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HAVNÆRINGEN OG 
FNS BÆREKRAFTSMÅL



Bærekraftsmålene gir selskaper en felles retning for hvordan de kan 

håndtere utfordringer knyttet til bærekraft. Oljefondet har over mange 

år jobbet med flere av de globale utfordringene som nå er nedfelt som 

bærekraftsmål. Hvilken betydning har bærekraftsmålene for næringslivet, 

og hvilke mål er særlig relevante for Oljefondet? 

Dette er spørsmål vi vil stille oss på vårt frokostmøte, der vi vil fokusere 

særskilt på bærekraftsmål nummer 14 «Livet under vann». En rekke 

selskaper har bygd opp sin virksomhet knyttet til havet og kan ha negativ 

påvirkning på havet. Endringer i reguleringer og forbrukere som etterspør 

en bærekraftig havnæring representerer både utfordringer og muligheter 

for selskaper. 

I forbindelse med møtet publiserer vi et dokument om hvordan vi 

forventer at selskaper håndterer utfordringene og mulighetene knyttet til 

bærekraftig bruk av havet. 

Til å belyse temaet samler vi tre eksperter på bærekraft og havnæringen, 

for å diskutere hvordan selskaper kan bruke havet på en bærekraftig måte 

og bidra til å nå FNs bærekraftsmål.



08:00  Registrering, frokost og kaffe 
 
08:30  Velkommen  

Carine Smith Ihenacho,
Norges Bank Investment Management

 
08:35 Oljefondets tilnærming til bærekraft 

FNs bærekraftsmål og ansvarlig forvaltning 
Jonas Jølle, Norges Bank Investment Management

Våre forventninger om bærekraftig bruk av havet
Wilhelm Mohn, Norges Bank Investment Management

09:05  Panelsamtale: Hvordan kan selskaper bruke  
 havet på en bærekraftig måte og bidra til å nå  
 FNs bærekraftsmål? 

Nina Jensen, REV Ocean

Bård Vegar Solhjell, WWF Verdens naturfond

Sturla Henriksen, FNs Global Compact

 

10:00  Møtet er ferdig

Program



Bård Vegar Solhjell
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond

Bård Vegar Solhjell startet som generalsekretær 
i WWF Norge i 2018. Solhjell er tidligere 
nestleder i Sosialistisk Venstreparti og har vært 
både kunnskapsminister og miljøvernminister i 
Stoltenberg-regjeringen. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i 
Bergen og Universitetet i Oslo med fagkretsen sosiologi, sammenlignende 
politikk og idéhistorie. Solhjell har gitt ut mange publikasjoner, deriblant en 
om sjakk, og nå sist “Uro. Ei historie om Norges framtid”.

Nina Jensen
Leder i REV Ocean

Nina Jensen ble leder for REV Ocean i 2018. REV 
Ocean skal blant annet bygge verdens største 
forsknings- og ekspedisjonsskip. Jensen er 
brennende engasjert i havet, bevaring av naturen og 
bærekraftige løsninger. Jensen er tidligere leder for WWF Verdens naturfond 
Norge. Hun har en mastergrad i marinbiologi fra Universitetet i Tromsø og 
har en bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring fra Ogilvy&Mather. 
Hun er styremedlem i The Business for Peace Foundation, medlem i 
bedømmelseskomiteen til Nordisk råds natur- og miljøpris, medlem i 
ekspertkomiteen til Thor Heyerdahl-prisen og medlem i priskomiteen til 
Rachel Carson Award. Hun sitter også i det rådgivende styret til Global 
Opportunity Report.

Talere



Sturla Henriksen
Spesialrådgiver for hav i FNs Global Compact

Sturla Henriksen ble utnevnt til spesialrådgiver 
for hav i FNs Global Compact i 2018. Han bistår 
FN med å styrke det internasjonale samarbeidet 
mellom næringsliv og myndigheter for å fremme 
bærekraftig utvikling av verdenshavene. Henriksen 
var tidligere administrerende direktør i Norges Rederiforbund. Han har også 
jobbet som partner/Senior Executive i Accenture Management Consulting, 
og ti år med ledelsesrådgivning mot ulike deler av næringslivet og offentlig 
sektor. Tidligere yrkeskarriére inkluderer Rederiforbundet, EU-kommisjonen 
(Brussel), EFTA (Genève), Finansdepartementet, Statistisk sentralbyrå 
og Forsvaret. Han er utdannet Cand.oecon fra Universitetet i Oslo, og 
har i tillegg utdannelse fra befalskole, BI, Forsvarets Høgskole og INSEAD 
(Frankrike).

Talere



Yngve Slyngstad
Leder

Yngve Slyngstad ble utnevnt til Chief Executive Officer 1. januar 2008. 
Slyngstad startet i Norges Bank Investment Management i 1998 for å bygge 
opp aksjeforvaltningsvirksomheten, og arbeidet fra 1998 til 2007 som Head of 
Equities. Slyngstad kom til Norges Bank fra Storebrand Kapitalforvaltning, der 
han hadde stillingen som Chief Investment Officer Asian Equities. Slyngstad er 
cand. jur. fra Universitetet i Oslo og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 
Han har også mastergrader i økonomi fra University of California og 
statsvitenskap fra Université de Paris.

 

Carine Smith Ihenacho
Direktør for eierskapsavdelingen

Carine Smith Ihenacho ble utnevnt som Chief Corporate Governance Officer 
1. januar 2018. Ihenacho startet i Norges Bank Investment Management i 
august 2017 som leder for eierskapsavdelingen. Før hun begynte i Norges 
Bank Investment Management jobbet Ihenacho som direktør for kontroll 
og etterlevelse i Statoil ASA. Hun har mer enn 20 års erfaring som jurist i 
finansbransjen, olje- og gassindustrien og i advokatfirmaer. Hun har også 
bred erfaring fra styrearbeid. Ihenacho har en mastergrad i rettsvitenskap 
fra Universitetet i Oslo, en mastergrad i juss fra Harvard Law School og en 
mastergrad i økonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Talere fra Norges Bank
Investment Management



Wilhelm Mohn
Leder for bærekraftsinitiativer

Wilhelm Mohn er leder for bærekraftsinitiativer i eierskapsavdelingen. Mohn 
er samfunnsøkonom og startet i Norges Bank Investment Management 
i 2014. Han har blant annet arbeidet med videreutviklingen av fondets 
forventningsdokumenter. Mohn har tidligere arbeidet i Storebrand og i 
Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning, blant annet med 
ansvarlig investering. Han har en Master of Philosophy in Economics fra Oxford 
University.

Jonas Jølle
Leder for policy

Jonas Jølle er leder for policy og forskning i eierskapsavdelingen. Jølle har 
erfaring fra finansnæringen og internasjonal politikk og startet i Norges 
Bank Investment Management i 2017. Her har han blant annet ansvar 
for fondets strategi for selskapsstyring og forholdet til internasjonale 
organisasjoner. Tidligere arbeidet Jølle i McKinsey & Company i New York, 
hvor han bisto amerikanske banker med omstilling etter finanskrisen, og i 
Utenriksdepartementet hvor han representerte Norge i FNs generalforsamling 
i New York og i fredsprosessen i Midtøsten. Han har en doktorgrad fra Oxford 
University.
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