
Valgkomitéens innstilling til valg ved årsmøtet i 

BirdLife Norge i 2023 
Valgkomitéens funksjon og aktivitet følger etter vedtektenes § 4 «Valg» og av sentralstyrets 

«Instruks for valgkomitéen i Norsk Ornitologisk Forening» i vedtak i SST‐28‐14a (20.09.2014). 

Valg av sentralstyre 
På valg i 2023 er styremedlemmene Merete Wiken Dees (BirdLife Norge avd. Buskerud) og Thorbjørn 

Aakre (BirdLife Norge avd. Nordland). 

Innstilling 
Valgkomitéen har gjennom kontakt med lokallag, fylkesavdelinger, sekretariat og det sittende styret 

skaffet seg oversikt over arbeidet i organisasjonen, og styrets arbeid og forvaltning av foreningens 

formål og strategiske plan. Denne kartleggingen og kriteriene i instruksen for valgkomiteen, ble lagt 

til grunn for arbeidet til valgkomitéen. I tillegg har vi vurdert motivasjon, samarbeidsevner og en 

innstilling for å jobbe for at BirdLife Norge skal være en helhetlig, aktuell og framtidsrettet 

organisasjon. De to kandidatene som er på valg i sentralstyret ønsket ikke å stille til gjenvalg. 

Torbjørn Aakre har sittet i sentralstyret siden 2020 og Merete Wiken Dees har sittet i to perioder, 

siden 2017.  

Valgkomitéen har innstilt valgbare kandidater til alle verv som er på valg i år. Ingen andre kandidater 

er foreslått for valgkomitéen eller sentralstyret. Ihht vedtektenes § 4.8 for BirdLife Norge, følger 

under valgkomitéens innstilling til valg til BirdLife Norges sentralstyre. 

Valgkomitéens innstilling til valg til BirdLife Norges sentralstyre: 

Styremedlem: Anne Gri Stenbråten Henriksen – til valg for en periode på 3 år. 

Styremedlem: Torborg Berge – til valg for en periode på 3 år. 

Begrunnelse for valgkomitéens forslag 

Alle kandidatene har erfaring og verdifull kompetanse som gjør dem kvalifiserte for å bidra til 

styringen av BirdLife Norge i kommende år. Valgkomitéens forslag til valg er basert på en vurdering 

av kompetansen og bakgrunnen til kandidatene i forhold til behovet og nåværende kompetanse i 

sentralstyret. «Instruksen til valgkomitéen» vektlegger også at «Det bør tilstrebes å ha en balansert 

kjønnsfordeling i sentralstyret». Dette oppnås ved 4:3 kjønnsfordeling og i nåværende styre sitter 

det 5 menn og 2 kvinner. De to kandidatene som er innstilt som styremedlemmer har inngående 

intern organisasjonserfaring fra ulike organisasjonsnivåer i BirdLife Norge, de bidrar til en rullering av 

den geografiske representasjonen i styret med sin tilknytning til BirdLife Norge avd. Rogaland og 

Oppland og har en samlet formal- og erfaringskompetanse som utfyller og bygger på kompetansen 

som alt finnes i styret. Vi kan spesielt trekke fram den brede bakgrunnen til Anne Gri, fra økonomi, 

markedsføring og ledelse til Natur og kulturminneoppsyn, og bakgrunnen til Torborg, med hovedfag 

på gråspurv og en yrkeskarriere innen naturforvaltning på regionalt og kommunalt nivå. 

Valgkomitéens innstilling legger opp til at det vil være 4 menn og 3 kvinner i sentralstyret. Sammen 

med det sittende styret gir de foreslåtte kandidatene styret den bredde og slagkraft som trengs i den 

strategiske ledelsen av foreningen framover. 



Presentasjon av kandidatene 

Anne Gri Stenbråten Henriksen 

Anne Gri (f. 1963) er bosatt i Gran kommune, Innlandet, og er tilknyttet BirdLife Norge avd. Oppland 

hvor hun er kasserer og BirdLife Norge Hadeland lokallag hvor hun er styreleder. Hun har utdannelse 

fra Nord universitet i Natur og kulturminneoppsyn i Steinkjer og Fuglekjennskapsstudiet i Levanger. 

Siden 2020 har hun vært ansatt som rådgiver i Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV). 

Den ornitologiske interessen har fulgt henne siden barndommen. I 2013 deltok hun på stiftelsesmøtet 

til BirdLife Hadeland lokallag og tok vervet som revisor, siden har hun gått gradene som varamedlem 

og kasserer før hun i 2020 ble leder av lokallaget. Siden 2019 har hun også vært kasserer i BirdLife 

Oppland. Anne Gri har altså i tiden siden 2013 hatt en bratt læringskurve, og gradvis blitt mer 

involvert i fuglelivet, etter hvert både i studier, som ansatt, og på fritiden. Når Anne Gri ikke holder 

på med fugl er hun bl.a. korsanger og styremedlem i Sangkoret Karteswingen (2014 – d.d.). Av 

yrkeserfaring har hun tidligere hatt lederstillinger og andre stillinger innen økonomi og 

markedsføring i bedrifter som Securitas, Kredinor, Hamar Helsekost og Lindorff. Hun har også vært 

selvstendig næringsdrivende med agenturvirksomhet over en lengre periode. 

Snuoperasjonen av yrkeskarriere startet i 2016. Nå består yrkeshverdagene i Dokkadeltaet 

Våtmarkssenter av prosjektutvikling, kartlegging, overvåking og konsekvensutredninger for fugl, 

utarbeidelser av rapporter, samt naturveiledning. Hun innehar A-lisens for ringmerking og deltar bl.a. 

i et fargemerkingsprosjekt på vipe. Et prosjekt som ligger hennes hjerte nær går på bakkehekkende 

fugler i kulturlandskapet, med kartlegging og etablering av tilskuddsbaserte tiltak på 

hekkelokaliteter. Dette holder hun også foredrag om både i jobb og på fritiden. Hun har gitt innspill 

til Regionalt miljøprogram Innlandet på tilskudd til tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl, 

og oppnådd solid gjennomslag for regional tilpassing. Anne Gri er en pådriver i tilrettelegging for 

fugleopplevelser og naturveiledning om fuglelivet. I løpet av de siste 4 årene har hun undervist mer 

enn 1000 elever om fuglelivet og til sommeren reiser hun til Svalbard med noen studenter. Anne Gri 

bruker også tid på fuglefotografering som hun bidrar med til blant annet informasjonstavler som 

lokallaget har utviklet i Hadelandsregionen om fuglelivet. 

Torborg Berge 

Torborg (f.1973) er bosatt i Sandnes kommune, Rogaland, og er tilknyttet BirdLife avd. Rogaland og 

Stavanger og omegn lokallag. Hun har vært medlem av BirdLife siden 1985, og har hatt verv som 

varamedlem/fungerende leder (1994-1996) og leder (1996-1998) i fylkesavdelingen i Sør-Trøndelag 

og styremedlem i Stavanger og omegn lokallag (2009-2013). Fra 1997 til 1999 representerte hun Sør-

Trøndelag fylke i landsstyret. De siste tre årene har hun sittet i valgkomitéen i BirdLife avd. Rogaland. 

Hun har også vært medlem av BirdLife Norge's fondsstyre siden 2007. Torborg har også erfaring fra 

annet organisasjons- og styrearbeid, og har bl.a. sittet i styret i Artsdatabanken siden 2019 og i styret 

til Utsira fuglestasjon siden 2012. 

Siden barndommen har hun vært fugleinteressert og mens hun gikk på videregående tok hun kurs i 

ringmerking. Har hatt A-lisens siden 2004. Gjennom en årrekke har hun deltatt på mange større og 

mindre fuglerelaterte prosjekter i inn- og utland. Slik som Hyasinthara-prosjektet i Brasil, globalt trua 

fuglearter i Lithauen (åkerrikse og vannsanger), vannfugltellinger i Bangladesh, ringmerking og 

trekktellinger på Gibraltar og sjøfugltellinger i Trondheimsfjorden og på Smøla. Hun har også 

gjennom mange år bidratt med artikler og bilder til bl.a. Vår fuglefauna og Falco. 

Torborg er Cand. scient i zoologi fra NTNU (2002) med hovedoppgave på gråspurv, og fag innen 

atferdsøkologi og populasjonsøkologi. Parallelt med studiene, bidro hun i undervisningen av 

grunnfagsemner i faunistikk og botanikk. Hun var ansatt som prosjektmedarbeider på diverse 



prosjekter hos BirdLife i 2002-2003, men det meste av sin yrkesmessige karriere har hun jobbet med 

naturforvaltning på regionalt og kommunalt nivå. Hun var bl.a. nasjonal koordinator for 

handlingsplan for åkerrikse 2008-2015. 

Natur- og fuglevern, og riktig forvaltning av naturen opptar Torborg. Alt henger sammen, og 

kunnskap er en viktig kilde til å forstå sammenhengen. For at forvaltningen skal kunne fatte riktige 

vedtak er det viktig at data er tilgjengelig, og presentert på en måte som de kan skjønne og bruke 

uavhengig av faglig bakgrunn. Det er også viktig å øke kunnskapen om fugl i samfunnet generelt, slik 

at folk kan bli glad i fuglene og ta hensyn til dem. 

Valg av valgkomité 
På valg i 2023 er leder av valgkomitéen Thomas Kvalnes (BirdLife Norge avd. Trøndelag). 

Innstilling 
Kriteriene gitt i instruksen for valgkomitéen er benyttet så langt de passet, med vekt på geografisk 

representasjon, organisasjonskunnskap og kontaktnettverk i organisasjonen. Thomas Kvalnes har 

sittet i valgkomitéen siden 2019 og ønsket ikke å stille til gjenvalg i år. Det er valgkomitéens 

vurdering at den nye kandidaten som er innstilt til valgkomitéen utfyller kontaktnettverket til den 

øvrige valgkomitéen på en god måte og slik gir et godt grunnlag for arbeidet til valgkomitéen. 

Valgkomitéens innstilling til valg til BirdLife Norges valgkomité: 

Valgkomitémedlem: Marianne Hegge Skogsholm – velges for en periode på 4 år. 

Presentasjon av kandidatene 

Marianne Hegge Skogsholm 

Marianne (f. 1966) er bosatt på Meløya i Meløy kommune, Nordland, og er tilknyttet BirdLife Norge 

avd. Nordland. Hun er inne i sin andre periode som styremedlem i fylkesavdelingen (2016-2017 og 

2022 til d.d.) og har siden 2015 vært styreleder i BirdLife Norge Sør-Salten lokallag. 

Marianne har en allsidig yrkesbakgrunn innenfor offentlig og privat virksomhet. Her kan nevnes 

instruktør/arbeidsleder (kontor/data) i arbeidsmarkedsbedrift, arbeidsleder/mannskap fiskebåtrederi 

og medarbeider i lokalavis. Hun er en samfunnsengasjert lokalpolitiker med nestlederverv i 

kommunens planutvalg. De siste tre årene har hun også vært leder av bygdas Grendeutvalg. Ut over 

dette har hun lang og bred erfaring med styre-/organisasjonsarbeid i ulike sammenhenger (Skole, 

Idrett, Akutthjelper, politikk m.m.). Hun driver også en ukentlig trivselskafé for øyas innbyggere. 

Som aktiv styreleder i BirdLife Sør-Salten lokallag (Gildeskål, Meløy og Rødøy kommune) og 

lokalpolitiker har hun vært spesielt opptatt av å bidra til økt kunnskap om lokalt artsmangfold og 

umistelige naturverdier. Hun tar ofte rollen som en «vaktbikkje» som stadig minner 

kommuneadministrasjon og folkevalgte om at det er vårt ansvar å beskytte/verne viktige leve- og 

funksjonsområder for fugl, fisk og dyreliv i våre områder. Siden 2016 har hun deltatt i prosjekt 

«Handlingsplan for hubro» i regi av Statsforvalteren i Nordland (Meløy og Rødøy kommune). Det 

samme gjelder feltarbeid/ulike typer overvåkning av naturreservatene i området. 
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BirdLife Norges valgkomité 

Thomas Kvalnes (leder)       Per Jan Hagevik 

Jonas Langbråten       Tor Skjetne 


