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Fira Ett certifikat 17 juni
Ett gemensamt miljöcertifikat för hela
SLU är på plats. Se beviset från Rise
här. En nyhet kommer att publiceras
under närmaste dagarna på våra webbplatser. Den 17 juni kl 14–16 ses vi på
Zoom för att fira att vi nått i mål med
arbetet kring att få till det gemensamma certifikatet. Miljöenheten har

skickat ut en kallelse till bland annat
miljösamordnare med önskan att vidarebefordra kallelsen till dem de tror vill
vara med. Har du inte fått en kallelse
och vill vara med och fira, tveka inte att
kontakta miljo@slu.se
Varmt välkommen.

Krönika

Tankar från en miljösamordnare
Karin Wallin heter jag och är miljösamordnare för VH-fakulteten och
UDS med placering på SLU i Skara.
Rollen som miljösamordnare har jag
haft sedan 2012 när SLU i Skara blev
miljöcertifierade. Utöver min roll som
miljösamordnare är jag försökstekniker och arbetar mestadels med nöt- och
lammköttsproduktion.
Att ha fått vara med och utveckla ett
lokalt miljöledningsarbete och som tio
år senare resulterade i ett certifikat för
hela SLU har varit en spännande resa.
Det har emellanåt varit en utmaning att
implementera miljöledningsarbetet i de
olika verksamheterna. Men med hjälp
av bra stöttning från SLU:s miljöenhet
och SLU Skaras miljöledningsgrupp
klarade vi utmaningarna och kunde
visa hur ett väl fungerande miljöledningssystem kan påverka allt ifrån hantering av avfall, resvanor eller hur bilar
ska parkeras.
I samband med att SLU slog samman
elva miljöcertifikat till ett gemensamt
genomfördes en omorganisation inom
fakulteternas miljöledningssystem.
Detta medförde att jag fick två nya kollegor på VH/UDS. Tillsammans har vi
arbetat fram en struktur för hur vi ska
få till en bra teamkänsla mellan miljösamordnare och miljörepresentanter.
För att få igång miljörepresentanterna kick-off-startade vi med en

workshop: ”Roligt på jobbet helt enkelt”. En föreläsning som gav inspiration om hur tiden kan räcka till för
medarbetare som har varierade arbetsuppgifter och högt arbetstempo.
I dagsläget på VH-fakulteten och
UDS arbetar vi miljösamordnare med
att få till bra och fungerande arbetsgrupper för miljörepresentanterna. Arbetsgrupperna ska vara ordnade så att
representanterna känner sig bekväma i
sin roll samt uppleva att de har möjligheten att påverka och leda miljöarbetet
framåt. Arbetsgrupperna kommer även
arbeta med att ta fram förslag på miljömål som integrerar med SLU:s centrala miljömål.
Alla medarbetare vid SLU bidrar till
att föra miljöarbetet framåt och nå uppsatta miljömål. Ett tips för att engagera medarbetarna och synliggöra SLU:s
verksamhetsrutiner är att göra den lokala miljöorganisationen synlig i olika sammanhang,
t.ex. på avdelning- eller institutionsmöten eller
i andra former av
sammankomster.
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Vårens miljösamordnardag
Under dagen informerades det om vad
som är aktuellt inom miljöarbetet vid
SLU och status från miljösamordnarna om hur det går i de nya miljöorganisationerna kopplat till ett miljöcertifikat. Det var stor uppslutning, det största
deltagandet någonsin, med bland annat
miljösamordnare, miljörepresentanter
och FM:are. Dagen avslutades med en
workshop med fokus på engagemang.
En väldigt givande dag med bra diskussioner som kommer att leda SLU:s miljöarbete framåt!

Uppdaterad avfallsrutin
Avfallshantering vid SLU (SLU-125) är
uppdaterad kring hur vi omhändertar
datorer. Det handlar om kapitel 5.14.1
som beskriver att SLU har ett återbruksavtal med IT leverantören ATEA.
Avtalet innebär att ATEA tar tillbaka
datorer och bildskärmar för reparation
och om möjligt vidare försäljning. Om
försäljning är möjlig får SLU en del av
de pengarna.
Läs den uppdaterade avfallsrutinen
här

Gemensam fältrutin
Under externrevisionen fick vi en avvikelse som handlade om att existerande rutiner för fältarbete behövde uppdateras. Detta påtalades på flera ställen
under revisionen och ett arbete påbörjades därför för att ta fram en SLU-gemensam rutin gällande miljöhänsyn vid
fältarbete, och därmed ta bort de lokala. Miljöhänsyn vid fältarbete vid SLU
(SLU-1929) har efter en remissrunda
blivit fastställd i Edda. Läs den uppdaterade fältrutinen här

Webbinarium:

Vill du veta mer om SLU:s utsläpp
av koldioxidekvivalenter?

Kom och lyssna på när SLU:s miljöenhet berättar om universitetets utsläpp av koldioxidekvivalenter från 2015–2020. Vi har också med oss studenten Camilla Lindberg som i sitt examensarbete har fokuserat på utsläppen från SLU:s markinnehav.
Miljöenheten gör årligen en sammanställning av universitetets miljöaspekter: allt från elförbrukning till inköp av
handelsgödsel. SLU:s största miljöpåverkan är positiv, i och med den utbildning, forskning och miljöanalys vi bedriver. Miljöaspekterna kopplar både
till Agenda 2030 och till de nationella
miljökvalitetsmålen, och värderas utifrån hur stor miljöpåverkan de bidrar
med. För de miljöaspekter där det är
möjligt anges även utsläpp av de koldioxidekvivalenter som SLU:s verksamhet orsakar. Hittills har uppgifter om

Ingen utdelning ur
klimatfonden
På grund av fortsatt rådande pandemi har SLU:s klimatfond även i år fått
in betydligt mindre mängd pengar än
vanligt.
Det har varit fortsatt lågt flygresande även under 2021, främst på grund av
pandemin. Klimatfondens pengar genereras av avgifter från flygbiljetter. I
fonden finns nu totalt ca 200 000 kronor, jämfört med ca 2 miljoner kronor ett normalt år. Klimatfondens styrgrupp har därför beslutat att arbetsinsatsen, både för de sökande och för
styrgruppen, blir alldeles för stor i förhållande till utdelningsbart belopp.
Nästa tillfälle att söka medel blir
hösten 2022.
Läs mer om klimatfonden här

Vårens internrevisorsdag
SLU:s interna miljörevisorer har nyligen haft en träff med huvudinriktning
på att hur det bäst går att kan utveckla
formen för internrevision.
Internrevisionen är en del av SLU:s
miljöledningssystem och är ett verktyg
för att hjälpa verksamheterna hitta förbättringsmöjligheter inom sina områden.

utsläpp från och kolinbindning i SLU:s
marker saknats.
Under våren 2021 har SLU fått hjälp
av en student, Camilla Lindberg, att
kartlägga utsläppen från SLU:s markanvändning. Camilla har gjort beräkningar för nettoutsläpp av koldioxidekvivalenter från de olika marktyperna och presenterar även åtgärder
som skulle kunna öka kolinlagringen i
SLU:s marker.
Registrera dig här

– Det känns mycket inspirerande att
få möjlighet till bra diskussioner kring
hur miljöarbetet fungerar på en avdelning och förhoppningsvis kunna bidra
med tips och erfarenheter från andra
verksamheter jag reviderat, säger Hanna Astner, excellent lärare och doktorand vid institutionen för ekonomi
samt intern miljörevisor.

Intressentanalysen
SLU samarbetar med många intressenter där vi förbinder oss att bemöta deras
behov och krav på något sätt. Många av
dem har med SLU skriftligen formulerat avtal i vilket SLU förbinder sig att
regelbundet leverera underlag/rapport
till intressenten eller förbinder sig att
göra sina regelbundna uppdrag på ett
visst sätt. Tidigare har SLU haft en gemensam analys av intressenterna, en lista med våra intressenter, deras krav och
förväntningar på oss, samt uppföljning
av efterlevnad. Var och en av de tidigare elva certifikaten hade dessutom sina
egna. Nu ska även intressentanalysen
arbetas om utifrån den nya miljöorganisationen. I sammanställningen, som
finns att hitta i miljöhandboken (SLU301), kommer det att finnas en flik för
SLU-gemensamma intressenter och
varsin flik för de fyra fakulteterna, samt

en för universitetsadministrationen. För
att ro projektet i hamn kommer respektive miljösamordnare få i uppgift att
sammanställa och strukturera om för
att passa den nya strukturen. Läs intressentanalysen här

IA-systemet riktas om
gällande miljöärenden
IA-systemet har fram till nu varit upplagt så att miljösamordnarna vid de tidigare elva certifikaten direkt fått de
miljöärenden som rapporterats in inom
respektive certifikat. Nu, i och med ett
gemensamt multi-site certifikat, behöver vi som organisation en bättre överblick över vilka ärenden som kommer
in, och om det är något av dem som
behöver lyftas centralt. Därför styrs nu
IA-systemet om så att alla miljöärenden
kommer direkt till miljöenheten, som i
sin tur fördelar ärendena till de fem nya
miljögrupperna, vilka är uppbyggda
enligt SLU:s linjeorganisation.

Lagefterlevnadskontroll
I samband med att vi går från elva till
ett certifikat slår vi även ihop laglistorna inom miljöområdet. Detta innebär
att vi i höst kommer göra en gemensam
lagefterlevnadskontroll för hela universitet. Arbetssättet kommer i grunden
vara detsamma, att prefekter/motsvarande med stöd från miljösamordnare/
miljörepresentanter, går igenom miljölagstiftning och anger ja/nej gällande hur verksamheten efterlever lagen.
Nytt för i höst kommer dessutom vara
att allt sker direkt via verktyget Notisum.
Miljösamordnare och miljörepresentanter kommer få mer information
i takt med att vi kommer längre i processen. Strax innan utskicket görs från
Notisum kommer alla berörda få ytterligare information gällande upplägget och instruktion hur man gör i Notisum.

Kemikalieavvikelser
från externrevisionen
Flera verksamheter har missat att registrera sina kemikalier i kemikaliehanteringssystemet KLARA. Exempel på
detta kan vara motoroljor, färger och
drivmedel där man inte tänkt på att de >>

Permakulturanläggningen på Arrheniusplan på Ultuna. Foto: William Whitman.

Matpark på Ultuna campus
Ultuna Permakultur är en ideell förening av en grupp studenter som har samlats runt den gemensamma passionen
att värna om vår natur och regenere-

Text Ultuna Permakultur

F OTO: M Å R T EN G R A N ER T- G Ä R D F E L DT

>>

ra relationen mellan urbana människor
och jorden under våra fötter.
Vi strävar genom vårt underbara urbana jordbruk i Uppsala, att bli ett ho-

listiskt pilotprojekt för hur man kan
sudda ut gränserna mellan stad och land
genom att föra in något så livsavgörande som matproduktion i urbana miljöer. Det gör vi för att återskapa relationen mellan människan och naturen,
som gör hållbarheten långsiktig.
Vi har gjort det genom att ta en av
stadens tidigare biologiskt och ekologiskt obetydliga gräsmattor i anspråk –
den perfekta ytan – och anlagt en trädgård som lagrar kol, producerar grönsaker lokalt, attraherar pollinerare, minskar matens klimatpåverkan och ger utrymme för sociala sammankomster.
Genom våra sociala medier (ultunapermakultur på Instagram) arrangerar
vi event för arbetsdagar, försäljning och
utbildning i trädgården, för att nå ut till
de som delar vår passion!
Och för dig som suktar efter närodlat
så börjar vår trädgårdsmarknad på Arrheniusplan i augusti där du också kan få
en rundtur bland våra årliga och perenna örter och grödor.
Läs mer om Ultuna permakultur här

är kemikalier som ska registreras. En
del kemikalier hade också gamla faropiktogram och säkerhetsdatablad där
man bör kassera produkten eller märka
om enligt nytt säkerhetsdatablad.
SLU:s kemikaliehanterings rutin
(SLU-196) har uppdaterats för att förtydliga registrering och inventering av
kemikalier, vad som räknas som en kemikalie samt märkning av egna tillredda lösningar.
Läs mer om avvikelserna här

Glad sommar önskar SLU Miljö

Vill du säga
något?
Vi tar gärna emot tips på nyheter.
Mejla oss på miljo@slu.se

FÖR MEDARBETARE VID SLU
SLU:s personaltidning på webben
• om och med medarbetare vid SLU
• läs, dela och kommentera artiklarna

Gillar du vad
du läser?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Mejla oss på miljo@slu.se

Redaktör: Camilla Källman • 018-67 22 01 • camilla.kallman@slu.se
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