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Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder 

 

Som leder av Naturvernforbundet foreslår valgkomiteen Silje Ask Lundberg.  

Som nestleder av Naturvernforbundet foreslår valgkomiteen Øyvind Johnsen.  

Innstillingen er enstemmig.  

Valgkomiteen vil muntlig orientere om prosessen under fremleggingen av forslaget på landsmøtet.  

Presentasjon av kandidatene: 

 

Silje Ask Lundberg (født 1988) 

Silje Ask Lundberg ble valgt som nestleder til sentralstyret i 2015 og ble konstituert som leder i 

september i 2016. Innspillene til valgkomiteen viser at Silje Ask Lundberg har bred støtte i 

organisasjonen, og valgkomiteen foreslår at landsmøtet velger henne som leder.  

Silje Ask Lundberg har bred erfaring fra miljøbevegelsen. Hun har vært sentralstyremedlem i Natur og 

Ungdom fra 2009, ble valgt som nestleder i 2010 og leder i 2012 fram til 2014. Hun har også jobbet 

som regionsekretær i Natur og Ungdom, vært prosjektleder i FIVAS – Foreningen for internasjonale 

vannstudier, vært rådgiver i ZERO og Bellona, og organisasjonssekretær i Folkeaksjonen oljefritt 

Lofoten, Vesterålen og Senja.  

Silje Ask Lundberg var styremedlem i Naturvernforbundet i Troms fra 2014-2015 og var leder i 2015-

2016. Hun har også vært medlem av Naturvernforbundets internasjonale utvalg. Hennes 

internasjonale engasjement har også ført til at hun siden april 2016 har vært medlem av ’executive 
board’ i Friends of the Earth Europe.  

Hun har i løpet av sin tid i miljøbevegelsen jobbet særlig med oljespørsmål og for å styrke samarbeid 

med internasjonal miljøbevegelse. Gjennom det siste året har hun også jobbet mye med rovdyr og 

vassdragsvern, samt styrket samarbeidet med de samiske interessene i spørsmål om gruvedrift og 

vindkraft. 

Fra 2014 har Silje Ask Lundberg gått på bachelorstudiet i biologi, klima og miljø ved Universitetet i 

Tromsø.  

Silje Ask Lundberg har brukt Naturvernforbundets Tromsø-kontor som arbeidssted etter at hun ble 

konstituert som leder, men er også mye i Oslo. Hun ble nylig kåret som en av Nord-Norges mest 

innflytelsesrike personer av avisa Nordlys på grunn av den jobben hun har gjort som leder av 

Naturvernforbundet siden september.  
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Øyvind Johnsen (født 1954) 

Øyvind Johnsen ble valgt som vara til sentralstyret i 2015 og ble etter innstilling fra valgkomiteen 

konstituert som ny nestleder i september 2016. Valgkomiteen foreslår at Øyvind Johnsen formelt 

velges som nestleder.  

Øyvind Johnsen er utdannet statsviter med magistergrad i administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap fra UiB. I studietiden var han leder av studenttinget i Bergen i 1976 og 

medlem av styret i Studentsamskipnaden i Bergen fra 1976-83 (styreleder 1981-83).  

Han er i dag fagdirektør i Husbanken Sør (Drammen) og jobber med internettkommunikasjon, 

kunnskapsformidling, organisasjonsutvikling, miljøvennlige bygg og byutvikling. Han har tidligere 

blant annet vært kommunikasjonsdirektør i Husbanken. Han har også siden 2010 vært Husbankens 

representant i programstyret for FutureBuilt, som er et 10-årig program for å utvikle klimanøytrale 

bygg og byområder drevet av kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, med støtte fra statlige 

aktører. 

Øyvind Johnsen har vært styremedlem i Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet og leder av 

Naturvernforbundet i Vestfold siden 2007. Han har vært landsstyrerepresentant for Vestfold fra 2009 

og fram til han ble valgt inn i sentralstyret i 2015.  

Øyvind Johnsen er opptatt av at Naturvernforbundet skal være en bred og politisk uavhengig 

medlemsorganisasjon som tar vare på alle typer naturvern- og miljøengasjement. I lokallaget har 

Øyvind Johnsen vært opptatt av naturgledearrangementer, f.eks. gjennom Din nabo er en drage-

arrangementer inspirert av Østfold. I fylkeslaget har han blant annet engasjert seg i jordvern, 

samferdsels- og arealplanleggingssaker. Fylkeslaget har også ført en vellykket kamp mot et 

gruveprosjekt i Kodal, der Johnsens rolle primært har vært å bidra til kontakt mellom FNF i fylket, 

lokallaget i Sandefjord og gruveutvalget i Naturvernforbundet. Øyvind Johnsen har for øvrig vært 

medlem i AU/styret for FNF i Vestfold siden 2010, leder siden 2014. 

Øyvind Johnsen har vært engasjert i natur og miljøvern siden ungdomsårene. Han har bl.a. deltatt i 

samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) sine aksjoner mot skogsbilveier i Nordmarka 

(Spålseter 1971 og Vidvangen 1972), deltok i (snm) sine grupper i økofilosofi og økopolitikk på 70-

tallet og studerte økofilosofi med Sigmund Kvaløy Sætereng som veileder.  

 

 

 
 


