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FOKUSGRUPPERNA, 
ENERGIGASAVDELNINGEN 

Datum 151215 

Rapport från Workshop: Skånes regionala bioekonomipanel 

Bakgrund 
Anton Fagerström deltog å Energiforsks vägnar på en workshop “Skånes regionala 
bioekonomipanel” arrangerad tillsammans av Region Skåne och Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik (JTI) som ägde rum på Flädie Mat och vingård i Skåne 
151203. Ett tjugotal personer från regionala och nationella aktörer med intresse av 
att vara med och formera bioekonomipanelen samt formulera ett första utkast till 
en handlingsplan för Skåne som region (inte bara region Skåne som enskild aktör) 
deltog i workshopen.  

På workshopen talades det om 
Workshopen inleddes med gemensam lunch i informell stämning. Därefter inledde 
arrangörerna med ett kort välkomstanförande och introduktion till syftet med 
dagens workshop. Samtliga deltagare presenterade sig själva med en kort 
beskrivning av intressen och ingång till bioekonomipanelen. Deltagarlistan hade 
bred förankring i industri, akademi och offentlig verksamhet. Bland aktörerna som 
ingår i Skånes regionala bioekonomipanel fanns representanter från: Lunds 
Universitet (LU), Lunds Tekniska Högskola (LTH), Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), JTI, Statens Provningsanstalt (SP), 
Packbridge, Mobile Heights, IKEM, Livsmedelsakademin, SBHub, NordZucker, 
Sysav, Skånemejerier, WSP, Jordberga, Perstorp, Region Skåne samt Energiforsk. 

Ett antal deltagare presenterade sin bild av vad en bioekonomi är och vilka 
punkter som är centrala i utformandet av en handlingsplan för en hållbar 
bioekonomi i Skåne. Bland annat så talade Kjell Ivarsson, LRF, om Bioekonomi och 
EU, samt WSP redovisade sin utredning om vad som utgör bioekonomin i Skåne. 
Arrangörerna (Region Skåne och JTI) redovisade ett utkast till en handlingsplan 
varefter själva workshopen tog vid där deltagarnas input till denna handlingsplan 
togs tillvara. 

Fortsättning: Offentligt möte feb-16 
Detta var den första workshopen av en serie inom Skånes Regionala 
Bioekonomipanel. Arbetet kommer att fortsätta under 2016. Handlingsplan och 
presentationer kommer att göras tillgängliga senare, i samband med ett offentligt 
möte i februari, där handlingsplanen presenteras och förankras. 


