
Maria Wetterstrand, VD för 
Miltton Europe i Bryssel, håll-
barhetskonsult, public affairs-
konsult och samhällsdebattör, 
tidigare språkrör för Miljöpartiet, 
Omstartskommissionens arbete. 
• Hur ska ekonomin återstartas 
efter pandemin med fokus på en 
grön omställning? 
• Nordens omställning till förny-
bar energi.
• Möjligheter till samarbete i 
Mittnorden.

Joakim Odelberg är en framstående och prisbelönad 
bevarandefilmare/ fotograf med uppmärksammade 
produktioner om hotade arter och naturområden i världen. 
Joakims arbete sträcker sig långt utanför Sveriges gränser 
där han jobbar tillsammans med flera internationella or-
ganisationer och stiftelser, t.ex. Dr Sylvia E Earles Mission 
Blue, WildAid, Marine Conservation Institute och WWF. 
• Joakim kommer prata om hav och miljö som möjligt sa-
marbetsområde i Mittnorden. 
• Vad har gjorts och vad vi behöver samarbeta kring i 
Östersjön.

4 november 2020
Webbseminarium om cirkulär ekonomi och hållbarhet. 
Ett nordiskt och internationellt perspektiv.
Föreläsare: Maria Wetterstrand , Joakim Odelberg, 
Patrik Lundström, Tobias Jansson, m.fl.
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Patrik Lundström CEO RENEWCELL. Företaget  
grundades 2012 av forskare vid KTH i Stockholm. 
Det är ett flerfaldigt prisbelönat textilåtervinnings-
företag baserat i Sverige. Visionen att leda vägen till 
en hållbar modeindustri genom att producera material 
av hög kvalitet från återvunnen textil. Med sin paten-
terade process är Renewcell först i världen att kunna 
återvinna cellullosabaserat textilavfall, som bomull 
och viskos, till ett högvalitativt nyttmaterial kallat 
Circulose®. Förtaget har i oktober beslutat investera 1 
miljard i ny fabrik i Sundsvall. 

EU Green deal och dess inverkan på regionerna i Mittnorden
Jerker Johnson, Österbottens förbund. 

SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för 
Cirkulär Ekonomi 

Hållbara Österbotten – Pågående arbete mot ett mera håll-
bart och cirkulärt Österbotten. Göran Östberg berättar om 
projektssatsningar och uppnådda resultat för att skapa ett 
mera hållbart och cirkulärt Österbotten och delar med sig av 
sina insikter om hur näringsliv och kommun kan stöda varan-
dra i övergången.

Trondheim kommuns satsningar på hållbarhet. Kristian 
Mjøen Trondheims FN-senter för bærekraft berättar om hur 
man konkret jobbar för att få städer och kommuner att nå de 
globala målen för en hållbar utveckling.

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är 
motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi 
har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan 
slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt 
som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är 
förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som 
möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens 
resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kret-
slopp helt enkelt. (Källa: Naturskyddsföreningen)

Tobias Jansson, är föreläsare och omvärldsbeva-
kare inom cirkulär ekonomi. en föreläsning där vi 
får lyfta blicken och spana på den aktuella utveck-
lingen med fokus på ett antal utvecklingsspår där 
det händer mycket just nu.  Föreläsningen fokuserar 
på cirkulär ekonomi.         
   Exempel på trender som tas upp 2020 är Digitali-
seringen som möjliggörare, Energilagring, Regenera-
tivt markbruk, och Bygga cirkulärt. 

Mittnordenkommittén är en av Nordiska Ministerrådets 
regionalpolitiska samarbete över gränserna i Norden. 
Målsättningen med dessa är att utveckla det gränsregionala 
samarbetet i Norden. Mittnordenkommittén samarbetar med 
avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i Mittnorden 
baserad på gemensamma regionala utvecklingsintressen.

Om arrangören 
Mittnordenkommittén

Anmälan:  
https://www.lyyti.in/Mittnordenkommittens_webbseminari-
um_om_cirkular_ekonomi_4049 

Tid: 4 november 09.00 - 11.00. (Svensk tid) 

Plats: Digitalt. Länk till seminariet skickas till de anmälda 
deltagarna per e-post den 3 November 2020. 

Kostnad: Gratis. 

Program: Aktuellt och detaljerat program hittar du på 
www.mittnorden.org

Språk: Svenska, norska.

Anmälan/ Kostnad

Vad är cirkulär 
ekonomi? 

Övriga föreläsare


