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Fokus på substitution
Nu vill vi sätta fokus på det viktiga
substitutionsarbetet på SLU. Genom att
verksamheterna själva regelbundet ser
över vilka farliga kemikalier de har och
om möjligt byter ut dem mot mindre
farliga ämnen, så minskas riskerna både
för miljön och i vår arbetsmiljö.
Utpekat farliga ämnen, så kallade utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen (PRIO-ämnen),
återfinns i Kemikalieinspektionens
PRIO-lista.
Arbetet är också ett lagkrav och särskilt lyfts substitution av halogenerade
lösningsmedel, bly, kadmium, kvicksilver och andra tungmetaller, samt
CMR-ämnen (cancerogena, mutagena
och/eller reproduktionsstörande).
I SLU:s kemikaliehanteringssystem
KLARA syns det vilka ämnen som

finns med på PRIO-listan och bör fasas
ut, bytas mot mindre farligt ämne eller
minska användningen av.
Miljöenheten har även tagit fram en
lista ”SLU:s reduceringslista” som finns
i KLARA-systemet. Den innehåller tre
utvalda ämnen, upptagna på PRIO-listan som SLU ska jobba extra med att
substituera. Ämnena används också i en
större mängd på SLU.
Listan kommer att uppdateras vartannat år även om man inte har de av
SLU utvalda ämnena på sin avdelning.
Det är viktigt att arbeta aktivt med substitution även om man inte har de utvalda ämnena på sin avdelning. Som
stöd i arbetet finns kemikalierutinen
SLU-196 och en substitutionsblankett
som håller på att tas fram.

Klimatneutralt SLU – fokusområde
klimatkompensation
SLU har som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027 med hjälp av
sex fokusområden, varav ett av dem är
genom klimatkompensation. Det finns
många olika sätta att klimatkompensera, bland annat genom att köpa klimatkompensation. SLU äger både jord och
skog som kan anses fungera som kolsänka men SLU har valt att inte räkna
det som ren klimatkompensation.
Under hösten 2020 påbörjade SLU
Miljö ett projekt för att undersöka vad
SLU kan göra rent praktiskt för att binda in koldioxid, till exempel genom att
tillverka och omhänderta biokol för att
på det sättet klimatkompensera. En förfrågan skickades ut till SLU:s verksam-

heter (bland annat prefekter) för att få
en uppfattning om hur man ställer sig
till biokol och svaret var övervägande
positivt.
Efter det beslutades det att en förstudie angående SLU:s potential att använda sig av biokol för att klimatkompensera kommer att genomföras under
hösten. Förstudien beräknas vara klar i
början på nästa år.
Förstudien kommer bland annat ta
upp placering av biokolpanna, certifiering relaterat till biokol, hantering av
värmen, mervärden av egen biokolproduktion och alternativ till egen biokolproduktion.

Enkelt system för
anmälan och uppföljning av utbildningar
I samband med övergången till ett certifikat har miljöenheten tillsammans
med IT-avdelningen vidareutvecklat
ett befintligt system för anmälan till utbildningar med mera, SLU Sign Up, för
att kunna hantera de dokumentationsoch uppföljningskrav vi har att förhålla
oss till enligt ISO-standarderna.
Alla utbildningar inom miljöledningssystemet ska framöver hanteras i
SLU Sign Up. Miljöenheten hjälper till
att lägga upp utbildningar och hantera
systemet. Ta kontakt via miljo@slu.se
så hjälper vi er.
Två gånger per år sparar miljöenheten ner en lista från SLU Sign Up med
alla genomförda utbildningar och deltagare. Listan läggs som ett redovisande
dokument på SharePoint-sidan för miljöcertifieringar vid SLU: Utbildning –
Alla dokument (slu.se).
Läs gärna mer i ”Kompetens och utbildning inom miljöledningssystemet”
(SLU-83) i miljöhandboken.

Illustration av SLU:s
miljömål
Miljöenheten har tillsammans med
Grafisk service tagit fram en illustration
av SLU:s miljömål och vision om klimatneutralitet. Vi hoppas att den kan
vara till hjälp vid informationstillfällen om SLU:s miljöarbete. Bilden finns
både på svenska och engelska på SharePoint-sidan för miljöcertifieringar vid
SLU under arbetsmaterial, SLU – gemensamt, kommunikation.

Halvårsuppföljning
miljömål
Vid halvårsskiftet följs en del av SLU:s
miljömål upp. De miljömål som följs
upp är tjänsteresor, inköp och miljöanalys. Även vissa fokusområden i visionen att få SLU klimatneutralt senast
2027 följs upp halvårsvis. Halvårsuppföljningen av SLU:s miljömål kommer inom kort finnas på miljöenhetens
webbplats. Bland annat kan vi se att
pandemin har fortsatt resulterat i lågt
resande och att miljömålet inom miljöanalys ligger bra till.

Intern miljörevision
Eftersom SLU nu har ett gemensamt
certifikat sker revisionerna organisatoriskt per fakultet samt universitetsadministrationen och biblioteket. Varje avdelning eller institution inom respektive fakultet ska besökas fysiskt vart
tredje år.
Årets resterande interna revisioner är
planerade enligt följande:
• NJ 18–22 oktober
• VH/UDS 10–11 november
• S 25–28 oktober
• Uadm/biblioteket 22–24 november

Kommunikationsrutinen
uppdaterad
Intern- och extern miljökommunikation (SLU-195) är uppdaterad och anpassad till vår nya certifikatsform. Nu
har alla fakulteterna och universitetsadministrationen nya funktionsadresser,
även de finns listade i rutinen.
Läs gärna rutinen och uppdatera dig
om olika ansvarsområden.
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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
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