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Utbildning för hållbar utveckling – Ett övergripande
miljömål

Foto: Jenny Svennås-Gillner

Lena Jönsson från SP överlämnar ett samlingsdokument till universitetsdirektör Martin
Melkersson. I bild syns äve miljöchef Johanna Sennmark. Plats: P. Ull, Campus Ultuna.

Certivalen - Ett firande i dagarna tre
Den 12-14 oktober firade SLU att hela
universitetet äntligen blivit certifierat enligt ISO 14001.
– Det är ett arbete som har bedrivits under många år av miljösamordnare, medarbetar och ledningar på olika nivåer inom SLU. Att hela universitetet nu
är certifierat är en stor bedrift. och något
vi ska vara mycket stolta över säger miljöchef Johanna Sennmark.
Under firandet anordnades exempelvis
en tvådagarsträff för alla miljösamordnare, interna miljörevisorer och miljörepresentanter. Den första dagen ägnades bland
annat åt att försöka skapa nya miljömål
inom tjänsteresor och handlingsplaner för
hur dessa ska kunna nås. På kvällen bjöds
det in till en trerätters middag på Ulls restaurang.
Den andra dagen diskuterade gruppen tillsammans med SP huruvida om
och hur antalet certifikat på SLU kan reduceras och på eftermiddagen genomfördes och streamades ett vetenskapligt symposium med tieln Climate Change Leadership – from personal and institutional
responsibility to system change. Deltog
gjorde Kevin Anderson, klimatforskare
och Zennström gästprofessor vid Uppsala
universitet och Bob Massie, grundare av
Global Reporting Initiative och förvalt-

ningschef vid Sustainable Solutions Lab,
University of Massachusetts.
Den sista dagen av firandet utspelades parallellt i Alnarp, Skara, Ultuna och
Umeå.
I Alnarp besöktes SLU av Lomma
kommun och Akademiska hus som pratade trafikplanering för en fossilfri framtid respektive ett energieffektivt campus.
I Skara firades certifieringen med tal och
tårta. I Ultuna gick förmiddagen i cykelns tecken med flera spännande föreläsningar på temat samt en föreläsning om
matsvinn av SLUs egen forskare Mattias Eriksson. Under eftermiddagen hölls
ceremonin i Ulls hus med bland annat
körsång, överlämning av certifikat från SP
och tal av universitetsdirektör och Naturvårdsverkets Eva Thörnelöf. I Umeå kom
Umeå energi och föreläste på området
energibesparing och därtill höll rektor tal.
– Att vi arbetar på ett universitet som
dagligen försöker lösa de stora frågorna
är ett privilegium - På olika sätt är vi alla
med och bidrar till en bättre värld. Med
den kunskap vi har ger det oss samtidigt
ett särskilt ansvar att agera hållbart.Vi ska
med andra ord leva som vi lär så långt det
är möjligt och där har miljöledningssystemet en central roll säger Johanna Sennmark. Mer om Certivalen finns i Resurs.

När jag arbetade för att förbereda mig
för att kunna involvera Utbildning för
hållbar utveckling i den pedagogiska
grundkurs som jag är ansvarig för på SLU
hittade jag en intressant artikel. Den heter ”It’s Not Just Bits of Paper and Light
Bulbs”. Det var precis så jag hade tänkt!
Om vi har ett universitet som menar allvar med vår devis “For Sustainable Life”
behöver vi certifiera aspekter av miljö
och hållbarhet i alla våra verksamheter,
även i utbildningarna. Det betyder inte att
jag tycker att de andra miljömålen inte är
viktiga, bara att de inte täcker allt.
Bland våra miljömål har vi nu beslut
om utbildning av programstudierektorer och kursansvariga. Enheten för pedagogisk utveckling erbjuder workshops
som är i full gång. Utbildning för hållbar
utveckling handlar om vad vi undervisar, hur vi undervisar och om hur vi bemöter våra studenter. Perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet diskuteras och problematiseras på våra
workshops. Det som redan görs synliggörs
och möjligheter att öka integreringen av
de tre perspektiven undersöks. Beroende
på kursers och programs natur är förutsättningarna olika och hur vi lyckas beror
på hur vi organisatoriskt och resursmässigt hanterar planeringen av både kurser
och program.
Enheten för pedagogisk utveckling välkomnar kursansvariga lärare att anmäla sig
till vår workshop.Vi ser också fram emot
att vara en diskussionspartner och ett stöd
vid kursutveckling och annan pedagogisk
verksamhet.

Peter Aspengren,
pedagogisk utvecklare vid utbildningsavdelningen.

Tredje utdelningen ur Klimatfonden
Tillkännagivandet av de projekt
som får utdelning ur Klimatfonden
HT-16 skedde vid de ceremonier som
hölls på alla huvudorter i samband
med Certivalen. Det var fyra projekt
som fick tilldelning för sina projekt
denna omgång.
Först ut är “Principles for Responsible Management Education” (Cecilia Mark-Herbert, Institutionen för
ekonomi, Ultuna) med följande motivering: ”Med stark drivkraft och vilja
att stärka SLUs varumärke, inte minst
för nuvarande och kommande studenter”.
Det andra projektet är ”Klimatkompensation genom återbeskogning
av degraderade lågproduktiva tropiska
skogar på Borneo” (Ulrik Ilstedt, Skogens ekologi och skötsel, Umeå) med
motiveringen: ”Med starkt inslag av

vetenskap och forskning samt en betydande reducering av koldioxid i en global kontext kan detta nyskapande projekt
göra skillnad på ett större plan”.
Det tredje projektet benämns ”Cykel ersätter bil i resor till arbetet” (Mats
Svensson, Infra, Alnarp) med motiveringen: ”Med krafttag och en stark vilja att ha
ett helhetsperspektiv berör detta hälsooch miljöfrämjande projekt många personer och bidrar till relativt stor reducering
av koldioxid”.
Det sista projektet ut är: ”Inköp av
tjänstecyklar till Ulls hus” (Maisa Young,
Infra, Ultuna) med motiveringen: ”Ett
gott försök till att med små medel försöka minska de lokala koldioxidutsläppen
och samtidigt bidra till en bättre hälsa hos
SLUs anställda”.

SLUs första hållbarhetsredovisning
SLUs första hållbarhetsredovisning någonsin blev färdigställd i slutet av sommaren. Den innehåller tolv sidor i A5-format. Syftet är att det ska vara en lättläst och grafiskt tilltalande redogörelse för SLUs milöjarbete. Utöver att den
innehåller reultat för de övergripande
miljömålen för året som gick kan du även
läsa om intressanta mål ute på de olika
certifikaten, några miljösamordnares bästa
miljöledningstips och inte minst om vilka
utmaningar som SLU står inför.
Hållbarhetsredovisningen finns som
tryckt version hos miljöenheten och
inom kort kommer den även att finnas i
digital version. Tanken är att det från och
med nu ska produceras en hållbarhetsredovisning varje år.

Under en period på tre månader under
hösten 2016 genomför IT-avdelning ett pilotprojekt för att se om det går att minska flygresorna. Projektet går i korthet ut på
att resor till och från Uppsala inte får göras
med flyg.
– IT-avdelningen består av cirka hundra personer utspridda på åtta orter i landet
och det är relativt många som reser mellan Uppsala och Umeå säger Cecilia Wolkert, biträdande IT-chef och initiativtagare
till projektet.Till en början fanns det motstånd till projektet och många ansåg att det
inverkade på privatlivet, men nu är de flesta mycket positiva. Flera har tagit tåget för
första gången inom SLU i och med detta
och många har upptäckt hur effektivt det
kan vara att arbeta ombord. Arbetsledare och chefer måste gå före och pusha folk
över gränsen att börja. ”Att göra något på
försök” övertygar många fortsätter Cecilia.
IT-avdelningen satsar mycket på e-resor,
men Cecilia Wolkert menar att det samtidigt skapar ett behov att resa ännu mer
och lägger till att e-resorna inte är lösningen på ett minskat resande utan att det är
flygresorna som måste minska.Vi vill ligga
i framkant och testa nya saker Det stärker
vårt varumärke.
I normala fall gäller IT-avdelningens resepolicy om att ta tåg i första hand och om
flyg ska bokas måste det först godkännas
av enhetschefen. För tågresor är det första
klass som gäller för både sittplats och sovvagn. Självklart är det också viktigt att mötena anpassas till restiderna avslutar Cecilia.

Cecilia Wolkert,
biträdande
IT-chef.
Exempel tagna från hållbarhetsredovisningen.

Gillar du vad du läser?

Har du något att säga?

Vi tar gärna emot tips på nyheter
Maila till infra-miljo@slu.se

IT-avdelningen visar vägen

SLUs personaltidning på webben

Prenumerera på miljöenhetens nyhetsbrev
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