
VALGKOMITEENS NYE INNSTILLING AV KANDIDATER TIL SENTRALSTYRET, 5. november 

 

21. oktober ga Ellen Munden Paalgard beskjed om at hun likevel ikke har kapasitet til å være 

nestleder i en ny periode. Hun signaliserte at det har vært veldig gøy å være med i denne 

perioden og det er en spennende periode fremover, men livssituasjonen de neste to årene - 

med mye som skjer både på jobb- og familiefronten, gjør at hun nå må prioritere enda 

hardere. Hun ba derfor valgkomiteen at det enten innstilles en annen person til 

nestledervervet. Samme dag ble det kjent at Hanna Marcussen blir byråd for byutvikling i 

Oslo noe som gjorde at hun trakk sitt kandidatur. På bakgrunn av dette har valgkomiteen 

laget en ny innstilling til sentralstyret.  

2. november ga Kristin Lugg beskjed om at hun pga jobb- og familiesituasjon har kommet 

fram til at hun ikke har tilstrekkelig kapasitet til å gå inn i sentralstyret. Valgkomiteen har 

derfor revidert innstillingen en andre gang.  

Leder: Lars Haltbrekken (gjenvalg) 

Nestleder: Silje Lundbeg (ny)  

Styremedlem: Kjell Derås (ny) 

Styremedlem: Synnøve Kvamme (ny) 

Styremedlem: Gunnar Reinholdtsen (gjenvalg)  

Styremedlem: Ingeborg Gjærum (gjenvalg) 

1. varamedlem: Bernt Bull (gjenvalg)  

2. varamedlem: Hilde C. Solheim(ny) 

3. varamedlem: Øyvin Johnsen (ny)  

4. varamedlem: Ellen Paalgard (gjenvalg) 

 

 

Presentasjon av innstilte kandidater til nytt sentralstyre 
 

Verv Navn  Bosted Alder Nåværende verv i NNV  

Leder Lars Haltbrekken Oslo 44 år Leder   

 

Lars Haltbrekken er opprinnelig fra Trondheim, men bor i Oslo. Han har vært aktiv i 

miljøbevegelsen siden 1988. Han ble leder av Trondheim Natur og Ungdom i 1991, var 

nestleder i NU i 1993 og 1994, og leder i 1995 og 1996. Lars var også sentral i Folkeaksjonen 

mot gasskraftverk. I 2003 ble han valgt som nestleder i Norges Naturvernforbund og har vært 

leder av organisasjonen siden 2005. Lars dekker et bredt felt av saker og bør være godt kjent i 

organisasjonen.  

 

Valgkomiteens vurdering: Lars er har med sin solide kompetanse og sindige vesen stor tillit 

langt ut over organisasjonens egne rekker. Han er svært viktig for organisasjonen og for å fram 

NNVs budskap. 

 

Nestleder Silje Lundberg Tromsø 27 Fylkesleder i Troms 

Silje Lundberg er fra Tromsø. Hun vært aktiv i NU siden 2000 og var leder for NU i 2012 og 

2013. Hun er nå fylkesleder i Troms og sitter i internasjonalt utvalg for NNV. Silje har jobbet for 

Bellona og Zero med petroleumsspørsmål og er nå organisasjonssekretær i Folkeaksjonen 



oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, samtidig som hun er student.   

Silje er opptatt av at NNV skal bli en større og mer slagkraftig organisasjon, med forankringer i 

alle kommuner i Norge, særlig opptatt av oljeboring og naturvernutfordringer i nord. 

Valgkomiteens vurdering: Silje har et utadvendt engasjement og miljøpolitisk talent som det vil 

være en styrke å få inn som nestleder 

Styremedlem Kjell Derås Levanger,   

N-Trøndelag 

62 år Fylkes- og lokallag 

landsstyret 

Kjell Derås er fra Levanger. Kjell har lang fartstid fra lokallaget i Levanger og fylkeslaget i Nord-

Trøndelag, stått i spissen for NNVs fjellrevutvalg, og har vært landssyrerepresentant siden 

2005. Kjell var sentral både i Folkeaksjonen mot skytefelt på Nord-Fosen og under 

oppbyggingen av Folkeaksjonen i Alta. Kjell har jobbet mye med formidling av naturglede og 

har vært med på å starte Skuggsjå som bl.a. produserer naturfilm og digitale løsninger. Kjell har 

også vært levende engasjert i situasjonen for den sørsamiske kulturen og naturgrunnlaget 

denne er avhengig av. I dag jobber han som programansvarlig for 100-årsmarkeringen av det 

første samiske landsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917.  

 

Valgkomiteens vurdering: Kjell tar med seg viktige perspektiver rundt naturformidling og kultur 

inn i sentralstyret. Kjell kjenner i tillegg alle delene av organisasjonen godt slik at han vil kunne 

bidra til at de nasjonale satsingene blir utformet på en slik måte at lokallag blir godt inkludert.  

 

 

Styremedlem Synnøve Kvamme Bergen, 

Hordaland 

24 år Fylkesleder i Hordaland 

og landsstyret 

 

Synnøve er fra Hardanger og bor i Bergen. Hun har vært miljøengasjert i 10 år, et engasjement 

som ble vekket gjennom den mangeårige kampen mot «monstermastene» i Hardanger. Hun 

var talskvinne for Hardangeraksjonen fra 2011 og leder fra 2013. Hun ble aktiv i 

Naturvernforbundet i 2012/2013 og har vært fylkesleder i Hordaland siden 2014, og sitter i 

landsstyret i inneværende periode. Til daglig studerer samfunnsvitenskap på masternivå ved 

Universitet i Bergen med fordypning i politikk, miljø og klima. 

 

Synnøve er mest opptatt av et helhetlig, løsningsorientert bærekraftperspektiv som ivaretar 

hensyn til både natur og klima. Hennes erfaring og engasjement er sterkest knyttet til 

naturvern, energipolitikk og politisk påvirkning. 

 

Valgkomiteens vurdering: Synnøve har et brennende engasjement og har gjennom sitt arbeid i 

Hardangeraksjonen og som fylkesleder i Naturvernforbundet vist hvordan grasrotengasjement 

kan samles og organiseres. Dette er viktig for Naturvernforbundet.  

 

Styremedlem Gunnar Reinholdtsen Sør-Varanger, 

Finnmark 

66 år Fylkes- og lokallagstyre 

vara sentralstyret 

 

Gunnar Reinholdtsen kommer fra Melbu og Mo i Rana og bor i Kirkenes i Sør-Varanger, 

Finnmark. Han har vært aktiv i lokallagstyre og fylkesstyre i en årrekke og har der også innehatt 

lederverv i lange perioder. Han har sittet to perioder som 1. vara i sentralstyret. Han er 

medlem i nordområdeutvalget og gruveutvalget i NNV, og er NNVs rep. i FNF/Finnmark hvor 

han er leder i kontaktutvalg. 

 



Han jobber i Forsvaret med lang erfaring i personal- og organisasjonsmessig ledelse. Har bred 

og langvarig bakgrunn fra et mangfold av frivillige organisasjoner/NGO. Er engasjert i 

bærekraftig samfunnsutvikling, Klima klassisk naturvern, skog. Øvrige interesser: 

Friluftsliv/Natur/Fugler/Etikk. NU-venn/Regnskogvenn.  Ønsker å bidra i Sentralstyret med 

fokus på å følge opp landsmøtets strategier.  

 

Valgkomiteens vurdering: Gunnar har lang erfaring og solid forankring i organisasjonen som er 

viktig for Sentralstyret og han er fortsatt motivert for å bidra i sentralstyret. 

 

Styremedlem Ingeborg Gjærum Trondheim Sør-

Trøndelag 

30 år 

 

Styremedlem  

Ingeborg Gjærum er fra Stange i Hedmark. Bor og studerer i Trondheim. Aktiv i Natur og 

Ungdom fra 2004, var nestleder i 2006 og 2007 og leder av organisasjonen i 2008 og 2009. 

Ingeborg var også NUs representant i Naturvernforbundets landsstyre og sentralstyre fra 2007-

10. Hun var ansatt i Naturvernforbundet en kort periode i 2010 og var nestleder i perioden 

2011-13 og er styremedlem i sentralstyret inneværende periode. 

 

Ingeborg er særlig vært opptatt av å holde havområder oljefrie, og av at Naturvernforbundet 

skal vokse og bidra til å spre et enda større miljøengasjement i befolkningen. 

Valgkomiteens vurdering: Ingeborg har en solid allsidig kompetanse, og representerer 

kontinuitet og er viktig for NNV og sentralstyret. 

 

1. varamedlem Bernt Bull Oslo/Røros 69 år Vara i sentralstyret 

 

Bernt Bull er fra Oslo og har tilknytning til Røros. Han har vært vara til sentralstyret i 

inneværende periode. Han har en svært allsidig bakgrunn som politiker og 

organisasjonsmenneske. Han har blant annet vært gruppesekretær for Arbeiderpartiets 

stortingsgruppe fra 1982-85 og statssekretær i Miljøverndepartementet under 

miljøvernminister Torbjørn Berntsen fra 1994-97.  Han er og har vært styremedlem i en rekke 

organisasjoner og institusjoner.  

 

Valgkomiteens innstilling: Bernt har en organisatorisk og politisk kompetanse å øse av som er 

et viktig bidrag inn i Sentralstyret. Han er fortsatt villig til videre innsats i sentralstyret. 

 

 

2. varamedlem Hilde Charlotte 

Solheim 

Bærum 43 år - 

 

 

Hilde Charlotte Solheim er fra Gjøvik og bor i Bærum. Hun er utdannet journalist og har 

bakgrunn fra nyhetsredaksjoner som Aftenposten, VG, Dagsavisen og Nettavisen. Hun har 

jobbet med reiseliv og naturbasert turisme i Virke og NHO Reiseliv fra 2005 til 2015 og har 

gjennom denne jobben hatt tett kontakt med miljø- og friluftsorganisasjoner rundt tema som 

kraftutbygging og motorferdsel i utmark. Hun har markert seg som en tydelig talsperson for 

bevaring av naturverdier.  Aktiv innen friluftsliv, jakt og fiske.  Hilde har også en periode bak 

seg som kommunestyrerepresentant i Gjøvik (1991-95).  

 

Valgkomiteens vurdering: Hilde har nyttig erfaring fra styrearbeid, media og alliansebygging 

fra næringslivet og kan bringe nye perspektiv inn i sentralstyret.  

 



 

3. varamedlem Øyvind Johnsen Tønsberg, 

Vestfold 

61 år Fylkesleder  

landsstyret 

Øyvind Johnsen har vært i landsstyret siden 2009 og vært aktiv i lokallagsstyre og fylkesstyre 

som sittende leder i en årrekke.  Utdannet statsviter med administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap, samt økofilosofi. Jobber i Husbanken med kommunikasjon, 

kunnskapsformidling, organisasjonsutvikling, miljøvennlige bygg og byutvikling 

Langvarig engasjement for natur- og miljøvern, bla deltatt i aksjoner mot skogsbilveier i 

Nordmarka. Spesielt interessert i: Klimaforskning og klimautvikling, samferdsels- og 

arealpolitikk, organisasjonsutvikling, markedsføring, rekruttering. 

Ønsker å bidra til at Naturvernforbundet skal være en bred medlemsorganisasjon som tar vare 

på alle typer naturvern- og miljøengasjement. 

 

Valgkomiteens vurdering: Øyvind har solid erfaring og forankring i organisasjonen og vil kunne 

bidra med utfyllende kompetanse.  

 

 

4. varamedlem Ellen Munden 

Paalgard 

Oslo 36 år nestleder 

Ellen Munden Paalgard er fra Oslo og er nestleder i inneværende periode.  Var aktiv i Natur og 

Ungdom på 90-tallet. Utdannet biolog, har erfaring som journalist, er rådgiver i SABIMA siden 

2010 og jobber spesielt med tap av biologisk mangfold. Opptatt av helheten i 

miljøvernarbeidet – ingen miljøproblemer er isolerte fra andre. Ønsker å jobbe for at 

Naturvernforbundet skal bli større, yngre og relevante for flere.  

 

Valgkomiteens vurdering: Ellen har opparbeid seg god innsikt og kunnskap i sin periode som 

nesteleder som vil være nyttig for sentralstyret videre  

 

NU-

representant 

Arnstein Vestre   NU leder NU 

representant i 

sentralstyret 

 

 

 


