
Curriculum Vitae 
 
Personalia 
Navn: Jørn Olav Løkken 
Født: 03.04.1980 
Telefon: 916 91 029 
E-post: jorn.lokken@naturrestaurering.no 
 
Nøkkelkvalifikasjoner 
Bred kompetanse innen biologi og naturforvaltning, økologisk kunnskap, 
vitenskapelig metodikk og statistikk. God artskunnskap. Lang erfaring med vegetasjonsøkologiske 
studier, inkludert NiN-kartlegging. Planteøkolog med fokus på effekten av klima på skog og fjell, samt 
interaksjoner med andre drivende faktorer, særlig beite. Er spesielt interessert i å forstå trusler mot 
natur og sørge for en forvaltning som tar vare på truet natur og biomangfold.  
 
Felterfaring 
Totalt sju feltsesonger med vegetasjonsanalyser og planteøkologiske studier: 
2019 -   Kartleggingsarbeid i konsulentvirksomhet 
2005-2017  Fire sesonger vegetasjonseksperiment (Dovre): ruteanalyser i rabbesamfunn, pluss 

fysiognomiske mål på bjørk. 
2007 og 2008 Slitasjeeksperiment (Hjerkinn og Grødalen): Ruteanalyser i fjellhei, eksperimentell 

manipulasjon av vegetasjon. 
2015   Innsamling av aldersdata på bjørk (Korgen og Hemavan).  
2016   Vegetasjonsstudier (Grødalen): Ruteanalyser fra skogen og opp til høyfjellet, pluss 

registrering av skogstruktur. 
2016 og 2018  Oppfølging av restaurering (Elgsjøen): Vegetasjonsanalyser i fjell, søk etter 

rødlistearter og rapportering.   
2017 og 2018 NiN-kartlegging (fullkartlegging og verdikartlegging) inkludert skog, myr, strandeng, 

kystlynghei og semi-naturlig eng.  
2017 og 2018  Terrestrisk overvåkning (Møsvatn, Gutulia, Dividalen) : Ruteanalyser hovedsakelig i 

fjellbjørkeskog, samt billedtagning med hemi-view og innsamling av jordprøver. 
2017 og 2018  Planteøkologisk felteksperiment (Grødalen, Hjerkinn, Forrolhogna): Plante/pollinator-

interaksjoner. 
 
 
Utdanning  
2015– Stipendiat – NTNU/NINA  

75% doktorgrad (Forest encroachment of tundra ecosystems), 25% annet 
forskningsarbeid, herunder feltarbeid på flere prosjekter. 

 
2005–2007  Mastergrad i naturressursforvaltning – NTNU 

Hovedfokus på planteøkologi, biodiversitet, biogeografi og populasjonsdynamikk. 
Masteroppgavens tittel: ”Plant responses to warming and grazing in the treeline 
ecotone at Dovre, Norway”. 

 
2003–2004  Årsstudium informatikk – Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Grunnleggende emner innen programmering, databaser, operativsystemer, nettverk 
og informasjonsbehandling. 

 
2000–2003  Bachelorgrad i naturforvaltning – Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Grunnleggende utdanning innen biologi og naturforvaltning: økologiske 
emner, juridiske emner, arealplanlegging, GIS, ressursbruk, miljøledelse og 
forurensing. Bacheloroppgavens tittel: ”Revidert driftsplan for Ottadalen villreinområde 
2004-2008”. 

 
1996–1999  Videregående skole naturforvaltning – Klones/Valle videregående skole 

Landbruk, skogbruk, hagebruk, forvaltning, friluftsliv, naturfag. 
 
 
 



Jobb 
2019–  Miljørådgiver/Økolog – NaturRestaurering AS 
  Botanisk kartlegging – NiN, konsekvensutredninger, BREEAM, prosjektarbeid. 
 
2008–2015 Førstekonsulent/Studieveileder – NTNU 
  Saksbehandling, databehandling, veiledning av studenter, prosjektarbeid, superbruker 

på studentdatabasen FS. 
 
2008  Feltarbeid – NINA/NTNU 
  Vegetasjonsanalyser og måling av vekstparametre på bjørk. Kongsvoll. 
 
2007 og 2008  Feltarbeid – NINA 

Vegetasjonsanalyser, samt manipulasjon av vegetasjon (fjerne hele eller deler av 
vegetasjonen innenfor analyserutene), henholdsvis Hjerkinn og Grødalen. 
 

2007   Gartnerassistent – Ringve Botaniske Hage 
Vedlikehold og stell av den botaniske hagen (luking, utplanting, plenklipp osv) 

 
2003   Studentassistent Zoologi – Høgskolen i Nord-Trøndelag 

Forberede preparater for undervisning, assistere ved feltkurs. 
 
1996–2004  Diverse sommerjobber. 
  Deriblant: gårdsarbeider, beitetilsyn/gjeter, håndlanger/assistent. 
 
1999–2001  Førstegangstjeneste – Porsanger jegerbataljon 

Skarpskytter i jegerlag. Felterfaring, stressmestring, ansvar, samarbeid. 
 
 
 
Kurs 
2017  NiN-kurs - UiO 
2014  Kurs i Cognos - NTNU 
2008  Kurs i saksbehandlingsverktøyet ePhorte – NTNU  
2003   Diverse mindre kurs/seminar relatert til studentpolitisk virksomhet, deriblant tale- og 

presentasjonsteknikk og møteteknikk. 
2000   Badevakt I – Forsvaret 
2000   Akuttmedisin – Forsvaret 
1995   Jegerprøven – Norges Jeger og fiskeforbund 
 
 
Publikasjoner 
xxxx Løkken, J.O., Hofgaard, A., Dalen, L., Hytteborn, H. Herbivory and warming effects on 

growth and composition in alpine dry tundra vegetation – an experimental approach, 
Journal of Vegetation Science, innsendt.  

 
2019  Hagen, D., Kyrkjeeide, M.O. & Løkken, J.O. Gjenetablering av vegetasjon langs 

Elgsjøvegen, Oppdal kommune, etter oppgradering av kraftverksdam. NINA Rapport 
1613. 

 
2017 Olsen, S.L., Løkken, J.O., Evju, M., Åström, J., Dahle, S.,Eide, N.E. Insekter er viktig 

for bærproduksjonen hos blåbær. NINA fakta 2017 (5-2017)  
 
2016 Evju, M., Eide, N.E., Løkken, J.O., Olsen, S.L., Rusch, G., Åström, J. Undersøker 

samspillet mellom blåbær og humler i fjellet. NINA fakta 2016 (1-2016)  
 
2016 Hagen, D., Kyrkjeeide, M.O., Løkken, J.O. Oppfølging av vegetasjonsetablering langs 

Elgsjøvegen, Oppdal kommune. NINA Kortrapport (48) 
 



2010  Hofgaard, A., Løkken, J.O., Dalen, L., Hytteborn, H. Comparing warming and grazing 
effects on birch growth in the alpine environment – a 10 year experiment, Plant 
ecology and diversity, volume 3, issue 1, 2010. 

 
 
Populærvitenskaplig formidling 
Blogger jevnlig på NINA-botanikernes blogg: Plantepressa (https://blogg.forskning.no/plantepressa), 
samt egen blogg: I grenseland (http://thefuturegoesboink.com/) 
 
 
Språk 
Norsk  Flytende skriftlig og muntlig, både nynorsk og bokmål 
Engelsk Flytende skriftlig og muntlig 
Portugisisk Nybegynner 
Tysk  Nybegynner 
 
Sertifikat 
Førerkort klasse b, dykkersertifikat, brattkort 
 
 
 


