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SLU:s miljömål och handlingsplaner 
finns samlade i Excel-filen ” Miljöas-
pektlista och miljömål” (SLU-187) i 
miljöhandboken. Under fliken ”hand-
lingsplan fokusområde 6.3” samlas 
handlingsplanerna för SLU:s fordon, 
kopplat till målet om en fossilfri for-
donsflotta år 2027. På många håll inom 
SLU arbetas det aktivt med att ställa om 
fordonsflottan, bland annat på försöks-
parkerna inom enheten för skoglig fält-
forskning: Vindeln, Asa, Siljansfors och 
Tönnersjöheden. 

Mindre bilar och en del arbetsverk-
tyg är generellt lättare att byta till nå-
gon form av fossilfritt drivmedel, med-
an det är svårare med olika typer av 

Handlingsplan för fossilfri fordons-
park

fältbilar och större arbetsmaskiner. I 
dagsläget är HVO100 (fossilfri diesel) 
oftast det enklaste alternativet för den 
typen av fordon, men priserna har sti-
git och skillnaden från fossil diesel med 
reduktionsplikt har under 2022 blivit 
större. Just nu ser läget inför 2023 inte 
särskilt mycket ljusare ut, men vi föl-
jer utvecklingen och tar hela tiden kliv 
framåt mot en fossilfri fordonsflotta.

På SLU:s lantbruksdrift, som näst ef-
ter R/V Svea är en av de större drivme-
delsförbrukarna inom universitetet, är 
mer än hälften av det inköpta drivme-
dlet fossilfritt och senast under år 2025 
räknar vi med att ha ställt om helt till 
fossilfritt.
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Hållbarhetslöften för 
vatten

SLU har nyligen antagit hållbarhetslöf-
ten för vatten. Ett hållbarhetslöfte är en 
frivillig avsiktsförklaring mellan läns-
styrelsen och aktörer i länet och beskri-
ver de åtgärder en aktör åtar sig att ge-
nomföra för att bidra till att uppnå de 
nationella miljömålen. 

Löftena är indelade i två spår. Dels de 
som är campusrelaterad, dels de som är 
miljö- och forskningsrelaterade. Fast-
ighetsavdelningen (utemiljö) och SLU 
Vattenforum kommer vara viktiga spe-
lare i genomförandet, berättar Peter 
Hagelin, miljökoordinator på miljöen-
heten. 

En löftesceremoni ägde rum på Upp-
sala slott den 25 november. 

Sedan tidigare har SLU antagit håll-
barhetslöften inom minskad klimat-
påverkan och ekosystem och biologisk 
mångfald. 

Interna miljörevisioner

SLU:s fem interna miljörevisioner 
kommer från och med i år att ske under 
perioden september till december. Fyra 
är redan genomförda och sist ut är VH 
och UDS första veckan i december.

– Vi har lyckats hittat en bra balans 
mellan digitala möte och fysiska plats-
besök och har i grunden många erfarna 
och kompetenta revisorer vilket gör att 
vi kan sätta samman effektiva revisions-
team, säger Mats Svensson som ansvarar 
för att samordna revisionerna.

– Jag tycker det är kul kunna bidra 
med min erfarenhet från labbverksam-
het och samtidigt få en unik inblick i 
hur en annan av SLU:s verksamheter 
fungerar, säger Ingela Sandström, som 
gjort sin första internrevision på NJ–
fakulteten. Ingela arbetar som forsk-
ningsingenjör på institutionen för skog-
lig genetik och växtfysiologi.
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Vill du säga något? Gillar du vad du läser?
Vi tar gärna emot tips på nyheter. 

Mejla oss på miljo@slu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Mejla oss på miljo@slu.se

Cirkulära möbelflöden 
på campus Umeå
Ett nytt ramavtalsområde, Cirkulära 
möbelflöden, finns nu att avropa från 
på ”avropa.se”. Nu kan till exempel re-
novering av möbler upphandlas med 
hjälp av gemensamma mallar. 

I Umeå har stolarna i en av föreläs-
ningssalarna renoverats och Service 
Umeå är nöjda med resultatet. Detta är 
ännu ett steg mot ökad hållbarhet. Mer 
att läsa om SLU:s rutiner för anskaff-
ning och återvinning av möbler och lös 
inredning finns här i SLU-1874.
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Missade du nyheten om ökad biodiver-
sitet på campus Alnarp på medarbetar-
webben? Odlingsenheten på Alnarp 
där Alexandra Nicolic är driftschef, ar-
betar med åtgärder för att öka biodiver-
siteten (ett av målen i Agenda 2030). I 

Biologisk mångfald på Campus  
Alnarp

planen ingår bland annat att identifiera 
rödlistade och rara arter och hur de kan 
bevaras. Skyltar ska sättas upp som in-
formerar om biodiversitet. Läs mer här.

Nytt nödlägesanslag som tar upp vik-
tiga telefonnummer, adress till arbets-
stället och plats för till exempel hjärt-
startare kommer att sättas upp vid rädd-
ningstavlorna alternativt om det behövs 
för att komplettera även vid förstaför-
bandstavlan eller utrymningsplanen.

Ansvariga för att sätta upp anslaget är 
facility managers, intendenter eller, om 
sådan roll inte finns, närmaste prefekt 
med arbetsmiljöansvar. Anslaget ska 
finnas på både svenska och engelska.

Nödlägesanslag

Med denna utmärkt vackra bild tagen av Alexandra Nikolic vid odlingsenheten i Alnarp vill miljöenheten önska alla en god jul och ett gott nytt år. 
Blomsterängar förekommer alltför sällan på julhälsningar så nu är det verkligen på tiden, resonerade vi.
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