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 Välkommen till  

Riksdagens interparlamentariska konferens om cirkulär bioekonomi 
måndagen den 20 februari 2023 
 
Den interparlamentariska konferensen Cirkulär bioekonomi – vägen till ett mer innovativt, 
resurseffektivt och konkurrenskraftigt Europa är organiserad av riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
som en del av den parlamentariska dimensionen av Sveriges ordförandeskap i rådet våren 2023. 
Konferensen är digital och äger rum måndagen den 20 februari 2023.  
 
Syftet med konferensen är att samla delegater från Europas nationella kammare och parlament och 
Europaparlamentet, forskare, nationella och internationella organisationer samt ungdoms-
organisationer och att skapa en arena för debatt och åsiktsutbyte om bioekonomin och den roll den har 
i att säkerställa en hållbar framtid för Europa. Konferensen kommer även att livesändas på riksdagens 
webbplats så att alla kan följa debatten. 
 
Den europeiska gröna given fastställer EU:s ambition om att bli klimatneutralt 2050, och bioekonomin 
leder vägen till den gröna omställningen. Bioekonomin är redan en av unionens största ekonomiska 
sektorer eftersom den omfattar alla verksamheter och tillhörande tjänster som producerar, använder, 
förädlar, distribuerar eller konsumerar biologiska resurser. EU:s bioekonomistrategi från 2018 
kompletterar sektorsspecifika åtgärder och är tänkt att underlätta för länder och regioner att ta fram 
åtgärder som passar deras särskilda utmaningar och möjligheter. Målet med konferensen är att 
undersöka tillståndet för Europas bioekonomistrategi i olika sektorer och delar av Europa, lyfta fram 
framgångshistorier och bästa praxis samt ge deltagarna möjlighet att i mindre grupper diskutera de 
utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. 
 
Kom och ta del av praktiska exempel och delta i diskussionen om de kommande stegen för att 
utveckla bioekonomin på regional, nationell och europeisk nivå! 
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Konferensprogram  
 

Det kommer att vara möjligt att logga in och testa plattformen  
kl. 8.30–9.30 måndagen den 20 februari 2023.   

 
Block 1 Högnivåmöte – Vilken roll har bioekonomin i genomförandet av den 
gröna given? 
9.30–10.30 
Digitalt möte i plenum 
 
Talare 
Emma Nohrén (MP) och Kjell-Arne Ottosson (KD)  
Ordförande respektive vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
 
Pär Holmgren (Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen) 
Ledamot i Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
 
Florika Fink-Hooijer  
Generaldirektör kommissionen, generaldirektoratet för miljö  
 
Peter Kullgren  
Sveriges landsbygdsminister och departementschef Landsbygds- och infrastrukturdepartementet 
 
10.30–11.00 
Kafferast  
 
Block 1I Exempel på policyinnovationer från olika bioekonomisektorer  
11.00–12.00  
Digitalt möte i parallella sessioner 
 
Session 1 Skogsindustrins roller och möjligheter 
Beskrivning 
Den skogsbaserade industrin står i centrum för omställningen av vårt samhälle genom att den 
producerar inte bara virke utan även biobaserade kemikalier, biokompositer, lignin, biobränslen och 
mycket mer. Samtidigt som näringen både driver innovation och utveckling och producerar alternativ 
till fossilbaserade material, måste sektorn öka sina miljömässiga åtaganden, till exempel genom att 
skydda och förbättra den biologiska mångfalden. En rad samhälleliga behov och intressen måste tas i 
beaktande i den kommande lagstiftningsprocessen; skogsindustrin ska uppfylla sina miljömässiga 
åtaganden samtidigt som fortsatt god tillgång till skoglig råvara säkerställs. 
 
Talare 
Viveka Beckeman  
Vd Skogsindustrierna 
 
Katrin Jõgi 
EU:s ungdomsambassadör för bioekonomi och hållbarhetschef Fibenol 
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Harald Mauser 
Liaison officer Europeiska skogsinstitutet 
 
Moderator 
Kjell-Arne Ottosson (KD) 
Vice ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
 
Session 2 Nationella och regionala bioekonomistrategier  
Beskrivning 
Det uppstår ett behov av politisk samordning när efterfrågan på biomassa ökar. Handlingsplanen för 
EU:s bioekonomistrategi från 2018 innehåller förslag på specifika åtgärder för att underlätta 
antagandet av nationella och regionala bioekonomistrategier. Sådana strategier ska vara 
skräddarsydda för de specifika utmaningar och möjligheter som olika länder och regioner står inför. 
Tio medlemsstater har redan antagit särskilda bioekonomistrategier och ett ytterligare antal 
medlemsstater håller för närvarande på att utarbeta sådana dokument. 
 
Talare 
Órlaith Ní Choncubhair 
Senior forskare Teagasc, Irlands jordbruks- och livsmedelsutvecklingsmyndighet, och medlem av 
The International Advisory Council on Global Bioeconomy 
 
Lena Ek 
Särskild utredare i utredningen En nationell bioekonomistrategi 
 
Petri Peltonen 
Understatssekreterare arbets- och näringsministeriet i Finland 
 
Moderator 
Anna-Caren Sätherberg (S) 
Ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
 
Session 3 Bioekonomi och förhållandet till EU:s livsmedelsförsörjning 
Beskrivning 
Europas livsmedelsförsörjning står återigen högst upp på agendan. Hur vi producerar, levererar och 
konsumerar mat i EU är av avgörande betydelse i kampen mot klimatförändringarna och för att 
uppnå långsiktigt oberoende. Samtidigt behöver EU producera mer mat till sig självt och omvärlden. 
Detta kräver en dialog om evidensbaserade lösningar för hållbara, effektiva och motståndskraftiga 
livsmedelssystem. 
 
Talare 
Marta Gomez San Juan 
Ingenjör i biosystemteknik Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), 
Avdelningen för klimat, biologisk mångfald och miljö 
 
Claes Johansson  
Hållbarhetschef Lantmännen  
 
Christina Nordin 
Generaldirektör Jordbruksverket 
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Pekka Pesonen 
Generalsekreterare Copa-Cogeca 
 
Moderator 
Staffan Eklöf (SD) 
Ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott  
 
Session 4 Blå bioekonomi 
Beskrivning 
Fiske och vattenbruk har varit viktiga livsmedelskällor under lång tid, men utanför dessa sektorer är 
användningen av förnybara akvatiska biologiska resurser fortfarande i sin linda. Genom att 
identifiera nya och förbättra befintliga sätt för blå biobaserade produkter och tjänster att bidra till den 
gröna omställningen kan vi skapa ytterligare värde från den blå ekonomin. Dessutom innebär 
utvecklingen av den blå bioekonomin nya möjligheter för europeiska kustsamhällen, inte minst 
genom att skapa kvalificerade arbetstillfällen. 
 
Talare 
Fredrik Gröndahl  
Direktör Kristineberg Center för marin forskning och innovation 
 
Ingeborg Korme  
Koordinator ERA-Net Blue Bioeconomy 
 
Gian Marco Luna 
Direktör för institutet för marina biologiska resurser och bioteknologi vid Italiens nationella 
forskningsråd  
 
Moderator 
Emma Nohrén (MP) 
Ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott 
 
12.00–13.30 
Lunchrast  
 
Block III Cirkulära affärsmodeller bortom testbädden 
13.30–14.30  
Digitalt möte i plenum 
 
Beskrivning 
Medan policyer och lagstiftning fastställer mål och stakar ut riktningen har företag – såväl små som 
stora – möjlighet att snabba på omställningen genom att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt 
sätt. Hur de här aktörerna kommunicerar och samverkar med beslutsfattare kan öka förutsättningarna 
för cirkulära affärsmodeller både inom och bortom Europas gränser. Vad krävs för att cirkulära 
affärsmodeller ska utvecklas bortom testbädden?  
 
Talare 
Annica Bresky  
Koncernchef och vd Stora Enso 
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Nina Ekelund 
Generalsekreterare Hagainitiativet 
 
Khaled Soufani  
Direktör Circular Economy Centre vid Judge Business School, Cambridgeuniversitetet 
 
Moderator 
Ingrid Petersson 
Särskild utredare Regeringskansliet 
 
14.30–15.00 
Kafferast  
 
Block IV Avslutning – Vilka är nästa steg för att utveckla den cirkulära 
bioekonomin i Europa?  
15.00–16.00  
Digitalt möte i plenum  
 
Talare 
Joanna Drake 
Vice generaldirektör kommissionen, generaldirektoratet för forskning och innovation 
 
Francis X. Johnson 
Senior forskare Stockholms internationella miljöinstitut (SEI) 
 
Helena Hansson 
Professor i nationalekonomi med inriktning mot jordbrukssektorns ekonomi Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU) 
 
Ananya Manna  
Investeringsdirektör European Circular Bioeconomy Fund  
 
Pieter Nachtergaele 
EU:s ungdomsambassadör för bioekonomi och postdoktoral forskare Ghents universitet 
 
Pekka Pesonen 
Generalsekreterare Copa-Cogeca 
 
Virginijus Sinkevičius 
Kommissionär miljö- och havsfrågor 
 
Moderator 
Ingrid Petersson 
Särskild utredare Regeringskansliet  
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