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Valg 
 

Inneholder: 

1) Valgkomiteens nye innstilling til sentralstyre 

2) Utfyllende kommentarer fra de foreslåtte 

kandidatene til sentralstyret 

3) Valgkomiteens innstilling til landsstyre 
4) Landsstyrets innstilling til revisor 
5) Landsstyrets innstilling til kontrollkomité 
6) Landsstyrets innstilling til valgkomité 

 



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 

 

 

 



5.november 2015 

UTFYLLENDE KOMMENTARER FRA DE FORESLÅTTE KANDIDATENE TIL 

SENTRALSTYRET 

Vi i valgkomiteen føler oss trygge på at vi har levert et godt forslag til nytt sentralstyre som både 

reflekterer de miljøpolitiske synene som finnes i Naturvernforbundet, som har kompetanse til å 

utvikle organisasjonen videre, og som har organisatorisk kompetanse til å involvere organisasjonen 

og sørge for at vedtak fattet av høyere organ (landsstyre og landsmøte) faktisk blir fulgt opp. 

Spesielt med en del nye navn i innstillingen, ser vi at det kommer en del spørsmål inn mot 

landsmøtet om litt mer informasjon om hva de enkelte står for enn det som så langt er sendt ut.  Vi 

har derfor bedt den enkelte kandidat selv formulere litt mer utdypende synspunkter på følgende 

tema: 

  Hvorfor oppfatter dere Naturvernforbundet som en viktig organisasjon og hva kan nettopp 

du bidra med for å styrke de sterke sidene og utvikle de sidene hvor vi i dag kanskje ikke er 

fult så sterke? 

 Hvilken rolle mener dere sentralstyret skal spille i dette? 

 Hvordan ønsker dere at miljøpolitiske saker som er utfordrende for Naturvernforbundet 

best mulig skal håndteres? Vi har spesielt fått innspill på at det er ønskelig at kandidatene 

svarer på hvordan de stiller seg i forhold til vindkraft- og fornybarsatsingen i Norge, opp 

mot hensynet til naturvern. 

Her følger kommentarene fra de enkelte med deres egne ord: 

LARS HALTBREKKEN: 
Naturvernforbundet har som den eneste landsdekkende organisasjon for voksne fantastiske 

muligheter til å sette dagsorden og få gjennomslag i viktige miljøsaker over hele landet. Det å få en 

sterkere og mer slagkraftig organisasjon er arbeid jeg mener må prioriteres. Dette gjelder både flere 

medlemmer og aktive lokallag, men også enda bedre skolerte tillitsvalgte. 

Alliansebygging med andre deler av samfunnet har hele tiden vært essensielt i min ledergjerning. Det 

å få andre til å fremføre våre budskap, få andre deler av samfunnet aktivt engasjert i miljøkampen 

mener jeg er avgjørende for at vi skal lykkes. Alliansen som er bygget med kirka og deler av 

fagbevegelsen er svært viktig og betyr mye. Den gjør at vi når stadig ut til nye grupper. Framover må 

vi både bygge på de alliansene vi har, men også stadig søke nye allianser. 

I organisasjonen er det viktig med gode diskusjoner, det skal være stor takhøyde for uenigheter i 

disse diskusjonene. Som leder har det vært viktig for meg å stimulere til diskusjoner. Men når 

organisasjonen har fattet sine vedtak må vi som er tillitsvalgte sørge for at disse standpunktene 

frontes utad og får størst mulig gjennomslag. Diskusjonen om klima versus fornybar energiutbygging 

har lenge vært et tema i organisasjonen. Vi har representert flere syn i dette. Som leder er det viktig 

å fronte det som er organisasjonens mening og som tydelig kommer frem i den energipolitiske 

plattform landsmøtet i 2013 vedtok. Selv om jeg ikke var enig i absolutt alle formuleringer der, er det 

denne som gjelder. Den ble vedtatt etter en lang forberedende diskusjon i landsstyret og jeg var med 



på å legge den frem som del av landsstyrets flertall i 2013. Vi har også en svært viktig oppgave i den 

energipolitiske debatten hvor de fleste synes å tro at forbruket av energi kan vokse inn i himmelen å 

påpeke at det kan det ikke. Vi er en av få organisasjoner som peker på at energiforbruket i land som 

Norge må ned. Dette er en viktig sak for oss, i tillegg til alt arbeidet vi gjør på energieffektivisering. I 

spørsmålet mellom kraftutbygging og klima kan vi aldri stille oss i en posisjon hvor vi ofrer viktige 

naturverdier, vi kan ikke løse et problem ved å forsterke ett annet. Vi må hele tiden tenke helhet. 

Sentralstyret har også en svært viktig jobb i å ivareta organisasjonens økonomi. Har vi ikke penger får 

vi ikke gjort jobben vår. Derfor må all vår aktivitet til enhver tid skje innenfor forsvarlige økonomiske 

rammer. Derfor må det hele tiden prioriteres. Dette er ingen enkel oppgave, men helt nødvendig. 

Sannsynligvis står vi nå foran en periode hvor det kan bli trangere økonomisk. Da er det viktig å både 

se til nye finansierings muligheter, men også hvor det må kuttes. 

Naturvernforbundet er en solid organisasjon, vi skal også være en raus og inkluderende organisasjon. 

De siste årene har vi sett miljøengasjementet blomstre stadig nye steder og i nye grupper 

mennesker. Fremover blir det viktig for oss å henvende oss til flere av de som er opptatt av natur og 

miljø. 

SILJE LUNDBERG: 
De to største miljøutfordringene verden står overfor er tapet av biologisk mangfold og 

klimaendringene. Selv om dette er globale utfordringer, er det lokalt vi finner nøkkelen til å løse dem. 

Naturvernforbundet er viktig fordi man ser disse utfordringene i sammenheng. 

Selv om Naturvernforbundet er landets største miljøorganisasjon har vi likevel et kjempe-potensialet 

til å bli større og mer slagkraftig. Jeg ønsker meg velfungerende lokallag og fylkeslag over hele landet, 

og mener det er et selvstendig mål at flere finner veien til Naturvernforbundet, at vi øker i 

medlemstall og antall lokallag. 

Jeg ønsker å bidra i å formidle den fagkunnskapen og de løsningene som Naturvernforbundet har, til 

enda flere folk. Samtidig er det helt essensielt at de som i dag legger ned utallige frivillige timer hos 

Naturvernforbundet blir sett, og at de kan bli inspirert til å fortsette den viktige jobben.   

 Jeg ser på sentralstyret som en tilrettelegger for at både landsstyret og lokallagene skal få til mest 

mulig miljøpolitikk lokalt, og derfor er viktig i å følge opp at landsmøtets vedtak blir gjennomført i 

organisasjonen. Jeg håper sentralstyret kan bidra til at flere mennesker ønsker å bruke tid og energi 

på å jobbe med miljøpolitikk i Norge, og at de føler at arbeidet er givende og at de blir sett. Jeg 

mener også at det viktig at sentralstyret er tilgjengelig for de aktive i organisasjonen, og bistår i det 

arbeidet de aktive ønsker. 

Jeg er mot økt vannkraftutbygging, og mener det er tragisk at så mye av vassdragsnaturen enten er 

utbygd eller truet utbygd. Jeg er mer positiv til vindkraft, men jeg mener det i alt for liten grad er 

naturen som setter premissene, og ikke minst, grensene, for de storstilte vindkraftplanene vi ser i 

dag. En særlig utfordring i disse sakene er å heve både kunnskapsnivået i planprosessene, og ikke 

minst kravene som stilles til fagutredningene som gjøre. Disse er i svært mange tilfeller urovekkende 



mangelfull, som gjør at avgjørelser fattes på svært dårlig grunnlag. Derfor må vi få på plass et 

strengere konsesjonsregime, som tar langt mer hensyn til naturen, slik Naturvernforbundet har krevd 

mange ganger. 

I arbeidet med utfordrende saker er det viktig å inkludere grasrota, ha åpne debatter og prosesser, 

hvor de som til daglig jobber med disse spørsmålene føler seg godt ivaretatt, og hørt. Jeg mener man 

gjorde mye av dette i arbeidet med energiuttalelsen som ble vedtatt på landsmøtet i 2013, og jeg 

stiller meg selvsagt bak det som er Naturvernforbundet sin vedtatte politikk.  

 

KJELL DERÅS: 
Naturvernforbundet er den eneste demokratiske, landsdekkende miljøorganisasjonen i Norge. 

Organisasjonen har utviklet seg fra en snever naturvitenskapelig for "nikkersadelen", til en 

mangfoldig organisasjon for folk flest. 

 

I 2015 favner Naturvernforbundet om: "FNs konvensjon om biologisk mangfold (CBD)". Utdrag fra 

CDB: "CDB anerkjenner den nære avhengigheten som er mellom urfolk og biologiske ressurser 

(forordet artikkel 12). CDB sier at statene skal respekter, bevare, og videreføre urfolks tradisjonell 

kunnskap, fornying og sikker (praktiseringen) som er relevant for bevaring og bærekraftig bruk av 

biologisk mangfold (artikkel 8 j). Sametinget uttaler om "Klimaendringer": "Klimaendringer angår 

urfolk i aller høyeste grad fordi urfolk ofte lever nært naturen og således i fronten av 

klimaendringene. Dette gjelder særskilt for urfolk i Arktisk der klimaendringene skjer raskest. I tillegg 

er selvsagt regnskogene og andre skogområder viktige leveområder for mange av klodens over 300 

millioner urfolk som lever i rundt 70 land." 

 

Vår egen Naturmangfoldlov av 2009 - bygger på CBD, og den var et brudd med ensidig tru på 

naturvitenskapen. I dag er Naturvernforbundet den eneste organisasjonen i Norge som kombinerer 

hensyn til klassisk naturvern, respekt for vår egen urbefolkning sitt natursyn og rettigheter, samt 

kamp mot klimaendringer. 

 

Å mobilisere folk flest både gjennom bruk av kultur (musikk, poesi, skjønnlitteratur m.m.) samt 

biologiske og økologiske argumenter er i ferd med å bli naturvernets suksessoppskrift.  

Sentralstyre bør være et forum som fanger opp de gode suksesshistoriene rundt om i landet - og 

sprer disse videre. Organisasjonsutvikling er viktig for å komme oss videre i en tid hvor 

medlemsorganisasjoner flest sliter. CDB legger opp til balanse mellom: hensyn til klassisk naturvern, 

respekt for vår egen urbefolkning sitt natursyn og rettigheter, samt kamp mot klimaendringer. 

 

Av konkrete standpunkt til de mest kontroversielle vindindustriplanene – som Fosen og Kalvvatnan - 

blir vekten av naturmangfoldverdier og urfolksrettigheter - tyngre, enn en eventuell klimagevinst ved 

produksjon av vindkraft kontra produksjon av klimavennlig reinkjøtt. 

 

Raushet og demokratiske prosesser bygd på både tradisjonskunnskap og vitenskapelig kunnskap 

legges til grunn. Likes så er det viktig å inkludere alle perspektivene i "FNs konvensjon om biologisk 

mangfold (CBD).  

 



SYNNØVE KVAMME:  

Etter mi meining er Naturvernforbundet ein viktig organisasjon hovudsakeleg fordi den: 

 Har stor fagleg tyngde og truverdigheit 

 Er demokratisk forankra i alle fylke 

 Frontar heilskapsperspektiv 

 Spreiar miljøkunnskap til både politikarar og veljarar 

 Stort påverknadspotensiale 

Eg trur eg kan bidra med: 

 Løysingsorientert engasjement 

 Idear om strategi og formidling 

 Organisasjonsbygging, struktur og omdømmebygging 

 Heilskapstenking 

Sentralstyret skal først og fremst setja i verk og følgja opp det landsmøtet og landsstyret har 

bestemt. Sentralstyret skal òg førebu saker til landsstyret og sørgja for at aktuelle saker både i 

organisasjonen og politikken kjem på dagsorden til landsstyret. 

I Naturvernforbundet skal det vera rom for ulike synspunkt, og det er viktig å respektera kvarandre 

sine meiningar. I ein demokratisk organisasjon er det likevel slik at i dei sakene der det er ueinigheit, 

er det fleirtalet som bestemmer. Å jobba for ein heilskapleg, kunnskapsbasert politikk som dei fleste 

kan samlast kring, må vera eit overordna mål. 

Klima versus naturvern er eit oppkonstruert motsetnadsforhold, og det er ikkje slik at ein må velja éin 

av dei. Intakte økosystem gir oss ei rekke livsnødvendige tenester, vernar oss mot ekstremvêr og 

flaumar og fungerer dessutan som karbonlager. Derfor er naturvern òg god klimapolitikk. 

Eg er overtydd om at ei fundamental haldningsendring er naudsynt for å skapa eit berekraftig 

samfunn. Derfor er det ikkje nok å erstatta fossil energi med fornybar – heile tankesettet vårt må 

endrast. Me må forlata den evige vekstillusjonen, og i staden redusera og stabilisera forbruket vårt. 

Dette gjeld ikkje minst på energifronten. Energieffektivisering og sparing er det viktigaste me kan 

gjera i Noreg då me har moglegheita til å vera sjølvforsynte med den fornybare energien me allereie 

produserer. 

Me må òg endra måten me tenker energi på. Fossil energi er ei konsentrert energiform, i motsetnad 

til fornybar. Dermed krev det enorme areal for å erstatta fossil energi med t.d. vindkraftanlegg og 

solcelleplantasjar. Å kopiera fossil energiindustrien med store, sentraliserte kraftanlegg er derfor 

ikkje vegen å gå – då blir det umogleg å erstatta all fossil energi i verda med fornybar utan å 

øydelegga naturen på vegen. I ei berekraftig framtid er energisystemet derfor desentralisert og alle 

samfunn er i mest mogleg grad sjølvforsynte av eit mangfald av fornybare, effektive energiløysingar 

tilpassa lokale forhold. 

Eg meiner at: 

 Noreg har moglegheita til å verta 100 % sjølvforsynt med fornybar energi utan å øydelegga 

og fragmentera meir natur. 

 Noreg sitt hovudfokus må vera på å få ned energiforbruket gjennom 

energieffektiviseringstiltak. Den frigjorte energien kan brukast til elektrifisering av bilparken, 

utfasing av fossil energi i industrien, og eventuelt eksport. 



 Vidare energiutbygging i Noreg må i hovudsak skje i form av solenergi på bygg og utvikling av 

aktiv- og passivbygg med geoenergi der det er mogleg. Derfor, nei til vidare utbygging av 

vind- og vasskraft i Noreg. 

 Kvart land må utvikla sine eigne, fornybare energikjelder så langt det er mogleg. Vårt ansvar 

er å fasa ut norsk fossilindustri, ikkje å erstatta den med fornybar energi. 

 Ideen om Noreg som Europa sitt «grøne batteri» er ein illusjon. Eg støttar eksport av 

fornybar energi i den grad me har overskotskapasitet til det som elles vil bidra til auka 

forbruk og låge prisar i Noreg. 

 Elektrifisering av sokkelen er sløsing med fornybar energi. 

 Noreg bør bidra med finansiering og kompetanse til utvikling av fornybare energikjelder i 

fattige land. 

 

GUNNAR REINHOLDTSEN: 
Fordi NNV er den eneste organisasjonen som favner bredden og har en landsomfattende 

organisasjon som kan engasjere på alle nivå og i alle spørsmål både innen klassisk naturvern og i 

forhold til de store truslene ift klima og naturmangfold. 

 

Jeg ønsker å jobbe for at arbeidet i organisasjonen får mest mulig effekt. Bidra til å legge til rette for 

lokal- og fylkeslag, at de skal gis faglig støtte, opplæring og motivasjon, og tilgang til de verktøy de 

trenger for å kjempe de lokale kampene og gjøre dem i stand til å bidra til arbeidet for de 

overordnede mål som Landsmøte vedtar. 

 

Sentralstyret skal utøve ansvaret for den løpende drift av forbundet - og være eksekutivkomiteen for 

landsstyret og landsmøtet. Landsstyret er det høyeste organ mellom landsmøtene, og sentralstyret 

utøver ansvaret for driften mellom landsstyremøtene og i henhold til de politiske vedtak landsmøtet 

har gjort, og landsstyret gjør. Det er en viktig oppgave å styre sekretariatets arbeid innenfor de gitte 

rammer og ivareta situasjoner og spørsmål som dukker opp og må ivaretas løpende. Sentralstyret må 

også utrede og legge frem langsiktige spørsmål for landsstyret.  

 

Måten saker kan og må behandles på avhenger av sakens natur. Utfordrende saker kommer ofte 

raskt og må svært ofte takles av arbeidsutvalget i sentralstyret. I tillegg må sentralstyret være 

oppmerksomme og proaktive og søke å forutse situasjoner som kommer, forberede saker som er i 

utvikling, og peke på saker det må satses på. Sekretariatet kan i slike tilfelle engasjeres eller styres. 

De faste landsstyremøtene er en viktig del av det strategiske arbeidet, og gir et viktig korrektiv 

gjennom sin forankring i de regionale og lokale ledd. Det gjør det spesielt viktig at de politiske sakene 

blir behandlet her. 

 

En bred geografisk, kompetansemessig og erfaringsmessig bakgrunn i sentralstyret kan bidra til at 

grensesnittet mellom styrene blir godt og at den totale effekten av organisasjonens arbeid blir høy. 

Spørsmålet om vindkraft og fornybarsatsing er et sammensatt spørsmål å forholde seg til, ja egentlig 

er det jo mange.  

 

Men jeg kan forsøke å bidra til å belyse min holdning: 

De to store utfordringene klima og naturmangfold overskygger det meste annet, samtidig må vi 

holde tunga rett i munnen og ikke bli for ivrige i forhold til de tiltak en iverksetter.  



Storstilt vindkraftutbygging i Norge i dag fremstår i utgangspunktet som meningsløst. Det gir ikke 

balanse i miljøregnskapet, og fører også til økt strømforbruk og økte problemer. De riktige tiltak nå 

bør være de som kan gi stor effekt på kort tid, uten å føre til store natur og miljøødeleggelser. 

Energieffektivisering bør derfor komme aller først.  

 

Samtidig bør Norge med sine ressurser bidra til den teknologiske utviklingen der det er potensiale for 

store effekter både innenfor energi, gruvedrift og industri. Fornybarsatsing innebærer langt mer en 

vindkraft, og grunnforskning bør være et satsingsfelt slik at vi på sikt kan bidra til bedre utnyttelse av 

vind, sol og bølger, uten at dette truer naturmangfold og naturverdier. For øvrig mener jeg at 

arbeidet i de styrende organer i NNV så skal det styres av organisasjonens vedtatte politiske 

strategier. 

 

  

INGEBORG GJÆRUM: 
Jeg ønsker å bruke mitt miljøengasjement i Naturvernforbundet fordi jeg tror en demokratisk 

organisasjon med lokal- og fylkeslag, og derfor med tilstedeværelse over hele landet, har aller størst 

potensial for å løse miljøproblemene. Det at vi er tett på folk og på natur over hele landet gir oss en 

mulighet for å oppdage og vinne gjennom i viktige saker, og for å skape engasjement for miljøsaken. 

Det gir oss samtidig et ansvar for å styrke organisasjonen rundt om i landet, for å få med flere 

gjennom et forståelig og engasjerende budskap. Jeg har erfaring fra lokalt miljøarbeid gjennom Natur 

og Ungdom (særlig mot utvidelse av E6 i Hedmark), og fra tett samarbeid med lokal- og fylkeslag i 

Naturvernforbundet og tidligere i Natur og Ungdom i mange ulike saker. Jeg har videre særlig et 

hjerte for at vi skal bli en organisasjon som klarer å kommunisere enklere og mer engasjerende, at vi 

skal få flere kvinner og unge med i organisasjonen, og at vi skal gjøre det mulig å være litt aktiv i 

organisasjonen for dem som synes hverdagen har nok å by på. 

Sentralstyret mener jeg skal spille en rolle både for å diskutere miljøpolitiske saker som dukker opp 

løpende og hvordan Naturvernforbundet skal respondere på disse, at vi skal bidra til å komme på og 

legge frem saker i landsstyret som gir mulighet for å diskutere viktige veivalg både politisk og 

organisatorisk for et organ som sitter tett på lokallagene. I den situasjonen organisasjonen vår nå står 

i, mener jeg også sentralstyret de neste to årene må ha særlig blikk på hvordan organisasjonen skal få 

en mer robust økonomi. De færreste har organisasjonsøkonomi som sin beveggrunn for å bli med i 

Naturvernforbundet, det gjelder heller ikke meg, men jeg tror jeg har en organisasjonsbakgrunn som 

gjør at jeg i noen grad kan bidra til at styret stiller viktige spørsmål, holder oversikt over situasjonen i 

samarbeid med sekretariatet og at vi tenker ut nye måter å sikre finansieringen av viktig miljøarbeid 

også i tiden fremover. 

Jeg ønsker at Norge skal produsere mer fornybar energi, men vi må gjøre det uten å gjøre irreversibel 

skade på sårbar natur og med det som forutsetning at den fornybare energien erstatter fossil energi. 

Det har jeg jobbet for i en årrekke, men når det gjelder begge disse punktene har 

Naturvernforbundet i for liten grad fått gjennomslag: Naturhensyn overkjøres og det tas få virkelige 

grep for å sikre at økt fornybar energi fører til lavere norske klimagassutslipp. De to siste årene har 

Naturvernforbundets politikk vært mer restriktiv når det gjelder fornybar energi enn jeg har ønsket. 

Slik vil det alltid være i en demokratisk organisasjon, og jeg oppfatter det som bekymringsverdig 

dersom vi ikke har takhøyde for slik uenighet – uavhengig av hvilket politikkområde det måtte angå. 



Jeg opplever at den takhøyden finnes i dag, og mener jeg har vært lojal mot den politikken 

landsmøtet i 2013 vedtok. Samtidig er det viktig for meg at vi som miljøorganisasjon fokuserer på det 

jeg mener er organisasjonens (men også mitt eget) viktigste ankepunkt mot deler av 

kraftutbyggingen i dag, nemlig at den truer naturen og livsgrunnlaget vårt. 

 

BERNT BULL:  
De globale miljøutfordringene er eksistensielle. Sikring av biodiversitet er en nødvendig forutsetning. 

Jeg har alltid sett på tap her som det mest alvorlige. 

Reduksjon av klimagasser kan ikke oppnås bare ved redusert energibruk. Vi kommer ikke utenom økt 

produksjon av fornybar energi.  Det vil føre til målkonflikter til andre miljøhensyn.  Derfor må også vi 

av og til måtte gjennom den ubehagelige prosess det er å avveie. Det er det politikk handler om. I 

den striden man hadde for noen år siden hadde noen gått svært langt i helt å avvise naturvernhensyn 

(som omfattet biodiversitet også) man må ikke falle i den andre grøfta. Jeg synes man har håndtert 

dette godt med vedtakene i disse sakene i inneværende periode i samsvar med forrige landsmøtets 

forutsetninger. 

HILDE C. SOLHEIM: 
Jeg ser på Naturvernforbundet som den aktøren i norsk miljøkamp som kan spille den viktigste rollen 

som pådriver for en bedre politikk for norsk natur og miljø. Det er helt nødvendig med et sterkt 

Naturvernforbund for å presse igjennom en bedre miljø- og klimapolitikk i Norge. Dette er spesielt 

viktig i dagens politiske situasjon, da miljøforvaltningen bygges ned og viktige verneverdier er under 

massivt press fra Regjeringen og andre sterke samfunnskrefter.   

- Sentralstyret skal sikre en god drift av forbundet, bidra til framdrift og kraft i det politiske arbeidet 

og støtte administrasjonen og toppledelsen i deres arbeid. 

- Vindkraft er en del av framtidens energiløsning, men det er ikke hele løsningen. Et "religiøst" syn på 

landbasert vindkraft som hovedløsning på fornybarsiden i Norge er i konflikt med viktige naturverdier 

og er lite kostnadseffektiv klimapolitikk. Jeg har store forventninger til offshore vind og muligheten til 

å hente ut økt effekt av allerede regulert vannkraft. Når det gjelder utbygging av ny fornybar kraft, er 

både småkraft og landbasert vindkraft i verdifulle kyst- og fjellandskap vanskelige saker, fordi det 

representerer dramatiske naturinngrep. Utbygging av landbasert vindkraft i verdifulle naturområder 

må derfor vurderes opp mot faktisk kraftbehov og samlede kostnaden ved naturinngrepet. All den tid 

mange foreslåtte vindanlegg har beliggenhet langt fra forsyningsnettet, vil mange prosjekter koste 

mer enn de smaker når man balanserer effekt/klimagevinst opp mot økonomisk kostnad til 

nettutbygging og kostnaden irreversible naturinngrep.        

I steden for å bli demagogisk på et vanskelig område som dette, mener jeg man må ta utgangspunkt i 

dagens realiteter. Det europeiske kraftmarkedet har per i dag og så langt fram vi kan se i hovedsak 

behov for regulerbar fornybar og rask effekt fra det norske kraftmarkedet. Et viktig klimabidrag 

Norge kan gi på kort og mellomlang sikt, er derfor å intensivere oppgraderingen av allerede regulert 

vannkraft, for å sikre mer grønn kraft inn i det europeiske markedet på de tidspunktene hvor det 

faktisk er behov for effekten.  

https://dub129.mail.live.com/ol/


Jeg mener at Naturvernforbundet skal jobbe kunnskapsbasert og innovativt og ligge i forkant når det 

gjelder framtidens miljø- og klimaløsninger, både teknologidrevet utvikling og bruk av politiske 

virkemidler. Overgangen fra petroleumsøkonomien til et grønnere samfunn krever folkelig 

oppslutning og politisk nytenkning og her må Naturvernforbundet gå i front for å skape forståelse for 

at det er nødvendig med endringer. 

ØYVIND JOHNSEN: 
Naturvernforbundet er en bred og demokratisk medlemsorganisasjon som trenger flere medlemmer 

og aktivister slik at naturvernet får sterkere gjennomslag. Jeg håper å kunne bidra bl.a. med innspill 

til organisasjonsutvikling, markedsføring og rekruttering ut fra mine kunnskaper og praktisk erfaring. 

Faglig sett har jeg spesielt kunnskap å bidra med i diskusjon om klimapolitikk. 

Landsstyret er organisasjonens høyeste organ mellom landsmøtene, men sentralstyret møtes oftere 

og er derfor viktig for å bistå landsstyret i arbeidet med å sikre at sekretariatet følger opp 

landsmøtevedtakene best mulig. Sentralstyret er videre viktig som diskusjonsforum til støtte for de 

som uttaler seg på vegne av Naturvernforbundet sentralt i media. Sentralstyret skal også sammen 

med landsstyret for øvrig forberede diskusjonen på landsmøtene og dermed den videre utviklingen 

av Naturvernforbundet både politisk og organisatorisk. 

Naturvernforbundet skal være en bred organisasjon for alle som er opptatt av naturvern. I 

utfordrende saker med intern uenighet er det derfor viktig at alle synspunkter kan komme fram. 

Ulike syn bør også være representert i sentralstyret og landsstyret, for å sikre en levende diskusjon 

og politikkutvikling. Vi bør velge ord og løsninger som virker samlende i forhold til å bruke kreftene 

utad på naturvernarbeid, ikke innad på diskusjoner om hvem som står på «den rette linja». 

Jeg synes vi hadde en god diskusjon og prosess fram mot landsmøtet i 2013 og støtter vedtakene 

som ble gjort der i arbeidsprogrammet og uttalelsen om energipolitikk. 

ELLEN PAALGARD: 
Jeg oppfatter det som miljøorganisasjon EN i Norge fordi den favner bredt temamessig, men også 

som organisasjon med lokallag over hele landet. Jeg mener en av dens sterke sider er at den 

representerer miljøengasjerte folk fra hele landet. Jeg vil bidra til å jobbe for at vi skal vise bedre 

frem at vi er et mangfold av miljøengasjerte folk – at vi er en organisasjon for damer og for unge (ikke 

fordi jeg er så ung, men fordi jeg vil jobbe for at saker som typisk appellerer til unge kommer bedre 

frem i vår kommunikasjon og valg av saker). Jeg mener vi enda raskere enn nå må vokse som 

organisasjon – og bli yngre. Jeg mener vi har stort potensiale til det siden unge voksne i større grad 

enn før viser interesse for miljøsaken. 

Vi må noen ganger prioritere hva vi skal løfte av saker – da bør vi prioritere saker som viser enda flere 

at Naturvernforbundet er relevante for dem. Vi må også løfte diskusjoner om hvordan vi 

kommuniserer budskapet vårt. Hvem er målgruppa og hva er målet. I dag har vi etter min mening 

vært for rettet mot politikere og det tunge miljøvernarbeidet (høringsuttalelser for eksempel). Dette 

er jo ekstremt viktig arbeid, men øker terskelen for hva folk opplever må til for å engasjere seg i 

miljøsaken. Eller i det minste bli medlem. 



Jeg syns at så lenge det er tvil om miljøeffekten av et vindkraftverk (være seg klima- eller 

naturverneffekter) så skal det ikke bygges. Vi har bygget mye til nå, men det har faktisk ikke bidratt til 

å redusere utslippene. Så lenge det ikke er tilfelle, bør det være pause i utbyggingen. Mye må på 

plass for at dette skal skje som del av en plan for framtidig energibruk. Nå er det symbolpolitikk. Jeg 

mener at vi skal stå tydelig for dette, samtidig er det viktig at vi viser hvilke løsninger vi er for. Derfor 

mener jeg at en kampanje for det grønne skiftet er så viktig å gjennomføre i stor stil den neste 

perioden. Det kan bidra til at vi ikke bare oppfattes som negative, men at vi også har forslag til 

løsninger vi mener er de beste, mest miljøvennlige, kule og smarte! 



Landsstyrerepresentanter fylkesvis

Fylke Fast Vara 2. vara

Finnmark Annie Henriksen Leif Wasskog

Troms Silje Lundberg Gunn Elin Fedreheim

Nordland Erling Solvang Terje Cruickshank

Nord-Trøndelag Ellen Andersson avventer ny kandidat etter opprykk av vara

Sør-Trøndelag Steinar Nygaard Anna Bergengren

Møre og Romsdal Øystein Solevåg Gunn Nordheim Morstøl

Sogn og Fjordane Ove Eliassen Marit Vøien Nes

Hordaland Synnøve Kvamme Siri Vatsø Haugum Eirik Hordnes

Rogaland Anne Elisabeth Carlsen Per Terje Håland

Vest-Agder Peder Johan Pedersen Julie Nilsen David Goksem

Aust-Agder Jorunn Åstøl Stålsett Mirell Kirchner

Telemark Tormod Svartdal Sigrid Dahl

Vestfold Ann Norderhaug  avventer ny kandidat etter opprykk av vara

Buskerud Wenche Johansen Roar Carlsen

Oslo og Akershus Gert-Fredrik Malt Ingrid Aalstad

Hedmark Thomas Cottis Jenny Gulbrandsen

Oppland Paul Lindviksmoen Monica Rønning

Østfold Ragnar Johnsen Trine Strømme

Natur og Ungdom Arnstein Vestre Gaute Eiterjord

Natur og Ungdom Olav Aga Tale Ellingsvåg

Miljøagentene Are Shaw Waage Ane Marte Rognskog
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Tone W. Salomonsen (ny) 
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Landsstyrets innstilling til valgkomité:  
 

Ottar Michelsen (gjenvalg) 

Anne Greve (gjenvalg) 

Øystein Solevåg (ny) 

Ingvild Melvær Hansen (ny) 

Eirik Gran (ny) 

 

 

 

 

 

  


