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Då flera av SLU:s övergripande mil-
jömål gick ut vid årsskiftet beslutades 
nya miljömål i januari 2021. Nya mil-
jömål finns inom tjänsteresor, utbild-
ning och miljöanalys. Det nya besluta-
de miljömålet inom tjänsteresor är i lin-
je med Parisavtalet och skärper resandet 
på SLU betydligt. Det nya energimå-
len innebär att produktionen av el ska 
öka, främst via fler solceller på lämpli-
ga SLU-ägda tak runt om i landet. Må-
let innebär också stort fokus på energi-
besparingar och ett mål har formulerats 
tillsammans med en av SLU:s hyresvär-
dar som ger ännu bättre förutsättning-
ar att systematiskt gå igenom fastigheter 
för att hitta besparingsåtgärder.

Nya miljömål för tjänsteresor,  
utbildning och miljöanalys

De nya målen inom utbildning 
handlar om att få ännu bättre överblick 
på om UHU (utbildning för hållbar ut-
veckling) har implementeras i alla pro-
gram. Det finns också en målformu-
lering om att få höga betyg vad gäller 
studenters synpunkter på UHU-inne-
hållet i sin kurs. För att få en aning om 
hur väl studenterna efter avslutad exa-
men och påbörjad yrkesutövning, tyck-
er att de fått användbara hållbarhets-
verktyg under sin utbildning, finns frå-
gan med i alumn-utvärderingen och 
målet är att flertalet ska svara positivt.

De nya målen finns att se här på 
hemsidan. 

Första externa miljörevisionen vid SLU 
för ett gemensamt miljöcertifikat är 
klar! Revisionen startade med besök 
på flera av verksamheterna vid Fun-
bo-Lövsta utanför Uppsala den 2 febru-
ari. De två följande veckorna besöktes 
majoriteten av SLU:s olika verksam-
heter; universitetsledningen, flera av-
delningar inom universitetsadminis-
trationen, fakultetsledningar och in-
stitutioner inom alla fyra fakulteter-
na, samt forskningsfartyget R/V Svea, 
försöksstationer och lantbruksegendo-
mar, m.fl. Under en treårsperiod besöks 
alla SLU:s orter och verksamheter. Det 
finns en hög ambitionsnivå och ett högt 
engagemang i miljöarbetet inom SLU! 
Revisorerna från certifieringsorganet 
RISE noterade totalt 43 avvikelser och 
47 förbättringsmöjligheter, som miljö-
enheten och miljösamordnarna kom-

Externa miljörevisionen är klar
mer att arbeta med under våren och 
svara RISE senast den 15 maj 2021. En-
ligt plan erhåller SLU under juni må-
nad ett gemensamt certifikat för hela 
universitetet.

Naturligtvis har pandemin påver-
kat revisionen och fysiska platsbesök 
har inte kunnat genomföras på mer än 
ett fåtal ställen. Det finns flera fördelar 
med att ha delar av revisionen digitalt, 
men de fysiska platsbesöken är nödvän-
diga vid framtida revisioner. Håll tum-
marna att läget är förbättrat till vecka 
11 och 12 då nästa externa miljörevi-
sion går av stapeln!

Läs gärna hela revisionsrapporten el-
ler titta på presentationen från det av-
slutande mötet finns den på arbetsplat-
sen för miljöcertifiering vid SLU. Här 
är länken

Nya riktlinjer för 
tjänsteresor och möten

I samband med att det beslutades nya 
miljömål inom tjänsteresor beslutades 
det även om nya riktlinjer för tjänste-
resor och möten vid SLU. Syftet med 
riktlinjerna är att vägleda anställda och 
studenter vid SLU att välja rätt mötes-
form samt styra mer åt digitala lösning-
ar och övervägande tågresor inrikes. 
Här är länk till riktlinjerna. 

Måluppfyllnad 2020
Helårsuppföljningen av SLU:s över-
gripande miljömål är nu klar och finns 
att se i sin helhet här på webbsidan. År 
2020 var året då flertalet av målen gick 
ut och inte helt oväntat nåddes resmå-
len långt över satt målnivå i och med 
rådande pandemi. Värt att nämna är att 
vi kunde se en minskning i resandet re-
dan innan pandemin slog till.

Busshållplats byter 
namn
Busshållplatsen Kungsgårdsvägen Al-
narp kommer under 2021 att byta namn 
till Campus Alnarp.
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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

GR AFISK FORM: MÅRTEN GR ANERT-GÄRDFELDT.

FÖR MEDARBETARE VID SLU

Digital klimatvecka
Den 21-27 mars anordnas Uppsala kli-
matvecka. Det är ett digert program 
och det mesta är digitalt. Se program 
här. 

Anmäl stöld 
Alla professionella användare av 
sprängämnen, dit SLU räknas, mås-
te rapportera stölder av produkter som 
innehåller vissa ämnen som kan an-
vändas för bland annat tillverkning av 
hemgjorda sprängämnen. Exempel på 
dessa ämnen är salpetersyra, svavelsyra, 
samt väteperoxid. De skärpta reglerna 
började gälla den 1 februari 2021. 

Reglerna innebär också att leveran-
törer behöver kontrollera att de som 
köper in ämnena är tillåtna att göra det, 
vilket SLU som universitet är. Leveran-
törerna kommer därför att be bestäl-
lare att fylla i ett formulär vid beställ-
ningen. 

De som är utsedda kemikaliesam-
ordnare på institutioner och avdelning-
ar som hanterar kemikalier har fått mer 
utförliga instruktioner. Informationen 
kommer även att läggas in i SLU:s ge-
mensamma kemikaliehanteringsrutin. 
Läsa mer på MSB:s webb här. 

Nya föreskrifter 
Förra året kom nya föreskrifter om 
hantering av brandfarlig gas och brand-
farliga aerosoler från MSB. Läs gärna 

antingen föreskriften eller handboken, 
speciellt de delar som berör hantering 
av brandfarlig gas. Ni hittar både före-
skriften och handboken med allmänna 
råd här.

Se seminariet ”Att 
ställa om och sätta fart”
Missade du seminariet ”Att ställa om 
och sätta fart”? Då kan du se det i efter-
hand. Lyssna till retorikern Maria Wol-
rath Söderberg från Södertörns högsko-
la om vad det är som hindrar människor 
att ställa om till ett klimatsmart liv. 

Inspelningen finns här. Du måste 
vara inlogga med ditt AD-konto.

Nya krav för CMR-
ämnen 
Dieselavgaser och använda mineralol-
jor kommer nu att omfattas av de sär-
skilda kraven som gäller CMR-ämnen 
(cancerogena, mutagena och reproduk-
tionstoxiska ämnen). Det är krav på att 
undersöka om de eventuellt kan ersät-
tas av en annan mindre farlig kemika-
lie, utökad riskbedömning, föra register 
över arbetstagare som utsatts för skadlig 
exponering till exempel vid en olycka 
samt arbeta med att minska expone-
ringen.

De som är utsedda kemikaliesam-
ordnare på institutioner och avdelning-
ar som hanterar kemikalier har fått mer 

utförliga instruktioner. Läs mer här på 
Arbetsmiljöverkets webb om kemiska 
arbetsmiljörisker.

Uppdaterad sida om 
fysisk arbetsmiljö
Eftersom miljöenheten sedan novem-
ber 2020 arbetar inom hela området fy-
sisk arbetsmiljö har vi skapat en plats på 
hemsidan som heter fysisk arbetsmil-
jö. Där finner ni bland annat informa-
tion och rutiner inom strålsäkerhet, ke-
mikaliesäkerhet och biosäkerhet. Sidan 
kommer att utökas allt efterhand med 
fler delar inom området. Se sidan om 
fysisk arbetsmiljö här.

Laddstolpar på Grimsö
Efter att institutionen för ekologi fick 
sin ansökan hos SLU:s klimatfond be-
viljad 2019 har SLU Grimsö forsk-
ningsstation installerat fyra laddstatio-
ner. På så vis kan tjänsteresor mellan 
Ultuna och Grimsö göras med elbil. 
Även andra tjänsteresor, som för fält-
försök, kan också ske med elbil.

Stadens ängar till 
Biogas
Miljöenheten vill tipsa om en intres-
sant kortfilm om att använda överskot-
tet från stadens ängar till Biogas. Se fil-
men här.
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