
 

 

Maren og Ingunn deltok på Venstres Landsmøte  
- og kom hjem med konseptet om en grønn bydel i Mysen 
 
Eidsberg Venstre var godt representert på Venstres Landsmøte på The Edge i Tromsø. Her var 
Grønn vekst - klima, energi og miljøpolitikk - et gjennomgående tema. Utvikling av grønne næ-
ringer, det grønne skiftet og vedtak av Venstres «Grønn vekst-dokument». Gode foredragsholdere, 
gode debatter og tydelige fremtidsrettede vedtak krydret et svært innholdsrikt Landsmøte.  
 
Duoen Maren Hersleth Holsen og Ingunn Herstad Hensel har med nyttige tips og vink til lokale til-
tak etter Landsmøtet. Kan Nordre Mysen utvikles som en grønn bydel for 200 nye boenheter? Med 
infrastruktur for elbil, sykkel og gående. Barnehage, fellesarealer og næring på bakkeplan, leilighe-
ter over, parkering for elbil og sykkel på kjellerplan. Energi/passivhus - og oppført i miljøvennlig 
materiale (dvs fornybart pustende trevirke). Grønne bilfrie uteområder og dammen på tunet til 
Nordre Mysen gård som en naturlig ramme for bebyggelsen. En livsløpsbydel, hvor du ikke er av-
hengig av å eie bil for å kunne bo, ta deg til arbeid via tog/buss, levere barn i barnehage og delta i 
fritidsaktiviteter i Mysen.  
 
Opptakten til Venstres Landsmøte var preget av saken om asylbarna hvor partileder Trine Skei 
Grande har sittet i lange tøffe forhandlinger og kjempet med nebb og klør for disse barna. Nå får 
de sakene sine gjennomgått på nytt. Dette - og spørsmålet omkring et særskilt enkeltløft for kvote-
flyktninger fra Syria opptok Landsmøtet. Syria står i et blodbad vi sjelden har sett maken til i vår tid. 
Nabolandene er under enormt press. At Norge gjør et særskilt løft er nødvendig.  
 
Men tema om Grønn vekst, det grønne skiftet og miljøløsninger i næringsutvikling var hovedtema 
for Landsmøtet. Her holdt en rekke gode foredragsholdere innlegg på tema. Vi fikk høre den 
tidligere svenske ministeren Annie Lööf, fikk foredrag av direktøren for Norsk Polarisinstitutt Jan-
Gunnar Winther om arktisk påvirkning av klima, generalsekretær Nina Jensen i WWF, ordfører Al-
fred Bjørlo, investor og konsernsjef UMOE Jens Ulltveit-Moe holdt et knakende godt innlegg om 
investorperspektivet i grønne næringer, Anita Krohn Traaseth - adm.dir Innovasjon Norge holdt 
godt innlegg om grønn innovasjon, så holdt 8 gründere innlegg som sine grønne prosjekter, Bjørn 
K Haugland konserndirektør i DNV-GL holdt innlegg om bærekraft og næring, Alvhild Hedstein i 
det nystartede institutt for bioøkonomi (tidligere bla Bioforsk mfl) holdt innlegg med landsbruk og 
matforsyningsperspektiv i grønn vekst. Så holdt lokalpolitikere med grønne vekstperspektiver inn-
legg - fra Oslo (Melby), Hurdal (Bålsrud), Smøla (Nordseth), Akershus (Schytz). Bærekraftige Liv 
Landås avsluttet på søndag ved Agnes Tvinnereim.  
 
Det gror svært godt i grønne næringer. I Eidsberg skulle alt ligge til rette for et innovativt og tydelig 
skifte til grønne vekstnæringer. Kommunen er en veldig stor matprodusent, kildesorteringsord-
ningen vår er svært god, vann og avløpsordning er snart landsledende. Kan vi utnytte dette ennå 
bedre i det grønne skiftet? Vi har større bedrifter i og rundt kommunen med tunge leveranser til off-
shore - klarer de det grønne skiftet? Eidsberg har nyteknologiske bedrifter med grønne vekstnæ-
ringer - som feks for ugrasbekjempelse uten sprøytemidler. Biomasse og skogen vår vil bli en 
svært viktig leverandør for fornybarenergi, noe vi allerede ser opptakten til. Vi ønsker at Eidsberg 
setter seg i førersetet som en grønn kommune - en betydlig leverandør av mat, bioenergi og 
grønne løsninger. Hvor innovasjon og utnyttelse av alle produksjonstrinn er godt ivaretatt.  
 
Også ønsker vi oss en hurtigladestasjon for elbil ved en av kommunens større matbutikker. Vi hå-
per en av de lokale kjøpmenn kan se potensialet i å kontakte en leverandør om dette.  
 
Maren og Ingunn kom hjem fra Landsmøtet med full lokal bagasje av innspill for et grønnere Eids-
berg. Et fremoverlent Eidsberg. Det tar vi med oss inn i den kommende valgkampen og utarbeidel-
sen av vårt lokalvalgsprogram.  
 
I lenken kan du lese hele venstres landsmøtevedtatte «Grønn vekst»-dokument.  
 
http://www.venstre.no/artikkel/2015/04/12/uttalelse-venstres-vei-til-gronn-vekst/  
 

http://www.venstre.no/artikkel/2015/04/12/uttalelse-venstres-vei-til-gronn-vekst/


 

 

Neste års Landsmøte har tema «Barndom og oppvekst». Det gleder vi oss til. Her skal barns totale 
oppvekstbilde settes på dagsorden. Alt fra barnefattigdom, barnevern, skole, barnehage, kultur og 
fritidsaktiviteter, osv skal få en grundig gjennomgang. Venstres mål er at alle barn skal ha mulighe-
ter for å kunne lykkes, uansett hvilket utganspunkt de har fått tildelt i livet. Dette er et tema Eids-
berg Venstre er svært opptatt av her lokalt. Det blir bra å få god drahjelp fra sentralt hold på dette 
tema som er så viktig for enkeltmennesker.  
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Østold-delegasjonen klar for festmiddag lørdag kveld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jens Ulltveit-Moe holder knakende godt innlegg om investorperspektivet i fossilt kontra fornybare 
prosjekter. 
 
 

 
 
Eidsbergingen Morten Grinna Normann representerte Liberale studenter på Landsmøtet og holdt 
debattinnlegg fredag ettermiddag.  
 



 

 

Eidsberg Venstre gleder seg til Landsmøtet 2016 - hvor barndom og oppvekst blir et gjennomgå-
ende tema. Vi ønsker oss et Eidsberg hvor alle kan lykkes - uansett hvilket utganspunkt de fikk til-
delt.  


