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"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling.

Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt 
beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s 
arbetsenheter.

SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som 
bygger på ständiga förbättringar med vid varje 
tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."



Vad behöver du veta?
Vilka är kemikaliehandläggare?

Vilka är brandskyddskontrollanter?

Syftet med miljöcertifiering

Miljöhandboken - var den finns, vad den innehåller

SLUs och Aquas Miljömål

Rutiner som berör ditt arbete

Nödlägesberedskap



Miljöcertifiering
- ständig förbättring, ett fortlöpande arbete



Vad behöver du veta?
Vilka är kemikaliehandläggare?

Vilka är brandskyddskontrollanter?

Syftet med miljöcertifiering

Miljöhandboken - var den finns, vad den innehåller

SLUs och Aquas Miljömål

Rutiner som berör ditt arbete

Nödlägesberedskap



Miljöcertifiering syftar till att:

 Minska negativ påverkan på miljön och stärka 
positiv påverkan

 Öka kunskap, engagemang och medvetenhet 
hos medarbetare

 Känna till och följa miljölagstiftning



Vad innebär det?
• Certifierade sedan 2016
• Revisioner varje år
• Årlig redovisning till Naturvårdsverket
• ETT certifikat för hela SLU 2021



….. vad innebär det?

Miljöledningssystem:
beskriver organisation, HUR vi arbetar med miljömål, 
aktiviteter, uppföljning =>  förbättrad miljöprestanda

En gemensam Miljöhandbok för SLU, 
där alla dokument finns, d.v.s. miljöpolicy, miljömål, 
rutiner, riskanalys, handlingsplaner, beslut etc. 

Förutsättningar: en ledning som är engagerad och 
ansvarstagande





SLUs 
Miljöhandbok:

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/miljohandboken/



SLUs Vision: 
Klimatneutralt universitet 2027
Sex fokusområden: el, värme/kyla, egna fossilfria fordon, 
upphandling, resor, klimatkompensation.
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal/

AGENDA 2030
I miljöledningsarbetet värderas miljöaspekter i förhållande till 
Agenda 2030 och FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

SLUs Klimatfond
Medel tilldelas projekt eller åtgärder som medför en positiv 
klimatpåverkan och en minskning av CO2-ekvivalenter.
Alla SLU-anställda kan söka!



SLUs miljömål
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal/

1. Energianvändning (egna fastigheter + förvaltade av Akademikerhus)

2. Tjänsteresor
Till 2025 ska SLU minska de fossila utsläppen från flygresor med totalt 60 % 
jämfört med 2019 per helårsanställd. Det skulle kunna motsvaras av en 
minskning på 90 % för inrikes flygresor och 50 % för utrikes.

3. Inköp
4. Utbildning (hållbar utveckling/hållbarhetsperspektiv)

5. Miljöanalys:
Minst 90 % av alla verksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete 
tillhandahåller senast vid utgången av 2025 öppna data på internet enligt 
gällande kvalitetsguide för miljödatahantering.

6. Klimatneutralt

https://internt.slu.se/stod-service/fortlopande-miljoanalys/verksamhetsstod/ingangssida/verksamheter/
https://internt.slu.se/stod-service/fortlopande-miljoanalys/verksamhetsstod/ingangssida/kvalitetsguide/


Aqua





Aquas miljömål (utgångna)
1. Energiförbrukningen minskar med minst 

2 % per m2 & anställd till 2020 (jmf 2015)
Aqua har minskat förbrukningen med 31%

2. Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg:
minskar med 10 % och helårsanställd till 2020 (jmf 2016)

Aqua har minskat utsläppen med 86 % (2016 - 2019)

Videokonferenser ökar med 10 %  till 2020 (jmf 2016)
En ökning med  267 % (2016 - 2018)

3. Pappersförbrukningen minskar med 10 % per anställd 
till 2020 (jmf 2017)

En minskning med 24% (2016-2018), därefter oklart



Aquas miljömål (löpande)
4. Foma/Miljöanalys: 

Öka mängden publikationer från Aquas Foma-verksamhet
• alla publikationer registreras i SLUPub
• antalet vetenskapliga publikationer 

ökar med 1 % per år (start 2017) UPPNÅTT

5. Grundutbildning: 
• årligen examinera minst 10 examensarbeten UPPNÅTT
• minst 15 registrerade studenter på varje kurs EJ uppnått

6. Forskarutbildning: 
• Aqua utexaminerar i snitt 3 stycken doktorander årligen, 

från år 2019 till och med år 2025
2019: 2 st. 2020: 3 st

7. Kommunikation
• Årligen producera i genomsnitt 55 mediaklipp

per månad, 2019 och 2020
2019: 96 st. 2020: 47 st



Aquas miljömål (nytt 2020)

Miljömål för utrikes flygresor:
Utsläpp av CO2-ekvivalenter från utrikes flyg ska 
minska med 10% från 2019 till 2023.

Nya interna miljömål, alternativt handlingsplaner 
kopplade till SLUs miljömål, ska diskuteras och sättas 
upp under 2021.



Aquas resor, CO2-utsläpp
Aquas stora utmaning: vi reser mycket

Flygresor år 2019
resor mil kg CO2

Inrikes flyg: 45 st 1465 2855
Utrrikes flyg: 148 st 4041 9654

MINSKNING flygresande totalt 2016-2019:
73% 92% 85%
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….Aquas resor, CO2-utsläpp
Resor med tåg:
År 2018: 699 resor -- 24000 mil -- 0,487 kg CO2

Fältarbeten: utsläpp från bil och båt är ej dokumenterat, men 
statistik kommer att följas upp.
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Förbättringsförslag och avvikelser

Rapportera avvikelser i miljöledningssystemet, t.ex.:
• Ineffektiva rutiner
• Miljöskadliga incidenter som miljöfarliga utsläpp
• Betydande energi- eller resursslöseri, 

avfallshanteringsbrister

Lämnas via I/A-systemet:
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/sakerhet/rapportera-
en-incident-ia/



Aquas förbättringsförslag och 
avvikelser – vad har hänt?

49 förbättringsförslag har lämnats, åren 2016-2021.

26 st har lett till förändring, en ny rutin eller information till 
medarbetarna om förslag på miljöförbättrande åtgärder.

5 förbättringsförslag har resulterat i nya riktlinjer eller 
miljömål vid Aqua.
(Förtäringspolicy, Reseriktlinjer, Miljömål för utrikes flyg)

5 avvikelser har rapporterats (4 st gällande kemikalier).



Aqua har förbättrat:
Dokumentation och rutiner

• Kemikaliehantering

• Avfallsrutiner

• Nödlägesberedskap och säkerhet

…OCH upprättat och uppfyllt miljömål!



Vad behöver du veta?
Vilka är kemikaliehandläggare?

Vilka är brandskyddskontrollanter?

Syftet med miljöcertifiering

Miljöhandboken - var den finns, vad den innehåller

SLUs och Aquas Miljömål

Rutiner som berör ditt arbete

Nödlägesberedskap



Vad kan DU göra?

• Lämna förbättringsförslag

• Tänk en extra gång 
innan du reser

• Res smart

• Sprid kunskap som ditt arbete genererar



• Inköp av elmotorer att testa i fält
• Inköp av skrovskyddsduk, att testa 

istället för bottenmålning
• Större utbud av mer miljövänliga kläder (hela SLU)
• Institutionens arbete med nödlägesberedskap och 

kemikaliehantering fick bra betyg i externrevisionen

Vad har hänt 2021 på Aqua?



…. vad händer mer 2021?
• Utbildning/information till alla (fr.a. nyanställda)

• Miljögruppen vill ha fler förbättringsförslag! 

• Ökad kommunikation och dialog med medarbetarna.

• Kan vi göra inköp med bättre ställda och högre 
miljökrav?

• Kan vi minska miljöpåverkan från våra båtar och 
båtmotorer? 

• Miljöenheten berättar för oss om hur SLU arbetar för 
att bli klimatneutrala 2027, den 28 maj



 Nya miljömål för Aqua

gärna Positiva miljömål
med mätbara resultat för miljöanalys/forskning, eftersom 
vår verksamhet arbetar med och bidrar till miljö-
förbättrande åtgärder och livsmiljöer i akvatiska system.

 Handlingsplaner kopplade till SLUs miljömål

Har ni idéer, förslag?

Hör av er

Vi återkommer

Tillsammans med medarbetare och 
ledning diskutera nya miljömål



Sö-lab: Maja Reizenstein (Miljösamordnare, Aqua)
H-lab: Anne Johansson

K-lab: Ulrika Tollerz Bratteby och Karin Thompson-Svanfeldt



Användbara länkar med information:

Miljöcertifiering vid SLU Aqua (sida under omarbetning)

SLU Miljöcertifiering

Miljöhandbok | Medarbetarwebben (slu.se)

Rapportera förbättringsförslag, avvikelse

SLUs klimatfond

https://internt.slu.se/riktat/lasta-interna-sidor/institutionen-for-akvatiska-resurser/institutionens-miljocertifiering-enligt-iso-14001/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/miljohandboken/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/sakerhet/rapportera-en-incident-ia/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/slus-klimatfond/?si=64E51D1137E22D196815ADDB7A7C67EC&rid=1488236655&sn=sluEPi6-prodSearchIndex
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