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NORGE MINING PLC 

(«Norge Mining» eller «selskapet») 

 

Utnevner Ingvil Tybring-Gjedde som styremedlem  

Norge Mining plc, det britiske leteselskapet med fokus på Norge, har gleden av å kunngjøre 

utnevnelsen av Ingvil Smines Tybring-Gjedde, en norsk politiker og forretningsambassadør, som 

styremedlem i selskapet.  

Nylig var Ingvil spesialrådgiver ved Innovasjon Norge, det norske offentlige organet med fokus på å 

utvikle og fremme verdiskapende virksomheter i Norge. Før dette var Ingvil Norges 

samfunnssikkerhetsminister i justis- og beredskapsdepartementet. Den politiske karrieren hennes har 

også omfattet stillingen som varaminister i olje- og energidepartementet, en rolle hvor hun var nært 

involvert i Norges olje- og gassindustri.  

Tidligere i karrieren jobbet Ingvil som seniorrådgiver i utenriksdepartementet, og hun hadde en 

lederstilling ved Handelshøyskolen BI i Norge. 

Ingvil blir med i styret i Norge Mining den 1. mars 2021. 

Oliver Baring, styreformann i Norge Mining, sier: «Jeg er glad for å ønske Ingvil Tybring-Gjedde 

velkommen til styret som styremedlem. Hennes kunnskap om naturressursindustrien, erfaring med 

utvikling av nye virksomheter i Norge og omfattende erfaring innen offentlig tjeneste vil alle være av 

stor verdi for selskapet. På vegne av styret ser jeg frem til at hun blir med i selskapet i begynnelsen av 

mars og til å få hennes råd mens vi nærmer oss målet vårt om å skape en bærekraftig og strategisk 

viktig lete- og gruvevirksomhet fokusert på Norge». 

Ingvil Tybring-Gjedde la til: «Utviklingen av mineralressursene gir Norge en enorm mulighet når det 

gjelder jobb- og verdiskaping. Denne muligheten ble først identifisert av Norges geologiske 

undersøkelse, og det nylige arbeidet utført av Norge Mining understreker kvaliteten og den globale 

betydningen av landets mineralaktiva. Jeg ser frem til å jobbe med Norge Mining for å utvikle denne 

begynnende ressursindustrien, som, hvis den utvikles på en bærekraftig måte, har potensiale til å gi 

store fordeler til den norske økonomien og lokalbefolkningen». 

 

 

For mediehenvendelser, ta kontakt med: 

 

Buchanan Communications     +44 (0) 20 7466 5000   

Mark Court / James Husband     norgemining@buchanan.uk.com 
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Om Norge Mining plc 

Norge Mining plc er et britiskbasert naturressursselskap som fokuserer på mineralleting i Norge.  

Selskapet eier 46 letelisenser, som utgjør mer enn 400 kvadratkilometer i Sørvest-Norge i et område 

som er kjent for å inneholde vanadium, titan, fosfat og gull. Norge Mining gjennomfører for tiden et 

program for letearbeid som bygger på tidligere studier fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).  

Selskapets første mineralressurs anslag for Øygrei området har bekreftet et mineralfelt I 

verdensklasse som inneholder metallene vanadium, titan og fosfat som alle er på EUs liste over 

kritiske råmaterialer.  

Ambisjonen til Norge Mining er å bli en betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og 

gruvevirksomhet med fokus på Norge.  

Selskapet ble stiftet i november 2018, har hovedkontor i Storbritannia og har et 100 % eid norsk 

datterselskap, Norge Mineraler AS. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.norgemining.com 
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