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Sändlista

Miljömål för fortlöpande miljöanalys vid SLU
Beslut
Rektor beslutar
att anta mål och tillhörande handlingsplan för SLU:s miljömål 5.4 för fortlöpande
miljöanalys vid SLU, bilaga 1.
att i och med detta beslut upphävs tidigare beslut från den 27 november 2018
SLU.ua. 2018.1.1.3-4035.

Ärendet
SLU har sedan 2015 haft ett miljömål för fortlöpande miljöanalys 1, som 2017
förlängts 2 och 2018 förnyats 3. Bakgrunden till miljömålet är dels SLU:s uppdrag
att bedriva fortlöpande miljöanalys 4, dels den ökande efterfrågan och krav på
tillgänglighet till information om tillståndet i miljön. Härmed arbetar SLU för att
miljödata från SLU:s fortlöpande miljöanalys ska vara tillgänglig, återanvändbar,
kvalitetskontrollerad och kvalitetsdeklarerad samt har säkerhetsmässig integritet.
För att strukturera arbetet internt tillämpas sedan 2013 SLU:s kvalitetsguide för
datahantering, som från 2020 5 omfattar all miljödata vid SLU, det vill säga
miljödata inom såväl forskning som miljöanalys. Miljömålet omfattar endast
miljödata inom miljöanalys. Genom SLU:s strategi för perioden 2021-2025 6 blir
ambitionerna som uttrycks genom miljömålet ännu tydligare.
Då innevarande miljömål inte uppnås inom given tidsram förlängs det att gälla
2021-2025. Samtidigt skärps uppfyllnadsgraden, som ökas från 80 till 90 procent.
Beslut i detta ärende har fattats av rektor Maria Knutson Wedel efter föredragning
av miljöchef Johanna Sennmark och i närvaro av universitetsdirektör Martin
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Melkersson. I beredningen av ärendet har även miljödatastöd, Fomar samt
miljöanalyssekreterare Ann-Sofie Morén deltagit.

Maria Knutson Wedel

Johanna Sennmark
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Bilaga 1
Mål och handlingsplan för fortlöpande miljöanalys vid SLU.

Mål 5:4 fortlöpande miljöanalys
För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som övergripande
miljömål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande
miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och
allmänhet.
Minst 90 % av alla verksamheter* som deltar i SLU:s kvalitetsarbete
tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt
gällande kvalitetsguide för miljödatahantering**.
*https://internt.slu.se/stod-service/fortlopandemiljoanalys/verksamhetsstod/ingangssida/verksamheter/
**https://internt.slu.se/stod-service/fortlopandemiljoanalys/verksamhetsstod/ingangssida/kvalitetsguide/
Handlingsplan
Miljödatastöd genomför löpande ett aktivt arbete internt med att stötta
verksamheterna i publicering av data och databeskrivningar genom att:
1. Identifiera verksamheter som saknar publicerade datafiler och/eller
databeskrivning på SLU:s ”öppnadata”-sida.
2. Ge riktad information till dessa verksamheter om olika sätt och format som
finns för att publicera filer samt ha dialog med verksamheterna för att
samla tillräcklig information om data för publicering av databeskrivning
enligt rekommendation 7 på SLU:s "öppna data"-sida.
3. Följa upp att åtgärder för att tillgängliggöra data genomförts av
verksamheterna (på hemsida/ projektwebbsida) samt att databeskrivning
finns på SLU:s "öppna data"-sida.
4. Verksamhetsansvarig skickar databeskrivning till Miljödatastöd för
inläggning på SLU:s webbsida för öppna data.
Verksamheten kvalitetssäkrar data och tillgodoser så att den
•
•

finns på en webbsida tillgängligt via www.slu.se
finns i ett maskinläsbart, helst öppet format (CSV eller annat textformat)

7

https://internt.slu.se/globalassets/mw/foma/verksamhetsstod/miljodatastod/kvalitetsguidesd
okument/mds-databeskrivning-rekommendation-swe-v01-0.pdf
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•

har en databeskrivning enligt rekommendation 8.

Nyckeltal/metod för uppföljning
Andel verksamheter som publicerar öppna data enligt målet. Uppföljning görs
genom att utvärdera hur många verksamheter som är publicerade på SLU:s "öppna
data"-sida samt att länkar in till verksamheternas system/information och datafiler
fungerar.
Ansvar
Alla berörda verksamheter som deltar i kvalitetsarbetet. Kommunikationsansvar,
ansvar för genomförande av handlingsplanen, ansvar för att stödja verksamheter
vid genomföranden samt ansvar för uppföljning har miljödatastöd.
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https://internt.slu.se/globalassets/mw/foma/verksamhetsstod/miljodatastod/kvalitetsguidesd
okument/mds-databeskrivning-rekommendation-swe-v01-0.pdf
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