarets operasjonsmedalje for 30 dagers sammenhengende
tjeneste i operasjonsområdet. Denne bestemmelsen er uten tilbakevirkende kraft.
Innsatsen skal skje utenriks i et krigsteater, et operasjonsområde eller i en bestemt navngitt
operasjon.
Enheter/fagpersonell som bidrar til den aktuelle innsatsen uten fullt ut å tilfredsstille
kravene vurderes særskilt av Forsvarssjefen.
Forsvarets operasjonsmedalje skal samtidig tildeles norsk personell i det multinasjonale
stabsledd i operasjonsområde så lenge den norske avdelingen er i operasjonsområdet.
Personell som blir såret og ikke fullfører tjenesteperioden kan tildeles medaljen på linje
med avdelingens øvrige personell.
Forsvarssjefen bestemmer for hvilke operasjoner medaljen skal tildeles.
.
Para 2.
Forsvarets Operasjonsmedaljen kan også tildeles utenlandsk personell som har inngått i
den norske enheten. Søknad fremmes i hvert enkelt tilfelle Forsvarssjefens
Dekorasjonsråd/Forsvarets Veterantjeneste (FDR/FVT).
Følgende informasjon skal oversendes for registrering: navn, nasjonalitet, fødselsdato og
begrunnelse.
Para 3.
Forsvarets operasjonsmedalje er rund preget i matt, bronse farget metall.
Forsiden:
Riksvåpenet foran en oppreist verge (sverd) og mottoet: SEMPER
PARATUS (Alltid forberedt).
Baksiden:
Åttetakket stjerne (kompassrosen).
Selve medaljen er ens for alle misjonsspesifikke militære internasjonale operasjoner.
Medaljen bæres med forskjellige medaljebånd for de ulike land/områder innsatsen
gjennomføres i, komponert ut fra Norges og vedkommende lands/områdes farger.
Romertallene festes på båndet.
Para 4.
Forsvarets Operasjonsmedalje bæres av norske borgere på venstre side på rangert plass
Para 5.
Forsvarets Operasjonsmedalje tildeles av Forsvarssjef.

Para 6.
Medaljen kan kun tildeles en gang med samme medaljebånd, Påfølgende og eventuelt
senere tjenesteperioder i samme land markeres med et romertall festet på medaljebåndet
og medaljens båndstripe. Tallet angir antall tjenesteperioder av minimum 90 dagers
varighet.
For de som ikke tilfredsstiller kravet til nytt romertall (minimum 90 dager
sammenhengende) vil tre 30 dagers perioder akkumulert i samme operasjonsområde
innebære tildeling av romertall
Para 7.
Med Forsvarets operasjonsmedalje følger diplom, båndspenne og medalje i miniatyr.
Diplomet har øverst bilde av medaljens forside og påført med tekst ”Forsvarets
operasjonsmedalje”.
Diplomet signeres av Forsvarssjefen
Para 8.
Forsvarets operasjonsmedalje er personlig eiendom og skal ikke tilbakeleveres etter
mottakernes bortgang. Medaljen kan tildeles Post Mortem
.
Utfyllende bestemmelser.
1. Forsvarsgrenenes administrativ forvaltningsavdeling, E- tjenesten og Forsvarets
spesialkommando (AFA) har hovedansvaret for å administrere operasjonsmedaljen
innenfor sin virksomhet og for at medaljene rekvireres, overrekkes og registreres i P 3.
Rekvirering av medaljer og diplomer gjennom det ordinære forsyningssystem må finne
sted senest 2 måneder før overrekkelse.
2. For følgende operasjoner tildeles Forsvarets operasjonsmedalje med tilbakevirkende
kraft:
a. Operation Iraqi Freedom.
b. Operation Enduring Freedom.
c. Operation Active Endeavour.
d. Operation Baltic Accession.
e. International Stabilisation Force in Afghanistan.
Medaljen tildeles IKKE med tilbakevirkende kraft for andre operasjoner.
3. Militære observatører og monitorer eller personell i annet enkeltstående stabsledd
tildeles
ikke denne medalje, dette personellet tildeles Forsvarets medalje for internasjonale
operasjoner.
4. For Luftoperativt personell (Norsk personell i NATO E 3-A Component Geilenkirchen
inkludert) som ikke tilfredsstiller kravet til 30 dager sammenhengende tjeneste i
operasjonsområdet, kan medaljen tildeles på bakgrunn av deltakelse i minimum 7
oppdrag/tokt over operasjonsområdet innenfor en tremåneders periode (ett tokt pr. dag
registreres). 21 tokt tilsvarer 90 dagers tjeneste. Påfølgende 7 tokt hjemler romertall. Dette
gjelder ikke administrative flygninger til og fra operasjonsområdet.

5. Ved tildeling av operasjonsmedaljen for flere tjenesteområder skal medaljene bæres i
rekkefølge etter dato for Norges militære engasjement i operasjonen. Pr november 2011
skal denne rekkefølge benyttes:
a.
Bosnia-medaljen
b.
Kosovo-medaljen
c.
Afghanistan-medaljen
d.
Active Endeavour-medaljen
e.
Irak-medaljen
f.
Litauen-medaljen
g.
Sudan-medaljen
h.
Libanon
i.
Tsjad
j.
Somalia
k.
Libya
6. FDR initierer utforming av nye medaljer for nye operasjonsområder, og fremlegger disse
for godkjenning hos Forsvarssjefen
Initialkostnadene ved anskaffelse av ny dekorasjon belastes Forsvarets
Veteranadministrasjon. Anskaffelsene belastes berørt AFA.
7. Forsvarets Operasjonsmedalje og Reglene for grupper med spesielt tjenestemønster,
herunder luftoperativt personell.
Hovedregel (etter 1. april 2011)
 30 dager sammenhengende i operasjonsområdet.
 Nytt romertall etter 90 dager, evt. akkumulert 3 ganger 30 dager.
For luftoperativt personell (Norsk personell i NATO E 3-A Component Geilenkirchen
inkludert).
 30 dager sammenhengende i operasjonsområdet.
 Evt. 7 tokt (ett pr dag teller) i operasjonsområdet innenfor 3. måneders periode.
For første gangs tildeling av Forsvarets av Operasjonsmedaljen.
Regler for tildeling av romertall
 21 tokt tilsvarer 90 dagers tjeneste og gir nytt romertall. Dette gjelder ikke
administrative flygninger til og fra operasjonsområdet.
 Kun ett nytt romertall for hver periode i operasjonsområdet uavhengig av antall
tokt.

Kategorier luftoperativt personell:
Flytype
F-16

Sea-King

P-3
Orion

Flytype
Pilot
Flygere
Maskinist
Flysystemoperatør
Redningsmann
Helsepersonell
Flygere
Flymaskinist
Navigatører
Flysystemopr/maritim
EK/systemopr/maritim
Våpensystemoperatør

DA-20
Jet Falcon
C-130
Hercules

Flygere
Systemoperatører
Flygere
Lastmester

Flyger
Bell 412SP
Systemoperatør
Skytter
AE Crew

Forutsetning.
 Baseområdet er i operasjonsområdet eller i operasjonsområdets umiddelbare
nærhet. Det forutsettes at fly med besetning har forlatt hovedbasen og at
oppdraget er knyttet til pågående skarpe operasjoner på bakken eller i sjøen.
 Eks 1. (tokt pr periode + tokt pr periode+ tokt pr periode): 6 + 8 + 12 = 26 innebærer
ikke romertall fordi det ikke er nok tokt i første periode som er under 30 dager
sammenhengende.
 Eks 2. (tokt pr periode + tokt pr periode+ tokt pr periode): 12 + 8 + 12 = 32 som
innebærer romertall. Her nullstilles antall tokt og han starter å telle på nytt ved
neste deployeringsperiode.

2011-11-13
Vernedyktighetsmedaljen.
For Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet.
Statutter.
Innstiftet 10. juni 1982
Endret: 020101, 131111.
Para 1.
Medaljen tildeles vernepliktig personell som har gjennomført full militær
førstegangstjeneste, samt vervede og befal med militær utdanning/tjeneste av tilsvarende
lengde.
Det kan bæres med inntil tre stjerner.
Para 2.
Medaljen tildeles også utenlandske statsborgere som måtte tilfredsstille kriteriene.
Para 3.
Medaljen er rund og utført i matt oksidert bronsert metall. Medaljen har forskjellig
utforming i de tre forsvarsgrener og Heimevernet og benevnes:
 Hærens vernedyktighetsmedalje
 Sjøforsvarets vernedyktighetsmedalje
 Luftforsvarets vernedyktighetsmedalje
 Heimevernets vernedyktighetsmedalje
Medaljen bæres i et tofarget bånd hvor en av fargene er Forsvarsgrenens/HV`s profilfarge.
Stjerner festes på medaljebåndet og på båndstriper
Para 4.
Medaljen bæres av norske borgere på venstre side av brystet på rangert plass.
Para 5.
Medaljen tildeles av generalinspektørene for de tre forsvarsgrener og Heimevernet og
utdeles etter direktiver fastsatt av disse.
Para 6.
Medaljen kan kun tildeles en gang. Den bæres med forsølvet stjerne for henholdsvis 4, 8 og
12 års tjeneste for yrkes og/eller kontraktsmessig befal.
Opptjening av tid for tildeling av stjerner under frivillig tjeneste etter plikttjenesten er
underlagt de samme regler som for stadig tjenestegjørende personell.
Etter tildeling av Vernedyktighetsmedaljen, tillates den også båret med en stjerne for hver
etterfølgende to repetisjonsøvelser.
Vernepliktig/Utskrevet befal og menige kan også tildeles en stjerne for FN- NATO tjeneste
av minimum 6 måneders varighet.
Heimevernspersonell tildeles stjerner etter henholdsvis 5, 10 og 15 gjennomførte, årlige
HV-øvelser etter tildeling av medaljen.

Personell som etter å ha fått medaljen tildelt, senere går over til annen forsvarsgren eller
HV, bærer den opprinnelige tildelte medalje. Stjerner kan opparbeides i annen
forsvarsgren/HV. Uansett hvilken avdeling personellet tjenestegjør ved.
Para 7.
Med medaljen skal følge diplom. Diplomet skal underskrives av GI og paraferes av den
avdelingssjef som har kontrollert at betingelse for utdeling er til stede.
Para 8.
Vernedyktighetsmedaljen knyttes til kvalifiserende tjeneste som eneste kriterium.
Begrensninger ut fra andre kriterier, f eks disiplinære forhold, skal ikke finne sted.
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
UTFYLLENDE BESTEMMELSER
1. Medaljen tildeles vervede, vernepliktige mannskaper og utskrevet befal før dimisjon
ved utført førstegangstjeneste etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for
godskriving av full militær førstegangstjeneste. Som tjeneste i denne sammenheng
teller også militær tjeneste ved FN/NATO- oppsetninger eller tjeneste ved
fellesinstitusjoner/staber i Forsvaret.
2. Vernepliktig befal tildeles medaljen ved uteksaminasjon fra befalsskole, eller etter 1.
skoleår ved flerårige militære skoler.
3. Personell som er blitt/blir overført til Heimevernet før de har gjennomført full
førstegangstjeneste i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret, tildeles Heimevernets
Vernedyktighetsmedalje etter sammenlagt fullført førstegangs tjeneste i
vedkommende forsvarsgren og Heimevernet.
4. For øvrig gjelder disse spesielle regler:
a. Vernepliktige mannskaper som ikke har fått godskrevet full førstegangstjeneste i
sin forsvarsgren, tildeles medaljen når resttjenesten er gjennomført, eller etter
første repetisjonsøvelse.
b. Personell som tidligere ikke er tildelt medaljen ved dimisjon, og blir overført fra
andre forsvarsgrener/HV, tildeles den etter første repetisjonsøvelse. Frivillig militær
utdanning/tjeneste av samme lengde godkjennes.
c. Personell som blir overført til annen forsvarsgren under førstegangstjenesten,
tildeles medaljen til den forsvarsgren hvor tjenesten ble fullført.
d. Tildeling av medaljen kan bare finne sted i forbindelse med faktisk tjenestegjøring.
Dimittert personell kan først få medaljen tildelt ved repetisjonsøvelser eller frivillig
militær utdanning/tjeneste.

2012-03-13
FORSVARETS MEDALJE FOR FELTSPORT
Statutter
Innstiftet 1. januar 2012

Para 1.
Medaljen tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har oppnådd gode
resultater i ulike feltsportdisipliner.
Para 2.
Forsvarets medalje for feltsport tildeles når man oppnår gull i tre av følgende
ferdighetsmerker, hvorav to skal være militære:
- Det militære marsjmerket
- Det militære skimerket
- Infanterimerket
- Feltidrettsmerket
- Det militære femkampmerket
- Norges Svømmeforbunds Den store havhesten
- Norges Idrettsforbunds idrettsmerke
- Norges Skiskytterforbunds skiskyttermerke
Para 3.
Forsvarets medalje for feltsport er en oval, forgylt krans med grønn bakgrunn. På adversen
finnes Forsvarets heraldiske våpen øverst, en forgylt laurbærkrans i midten og en forgylt
stjerne nederst.
Båndet er sort med diagonale striper i grønt og hvitt.
Medaljen finnes også i miniatyr og har tilhørende båndstripe.
Para 4.
Forsvarets medalje for feltsport bæres av norske borgere på venstre side av brystet, på
rangert plass.
Para 5.
Forsvarets medalje for feltsport anskaffes av den enkelte.
Para 6.
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
Para 7.
Medaljen iverksettes 1. januar 2012 og gis tilbakevirkende kraft.

2012-03-13

FORSVARETS MEDALJE FOR SKYTING
Statutter
Innstiftet 1. januar 2012
Para 1.
Medaljen tildeles militært og sivilt personell som i militær sammenheng har oppnådd
gode resultater i ulike skytedisipliner.
Para 2.
For å oppnå Forsvarets medalje for skyting kreves det at man oppnår gull i to av
følgende merker, hvorav det ene skal være Det militære skarpskyttermerket.
- Det Militære skarpskyttermerket
- Det Frivillige Skyttervesens dugleiksmerke
- Norges Skytterforbunds armegeværmedalje (NAIS-medaljen)
Para 3.
Forsvarets medalje for skyting er en oval, forgylt krans med rød bakgrunn. På
adversen finnes Forsvarets heraldiske våpen øverst, forgylte håndvåpen i kryss i
midten og en forgylt stjerne nederst.
Båndet er sort med diagonale striper i rødt og gull.
Medaljen finnes også i miniatyr og har tilhørende båndstripe.
Para 4.
Forsvarets medalje for skyting bæres av norske borgere på venstre side av brystet,
på rangert plass.
Para 5.
Forsvarets medalje for skyting anskaffes av den enkelte.
Para 6.
Medaljen er personlig eiendom og skal ikke inndras ved innehaverens død.
Para 7.
Medaljen iverksettes 1. januar 2012 og gis tilbakevirkende kraft.

