
Nu visar Sveriges regioner framfötterna 
i ett unikt bioekonomiskt samarbete



European Bioeconomy Stakeholders MANIFESTO



Bio4 everything ? 

Hot topics

• Bio resources availability
• Ecosytem pressure
• Subsidies for energy only
• A level playing field

Bio4energy, Bio4Metals, Biofuels, Biojetfuels, Bioplastics etc….



Engagerade regioner

• Samarbetet drivs på initiativ av regionerna själva

• Regioner som vill uppnå regional utveckling med 
bioekonomi som medel

• Vi välkomnar nya regioner 



Målet är att 

• stärka regionernas kunskap om bioekonomi för att 
stötta regionalt utvecklingsarbete 

• genom samverkan höras och delta i  politiska processer

• ge svenska företag inom bioekonomisektorn bättre 
förutsättningar



Effektivt samarbete 

• Ta fram kunskapsunderlag tillsammans 

• Arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om 
bioekonomi och vad som händer i regionerna

• Samverka för att påverka de politiska processer som 
pågår, både nationellt och internationellt



Projektfakta

”Sveriges regioners 
kommunikationsplattform för 
bioekonomisk utveckling” 

2017 – 2020 

Finansieras av regionerna själva 
och Tillväxtverket. 

Budget  3.6 miljoner kr 



Aktiviteter 2017 

13 sept – Uppstart i Stockholm
11 regioner startade det gemensamma arbetet

16 -17 nov – Bioeconomy Policy Day 
Nätverket deltog i programmet och träffade de 
lokala Brysselkontoren 



Aktiviteter 2018 

31 januari - Workshop regionala livsmedelsstrategier i Stockholm  

15 mars – Workshop på Reglabs årskonferens i Umeå 

22 mars – Föredrag på Bioekonomiriksdagen 

2 juli – Fossilfritt – Med eller utan Palmolja 

Debatt på Almedalen 

Aktiviteter 2018 



Aktiviteter 2018 

Kunskapsunderlag
För att stödja regionernas bioekonomiska arbete

Skog
Underlaget syftar till stärka regionernas och allmänhetens kunskap om skoglig 
bioekonomi. 

Nya regelverk för ett fossilfritt Sverige
Vad betyder de nya regelverken för regionernas arbete med fossilfria transporter? 

Livsmedelsnäringen
Gemensamt arbete med regionala livsmedelsstrategier och med utveckling av 
livsmedelsnäringen. Idéer och inspel kring tänkbara gemensamma underlag och 
analyser mottages gärna av Lena Friborg, Region Västerbotten.

Bioekonomisk analys
Ambitionen är att lägga grunden för en kravspecifikation för analyser utförda på 
regional nivå som rimmar med behoven hos de regionala aktörerna men också är 
jämförbara med statistik på nationell nivå. 

Aktiviteter 2018 
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