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Klimatklivet – för att 
minska utsläpp av 
växthusgaser
Har du en idé om en åtgärd för att 
minska samhällets klimatpåverkan? 
Kika då på riksdagens satsning ”Klimat-
klivet”! 

Klimatklivet är ett investeringsstöd 
till lokala och regionala åtgärder som 
minskar utsläppen av koldioxid och an-
dra gaser som påverkar klimatet. Håll 
koll på Naturvårdsverkets hemsida för 
ansökningsomgångar under 2020.

Kontakta felix.ek@biodrivost.se på 
Biogas Öst om du vill ha hjälp med an-
sökan.
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SLU Skara i media
Medarbetare i Skara har under hös-
ten figurerat i pressen angående ”Så vill 
konsumenterna förändra sina matval för 
en bättre miljö”, både i SVT och i  
Aftonbladet. 

Bara under september

Medarbetare på SLU har minskat 
utsläppet med 432 kg CO2
Nästan alla på SLU har nu EDUPrint, 
där man skickar sina utskrifter till en 
central kö, och utskrifterna kommer 
först då man loggat in på valfri skrivare 
och valt skriv ut. EDUPrint genererar 
rapporter på hur många utskrifter som 
skickas till systemet men som sedan ald-
rig hämtas, det motsvarar alltså de bort-

glömda utskrifterna som tidigare låg på 
hög vid skrivaren, med skillnaden att de 
i och med det nya systemet aldrig skri-
vits ut. Under september var det totalt 
34 043 utskrifter som slapp gå direkt till 
återvinningen, detta motsvarar 432,3 kg 
CO2.

Nytt miljömål om inköp
Rektor beslutade 1 oktober om nya mil-
jömål för inköp. De börjar gälla i och 
med årsskiftet 2019–2020. Beslutet och 
målen hittar du här. 

SLU-gemensamma dokument
Rutin för miljöinnehåll i utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå, SLU-
201, finns nu fastställd i EDDA av pro-
rektor Karin Holmgren, som har särskilt 
ansvar för utvecklingen av SLU:s ut-
bildningar. Innehållet är detsamma som 
utbildningshandbokens avsnitt om ut-
bildning för hållbar utveckling.

Den nya SLU-gemensamma kemika-
lierutinen, SLU-196, har varit på remiss 
och är nu fastställd. Lokala rutiner be-
höver ses över. Information som tas upp 
i den nya rutinen ska tas bort från lokala 
rutiner. Endast information som är spe-
cifikt för det aktuella arbetsstället ska 
finnas i lokala rutiner. 

Bra respons på 
resvaneundersökningen
Nu har sista svarsdag för resvaneun-
dersökningen passerat och drygt 1 500 
medarbetare har svarat. Det motsvarar 
ungefär hälften av de anställda på SLU. 
Vi på miljöenheten jobbar nu med att 
analysera svaren och hoppas kunna dra 
nytta av undersökningen i vår komman-
de uppdatering av SLU:s mötes- och re-
seriktlinjer, samt att se om SLU som ar-
betsgivare kan förenkla på något sätt för 
medarbetare att ta sig till och från job-
bet på ett hållbart sätt

Resultatet av resvaneundersökningen 
presenteras i december.

Beräkningsmodell CO2

CO2-modellen för energiförbrukning är 
uppdaterad och fastställd med 2019 års 
leverantörer och emissionsfaktorer. Nu 
finns även drivmedel med i modellen. 
Du hittar modellen här.
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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

25 november = White Monday
White Monday är ett ideellt initiativ 
för att främja cirkulär ekonomi med ut-
gångspunkt i laga, återvinna, dela, som 
motpool till Black Friday. Den perso-
naldrivna Klimatgruppen på SLU kom-
mer i samband med White Monday 
ordna aktiviteter. Håll utkik. 

Köldmedia i 
lågtemperaturfrysar
Lågtemperaturfrysar som har ett köld-
medium med hög potential för glo-
bal uppvärmning (minst fem ton 
CO2-ekvivalenter) ska läckagesökas år-
ligen. Krav på läckagesökning av köld-
mediet gäller enligt en EU-förordning. 
I Kemikaliehantering på SLU, SLU-
196, kan du läsa mer om detta. 

Ny roll – kemikaliesamordnare
Miljöenheten har med utgångspunkt 
i delegationsordningen tagit fram en 
rollbeskrivning för den nya rollen Ke-
mikaliesamordnare för institutioner som 
hanterar kemikalier och/eller biolo-
giska agens, GMM eller GMO. Det är 
inga nya arbetsuppgifter men kommu-
nikationskanalerna behöver styras upp 
och förbättras. Rollen kommer att in-
föras under december. 

Internrevisioner av strålskydd
Den första internrevisionen för strål-
skydd har genomförts på Veterinärme-
dicinskt och husdjursvetenskapligt cen-
trum (VHC) och Universitetsdjursjuk-
huset (UDS). Revisionen var en del av 
miljörevisionen och genomfördes av 
experter från Akademiska sjukhuset. 

Här är de kommande internrevision-
erna:
• Institutionerna skogens biomaterial 

och teknologi samt skogens ekologi 
och skötsel – april 2020.

• Biocentrum – augusti–september 
2020.

• Institutionen för växtförädling – 
april 2021.

• Institutionen för mark och miljö – 
april 2021.
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