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Kristianstad - ett nav för hållbar tillväxt
• I Kristianstad finns närmare 8 000 företag 

varav 1 600 livsmedelsföretag och hundratals 
andra företag som erbjuder tjänster och 
produkter till livsmedelsindustrin. 

• Kristianstads Vattenrike har utsetts  av Unesco 
till ett modellområde för hållbar utveckling 
med projekt inom bl. a ekoturism.

• Högskolan Kristianstad bedriver ett stort antal 
forskningsprojekt exempelvis:

- Man & Biosphere Health, forskning kring 
människans påverkan på ekosystemen och dess 
effekter på biologisk mångfald och hälsa.

- PRO-CARE, tvärprofessionell vårdforskning med 
inriktning nutrition/ätande, "outcomes research" 
och neurologi.

- Människa – Hälsa & Samhälle fokus på 
hälsorelaterad arbetslivsforskning generellt och 
med koppling till livsstilsfrågor specifikt.
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VÄLKOMNA TILL KRINOVA!
Minifakta Krinova AB

–  Kristianstads Kommun (80 %)
- Högskolan Kristianstad (20 %) 

–  Knappt 20 000 
–  Drygt 1300 evenemang och möte

–  Ca 80 ftg och andra organisationer 
–  Drygt 200 personer arbetar i parken 

OMSÄTTNING
–  SEK 9.2 miljoner
–  10 personer arbetar på Krinova

–  Inkubator 
–  Innovationsarena
-  Innovationsprofil: Mat-Miljö-Hälsa

UTVECKLING

KONTOR



KRINOVAS UPPDRAG
Att öka Nordöstra Skåneregionens attraktionskraft och tillväxt

Våra verktyg för 

att åstadkomma 

detta är:

Profil:



Innovationskretsloppet
- Radikala innovationsprojekt 
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INNOVATIONSPROFIL
  Projekt inom MAT/MILJÖ/HÄLSA

Kristianstad: -ett urbant ekosystem, en stad byggd i en 
vattenpulpa, ett våtmarksområde, där utmaningen är att 
minimera påverkan från staden på vattnet som omgärdar 
den och att skydda staden från det konstanta 
översvämningshotet. 
Kristianstad = en testbed för vattenrelaterade innovationer

Substrat från ligno-
cellulosa i biogas-
processen



Öppen innovation ger bredd i kompetens

På Krinovas innovationsarena står 
idén och idébäraren i centrum. Här 
möts små och stora företag, forskare, 
entreprenörer, nationella och 
internationella aktörer i en neutral 
miljö där det skapas former för 
samverkan i gemensamma projekt.

VI MEDSKAPAR 
FRAMTIDENS FÖRETAG!


