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Klimatprotokollet är ett lokalt nätverk 
bestående av företag, offentliga verk-
samheter, universitet och föreningar 
i Uppsala som samverkar för att snab-
ba på klimatomställningen. ”Jakten på 
plasten” är en fokusgrupp som enga-
gerar sig i vår plastanvändning. Fokus-
gruppen har en arbetsgrupp som tittar 
närmare på upphandling, till exempel 
vilka krav kan vi ställa och vilka alter-
nativ som finns till fossil plast. Målet 
är att få ytterligare en arbetsgrupp som 
ägnar sig åt plast som inte klassas som 

Lärosätenas klimatnätverk bjuder in till 
workshop den 7 oktober på Stockholms 
universitet. I föredrag och panelsam-
tal ska möjligheter och utmaningar som 
akademin står inför i sin ambition att 
bedriva god forskning och utbildning 
och minska sitt klimatavtryck behand-
las: Kan forskarens prestation bibehållas 
samtidigt som klimatpåverkan från re-
sor minskar? Är det möjligt att minska 
konsumtion kopplad till forskning utan 
att kvaliteten påverkas? Kan klimats-

Klimatworkshop 

”Den hållbara forskaren”
marta upphandlingar och klimatkrav 
från forskningsfinansiärer leda till en 
mer hållbar forskning? Vilken roll har 
forskarutbildningen i att utbilda ”håll-
bara forskare”?

Workshopen riktar sig till alla som 
är inblandade i klimatomställningen av 
den svenska högskolesektorn och kan 
streamas för de som inte kan vara på 
plats. Läs mer här.

Jakten på plasten
förpackningar. Kan vi samordna sor-
tering, hämtning och materialåtervin-
ning av denna plast som nu oftast går 
till förbränning?

Flera goda tips och initiativ kom upp 
på senaste mötet. Bland annat försök 
med pappersalternativ till frigolitlådor, 
plastinventering för att se vad vi släng-
er och vad som kan bytas ut mot andra 
produkter. Det har också påbörjats un-
dersökningar om vad som händer med 
plasten vi sorterar ut i respektive orga-
nisation.

Foto: Jenny Svennås Gillner.

Debattartikel om klimatkrisen

Några forskare från SLU och andra 
universitet har skrivit en debattartikel 
om klimatkrisen. De anser att kopp-
lingen mellan klimatkris, utarmad bio-
logisk mångfald och ohållbar konsum-
tion saknas i den politiska debatten. Ar-
tikeln har skrivits under av 1 944 fors-
kare och anställda vid svenska lärosäten 
och forskningsinstitut och kan läsas i 
sin helhet här. Nyheten finns publicer-
ad på SLU:s medarbetarwebb.

Updaterade miljömål
Nu är några av SLU:s miljömål uppda-
terade. Läs vidare om halvårsuppfölj-
ningen för tjänsteresor, inköp och mil-
jöanalys här.

Utökat miljöcertifikat,  
ISO 14001
SLU har sedan 21 juni ett miljöcertifi-
kat utökat med Hippologutbildningen. 
De som vill sätta upp certifikatet på sina 
institutioner eller bifoga det vid kontakt 
med intressenter kan hitta det här.

Miljövänligare mobiltelefon
Fairphone är en mer hållbart produ-
cerad mobiltelefon som tar hänsyn till 
både arbetsmiljö och miljö. Du kan hit-
ta den bland ATEA:s produkter i Pro-
ceedo. SLU:s miljöchef, Johanna Senn-
mark, har nyligen köpt en och är nöjd!

ILLUSTRATION: FREDRIK SA ARKOPPEL.

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/klimatnatverket/workshop/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KzQgly/nog-nu-politiker-ta-klimatkrisen-pa-allvar
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/KzQgly/nog-nu-politiker-ta-klimatkrisen-pa-allvar
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2022/8/debatt---ta-klimatkrisen-pa-allvar/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal/
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/miljo/miljocertifikat-iso-14001-2022-06-21.pdf
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Vill du säga något? Gillar du vad du läser?
Vi tar gärna emot tips på nyheter. 

Mejla oss på miljo@slu.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Mejla oss på miljo@slu.se

Sedan den 25 augusti är Peter Hage-
lin tillbaka på SLU. Han arbetade som 
vikarierande miljökoordinator mellan 
2015 och 2017.

Sedan dess har han arbetat brett med 
miljöfrågor inom Region Uppsala (pri-
märt på Akademiska sjukhuset), Uppsa-

Återvändare till miljöenheten
Foto: David Naylor.

la universitet och nu senast på Karolin-
ska Institutet.

Peter har numera en tillsvidare-
tjänst som miljökoordinator på SLU 
och kommer bland annat att arbeta med 
lärosätenas klimatnätverk och att bistå 
med miljökrav i upphandlingar

Höjda priser för utskrifter och 
kopiering

IT-avdelningen meddelar att priser-
na för EduPrint är uppdaterade. Ricoh 
som ansvarar för EduPrint har höjt sina 
priser och tar nu även betalt för skan-
ning. Dessutom har priset på papper 
som vi betalar själva ökat markant. Av 
miljöskäl har IT valt att i nuläget inte 
ta ut någon avgift för skanning, för att 
uppmuntra till minskad pappers- och 
bläckförbrukning.

Kuriosa: antalet utskrivna sidor via 
EduPrint uppgick till nästan 4,5 miljo-
ner under 2021, vilket motsvarar cirka 
1400 sidor per helårsanställd.

På Ultuna campus finns sedan några år 
tillbaka en gör-det-själv-verkstad för 
cykelreparationer (”cykelköket”). Da-
niel Valentini, doktorand vid institu-
tionen för stad och land, tog initiativet 
och är själv på plats torsdagar klockan 
16–18. Daniel kan ge tips och råd till 
studenter och anställda som behöver 
fixa sin cykel.  

Få hjälp med att reparera din cykel
I oktober kommer en workshop an-

ordnas. Information kommer! Förutom 
cykelreparationstips finns möjlighet att 
ta över och fixa en övergiven, begag-
nad cykel.

Sprid gärna till nya medarbetare att 
möjligheten finns och att volontärer 
som kan hjälpa till i cykelköket är väl-
komna att höra av sig!

Foto: Cecilia Wärdig.
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