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Den 25 november fattade rektor beslut om nya energimål för SLU. De ska 
gälla från årsskiftet till utgången av 2027 och innebär stort fokus på för-
nyelsebart och systematiska besparingsåtgärder både på de fastighets-
bestånd SLU äger själv och de som vi hyr av Akademiska hus. 
 – Miljösatsningar av olika slag på våra egna fastigheter är stående in-
slag i vår verksamhet, säger SLU:s fastighetschef Lars-Edvin Andersson. 
 Läs mer om SLU:s energi mål här.

Beslutat om nya energimål för SLU Minskade resurser till 
miljöenheten
Budgetarbetet för miljöenheten inför 
2021 resulterade i neddragning av re-
surser av besparingsskäl. Under 2021 
kommer den tjänst på 20 % som till-
sattes i början av året dras in, vilket får 
till följd att Cecilia Wärdig inte kom-
mer vara anställd på miljöenheten un-
der 2021.

Ny kontaktperson för farligt 
avfall och strålskydd
Från och med 2021 tar Mats Svens-
son över som ansvarig kontaktperson 
för farligt avfall samt som ordförande i 
strålsäkerhetskommittén.

Länsstyrelsen gav löfte för 
biologisk mångfald
Länsstyrelsen i Uppsala fortsätter sitt 
program för ett hållbart län. Förra året 
skrev SLU på ett antal hållbarhetslöf-
ten om klimatarbetet som nyligen följ-
des upp. I år har SLU lämnat in ett stort 
antal löften vad gäller biologisk mång-
fald och ekosystem. Till exempel ska 
SLU bli bättre på att på egna marker ha 
blommande kantzoner samt att fortsät-
ta forskning om samband mellan bruk-
ningsmetoder (inkl. växtföljder), jord-
hälsa och produktivitet. Arbetet re-
sulterade också i en debattartikel som 
rektor Maria Knutson Wedel var del-
aktig i. 

”Vi kan bromsa förlusten av biolo-
gisk mångfald”.

Biosäkerhetsrutinen 
Biosäkerhetsrutinen för SLU, SLU-1810 
finns nu översatt till engelska här.

Gemensamma riktlinjer för inköp av 
mat vid SLU syftar till att ge vägled-
ning när SLU beställer eller avropar 
måltider och livsmedel, med ambitio-
nen att minska miljöbelastningen från 
universitetets konsumtion. Ett sätt att 
minska miljöbelastningen är att välja 
måltider och livsmedel enligt WWF:s 
verktyg One Planet Plate. Riktlinjerna 
inkluderar även planering för att mins-

Riktlinjer för inköp av mat  
vid SLU beslutade
Flera av SLU:s intressenter förväntar sig att SLU har riktlinjer för univer-
sitetets inköp av mat. Tillsammans med en referensgrupp bestående av 
representanter från forskarsidan och SLUSS har miljöenheten tagit fram 
riktlinjer för inköp av mat vid SLU. Den 25 november 2020 beslutade rek-
tor att anta riktlinjerna. 

ka onödigt matavfall (matsvinn). Vid 
ny forskning och kunskap, samt nya 
verktyg, som påverkar innehållet i rikt-
linjerna, ses riktlinjerna över. Riktlin-
jerna är tänkta att tillämpas vid tillfäl-
len SLU beställer och står för omkost-
naden av mat. Det som återstår är att 
översätta riktlinjerna som just nu bara 
är på svenska i EDDA. Här finns rikt-
linjerna

Kopplat till patologens verksamhet 
i VHC finns ett riskavlopp som un-
der sommaren 2020 byggdes om för att 
minska användandet av kemikalier i 
systemet, samtidigt som rutinerna änd-
rades. Kemikalierna som använts till 
rening av riskavloppsvattnet är saltsy-
ra 9 procent och natriumkloritlösning 
7 procent . 

Ombyggnad av riskavloppet i VHC
Tack vare ombyggnaden och ändrade 

rutiner kommer verksamheten årligen 
kunna minska utsläpp och kostnader 
från 3 ton natriumklorit och saltsyra.

Verksamheten gjorde en grundlig 
riskbedömning och med den som un-
derlag beslutade miljökontoret tillsam-
mans med Uppsala vatten att ombygg-
naden kunde genomföras. 

https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2020/11/nytt-energimal/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2020/11/biomangfalduntdebatt/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2020/11/biomangfalduntdebatt/
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-1810.docx&action=default
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-1810.docx&action=default
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-1903.docx?Web=1
https://arbetsplats.slu.se/sites/ledningssystem/Publicerat/SLU-1903.docx?Web=1
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Gillar du vad 
du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Mejla oss på miljo@slu.se

SLU:s personaltidning på webben 

• om och med medarbetare vid SLU 

• läs, dela och kommentera artiklarna

Vill du säga 
något?

Vi tar gärna emot tips på nyheter. 

Mejla oss på miljo@slu.se
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Den 7 oktober genomfördes en digital 
träff med SLU:s interna miljörevisorer.

Eftersom SLU från 2021 kommer 
att ha ett istället för elva miljöcertifi-
kat kommer upplägget för revisonen att 
förändras. Det blir fem istället för elva 
revisionstillfällen men mer koncentre-
rade revisoner med fler revisorer samti-
digt och en ansvarig revisonsledare som 
samordnar.

Internrevisionsträff
– Jag tror att verksamheterna kan 

uppleva revisionen mer effektiv samti-
digt som vi revisorer får en bättre möj-
lighet att utvecklas och lära genom att 
arbeta mer tillsammans, säger Daniel 
Albertsson som kommer att vara revi-
sionsledare nästa år.

I förra nyhetsbrevet informerade vi om 
att SLU:s IT-leverantör Atea nu till-
handahåller en återtagningstjänst som 
är både säker och miljövänlig och som 
testas i Uppsala. Tjänsten går ut på att 
Atea tar emot utrustningen och ser till 

att den i första hand återanvänds. I den 
första omgången skickades cirka 80 ob-
jekt in och av dessa kunde 39 återan-
vändas. SLU återbetalas 10 000 kronor 
för dessa objekt.

Miljövänlig utrangering av datorer vid SLU

FOTO: MÅRTEN GR ANERT-GÄRDFELDT.

FÖR MEDARBETARE VID SLU

Studie om akademiskt 
resande och digitala alternativ
Fyra SLU-studenter på SLU har under-
sökt hur SLU-anställda upplevde den 
drastiska förändringen med kraftigt 
minskade tjänsteresor och ökade ande-
len digitala lösningar under våren. Re-
sultatet visar att det generellt har funge-
rat bra att ersätta många typer av längre 
tjänsteresor med digitala möten. Stu-
dien föreslår en bättre blandning mel-
lan digitala och fysiska möten i en post-
corona-kontext, både för att förbätt-
ra anställdas arbetssituation och som 
en del i lärosätens arbete med kraftigt 
minskade växthusgasutsläpp. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet här. 

Det hölls även ett webbinarium i sep-
tember som går att se här. 

Samarbete om 
kemikalieutbildning 
Miljöenheten samarbetar med Uppsa-
la universitet och har under november 
hållit den första gemensamma utbild-
ning om risker med allergiframkallande 
ämnen och härdplaster. Utbildningen 
är ett lagkrav för medarbetare som han-
terar de specifika allergiframkallande 
ämnena. Deltagare från både SLU och 
Uppsala universitet deltog. 

HMH satsar på eldrift i 
utfodringen på Götala
SLU har som miljömål att vara obero-
ende av fossila drivmedel år 2027. Det-
ta har gjort att institutionen för husdju-
rens miljö och hälsa fått en av Sveriges 
första eldrivna mixervagnar vid sin an-
läggning Götala nöt- och lammkötts-
forskning utanför Skara.

God jul och gott nytt år 
önskar vi på miljöenheten
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