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I oktober beslutade SLU om nya mil-
jömål för lantbruksdriften inom om-
rådena drivmedel, växtskyddsme-
del, gödning och biologisk mångfald. 
Du kan läsa mer om lantbruksdriftens 
miljömål på medarbetarwebben el-
ler i ”Miljöaspektlista och värdering-
ar”(SLU-187) i miljöhandboken för att 
även se handlingsplaner kopplade till 
miljömålen.

Lantbruksdriften vid SLU, en enhet 
inom fastighetsavdelningen, omfattar 
de fyra lantbruksegendomarna Alnarps 
egendom i Skåne, Hallfreda egendom 

Nya miljömål för lantbruksdriften
på Gotland, Lanna egendom i Väster-
götland och Ultuna egendom i Upp-
land, samt sex skogsinnehav i olika de-
lar av landet. 

Lantbruksdriftens fokus ligger på 
upplåtelse av försöksarealer till fältför-
sök, kommersiell växtodling med för-
säljning både internt och externt, samt 
entreprenadtjänster. Den totala area-
len är drygt 5 000 hektar, varav 2 400 är 
åkermark, 400 är naturbetesmark, 1 700 
är produktiv skogsmark och 560 hektar 
är mark med naturvårdsmål.

Väntade spännande 
svar från SLU:s alumner

Ett av SLU:s miljömål är att 70 procent 
av tillfrågade alumner ska uppleva att 
deras utbildning har gett dem verktyg 
att arbeta med hållbar utveckling och 
att de bidrar till en mer hållbar värld 
med kunskap de fått i sin utbildning. 
I slutet av november skickade vi första 
gången ut en fråga via vårt alumnnät-
verk till 3 000 studenter. Vi bad dem 
svara på några frågor för att hjälpa oss 
att utvärdera utbildningen med avse-
ende på hållbarhet. Det ska bli väldigt 
spännande och se resultatet.

Antagande av 
klimatutmaningar 
Uppsala klimatprotokoll

Rektor beslutade tidigare i höst att SLU 
fortsatt ska medverka i miljönätverket 
Uppsala klimatprotokoll. I samband 
med den nya programperioden antog 
SLU elva klimatutmaningar inom om-
rådena energi, transporter och arbets-
maskiner, resor samt övriga indirekta 
utsläpp. 

En av utmaningarna är att de störs-
ta utsläppen från upphandlade indirek-
ta transporter vid köp av produkt el-
ler tjänst ska identifieras. Senast 2030 
ska de identifierade transporterna vara 
fossilfria och förnybara. En annan ut-
maning som antagits är att till 2023 ska 
SLU uppnå minst 40 procent återtag 
till återtagspartner av köpt IT-hårdvara 
i form av datorer och smarta telefoner. 
Därefter ska målet vara inställt på att 
uppnå 100 procent återtag senast 2030.

Läs mer om SLU:s olika åtaganden 
inom miljöområdet på miljöenhetens 
webbsida.

I samband med att nya riktlinjerna för tjänsteresor och möten vid SLU 
beslutades i början av 2021, togs även en beslutstrappa fram som hjälp 
för resenären att fatta beslut om hur tjänsteresor och möten ska bokas, 
samt genomföras. Beslutstrappan finns som bild på miljöcertifieringssi-
dan på SharePoint för de som vill använda den i kommunikationssyfte.

Beslutstrappan för tjänsteresor 
och möten

Samordnande fordonsgrupp ska 
säkra miljömålen
Den nu inrättade fordonsgruppen ska 
hjälpa SLU:s olika verksamheter att väl-
ja rätt fordon vid framtida inköp. Rek-
tor beslutade tidigare att fordon, maski-
ner och verktyg senast 2027 ska drivas 
av icke-fossila drivmedel. Fram till nu 

har det inte funnits något samordnande 
ansvar gällande inköp och förhyrning 
av fordon vid SLU. Utmaningen ligger 
i att de inköp av fordon som genom-
förs ska uppfylla ställda krav. Läs mer på 
webben.

https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-187.xlsx
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-187.xlsx
https://internt.slu.se/Organisation-och-styrning/organisation/universitetsadministration/fastighetsavdelningen/lantbruksdriften/
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-674.docx&action=default
https://arbetsplats.slu.se/sites/MiljoCert/Arbetsmaterial_Lib/0.%20SLU-gemensamt/Kommunikation/Beslutstrappa%20tj%C3%A4nsteresor%20beslutad%20210115.pdf
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2021/11/fordonsgrupp/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2021/11/fordonsgrupp/
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Hantera ärenden i IA
Det börjar bli många ärenden i IA-sys-
temet, totalt har det kommit in 443 
miljöärenden sedan systemet sattes i 
drift. Under 2021 har det kommit in 
nästan 200 ärenden. 

Jättekul att se att systemet används, 
men vi får inte glömma bort att hante-
ra ärendena också. Både avvikelser och 
förbättringsförslag ska hanteras i IA. 

Just nu ligger det cirka 80 ärenden i 
systemet som är ”orörda” och cirka 120 
som är under utredningen eller åtgärd. 
Ta gärna för vana att utse en händelse-
ansvarig till ett ärende så fort det kom-
mer in, så att hanteringen kan påbörjas. 

Minst en gång per år ska du, som 
händelseansvarig för ett eller flera ären-
den där åtgärder vidtagits och avslutats, 
men önskad effekt ännu inte uppnåtts, 
gå igenom dessa ärenden och följa upp 
om åtgärderna har haft avsedd effekt. 
På så sätt kan ärendet klarmarkeras helt 
och du får en guldstjärna i systemet.

Med denna vackra bild från Ekoln i södra Uppsala vill miljöenheten på SLU och vi som har arbetet med detta nyhetsbrev tacka för året som gått. Vi kan 
bara hoppas att nästa år inte blir så dramatiskt som detta – i alla fall inte när det gäller pandemin. Så, med dessa enkla rader vill vi önska våra läsare 
en god jul och ett gott nytt år.

FOTO:  JOAKIM AHLGREN.

En ny blankett som hjälpmedel vid sub-
stitutionsutredningar av kemikalier 
finns nu tillgänglig i dokumenthante-

ringssystemet Edda, Substitutionsut-
redning SLU-1953. 

Miljöinternrevisonssäsongen 2021 av-
slutades nyligen med revisonen av uni-
versitetsledingen och universitetsadmi-
nistrationen. 

Efter övergången till ett enda certifi-
kat revideras det nu organisatoriskt is-
tället för certifikatsvis, vilket innebär 
fem istället för elva revisionstillfällen. 
Varje institution eller avdelning ska be-
sökas fysiskt vart tredje år.

Några skillnader mot tidigare är att 
fler revisorer är inblandade vid varje 
tillfälle och kombinationen av vissa di-

Fördelar med interna revisioner 
med ett enda certifikat

gitala moment med fysiska platsbesök.
– Intrycket är att det i stort fungerat 

väl och att vi hittat ett bra koncept att 
bygga vidare på. Både miljösamordna-
re och revisonsledarna har lagt myck-
et tid på planering vilket bidragit till ett 
effektivt genomförande. Vi kommer 
nu tillsammans med alla internreviso-
rerna att utvärdera och förbättra upp-
lägget inför 2023, säger Mats Svensson, 
som är ansvarig för att koordinera revi-
sionerna.

Ny blankett för utredningar
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