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Klimatramverket
SLU och flera andra universitet och
högskolor i Sverige skriver i dagarna
under Klimatramverket för universitet
och högskolor. Ambitionen med ramverket är att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Till
2030 ska de anslutna läroverken ha genomfört åtgärder så att man ligger i linje
med 1,5-gradersmålet. Ramverket finns
att ta del av här.

Inspektioner på Ultuna
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Seminarium:

Tågresor till Europa i tjänsten
På initiativ av Ingrid Strid, forskare vid institutionen för energi och teknik,
arrangerade vi ett lunchseminarium 16 maj. Hur går man till väga för att
boka en tågresa till Europa?
Vad säger forskningsfinansiärerna? Tågresande SLU-medarbetare berättade om
sina erfarenheter. Johanna Sennmark
berättade om våra miljömål och vår resestatistik.
SLU:s Travel Manager Henrik Hägerström berättade om våra reseriktlinjer och vår resebyrå Egencia berättade om hur vi ska gå till väga och vad de

kan hjälpa oss med.
Efter seminariet fanns möjlighet till
diskussion kring SLU-anställdas resor
och till att ge inspel till SLU:s kommande uppdatering av reseriktlinjerna.
Om du missade seminariet kan du titta på det i efterhand här. Du måste vara
inloggad för att se utbildningssidan.

Klimatstudenterna på träff
Helgen den 15–17 mars höll Klimatstudenterna sin första nationella träff på
Ultuna. Deltog gjorde representanter
från de tio lokala grupper från universitet och högskolor från Lund i söder till
Umeå i norr. På lördagskvällen var allmänheten inbjuden till världens första
klimatstudentfestival – en fest för att fira
Klimatstudenternas framfart och för att
lansera en rektorstävling med syfte att
sporra lärosätena till att minska sina utsläpp i den akuta fart som krävs för att
hålla oss under 1,5-gradersmålet.
Under våren har Klimatstudenterna
på SLU träffat nästan alla certifikat för
att få inblick i hur miljöarbetet på SLU

Under 2019 har miljöförvaltningen i
Uppsala ett tillsynsprojekt av universitetslaboratorier. De kommer att besöka
12 stycken utvalda institutioner på Ultuna. Berörda institutioner får en kallelse direkt från miljöförvaltningen.
Status upphandling:

Borttransport av farligt avfall
Under våren har upphandling av borttransport av farligt avfall pågått enligt
plan. Sista anbudsdag var 6 maj men
inga anbud har inkommit. Det innebär att vi nu övergår till förhandlat förfarande. Förhandlat förfarande kräver
dock att vi inte gör väsentliga ändringar i upphandlingsunderlaget och avtalsvillkoren, det förutsätter helt enkelt att
någon leverantör är villig att lämna anbud/ingå kontrakt utefter smärre förändringar.
Avtalet med säkerhetsrådgivare finns
med i den upphandlade tjänsten, det betyder att vi kanske ska byta säkerhetsrådgivare också. Mer information kommer när avtalet är klart.

Foto: Folke Bosund.

Påminnelse om certifikatsremissen

går till och samtala kring framtida samarbete. För vi behöver samarbeta – studenter och anställda – för att höja SLU:s
ambitioner kring de nya miljömål som
ska sättas till år 2020 och faktiskt se en
kraftig minskning i universitetets utsläpp.

Kom ihåg att sammanställa era och era
respektive ledningars synpunkter angående remissen på certifikatsindelningen.
Vi önskar ett svar per certifikat, antingen direkt i dokumentet eller som punktform i ett mail till miljo@slu.se senast
5 juni.

Information om miljöarbete
Eurest, Ultuna

Biogasanläggningen på SLU:s forskningsgård Lövsta utanför Uppsala. Foto: Pereric Öberg,
Aerobilder.

Biogasanläggningen går för fullt!
SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala går för första gången sedan den togs i drift 2012 med ekonomisk vinst och har under 2019 slagit nya
rekord i antal driftdagar!
Den strategiska utvecklingen och
planeringen för SLU:s biogasanläggning utförs av fastighetsförvaltningen och den löpande verksamhetsplaneringen och driften utförs av lantbruksdriften. Båda verksamheterna ingår i
fastighetsavdelningen.

Gödsel från försöksverksamhetens grisar och nötkreatur rötas i biogasanläggningen som producerar el
och värme i första hand för Lövsta-anläggningarnas behov. Eventuellt elöverskott förmedlas till Vattenfalls elnät. Rötresterna från anläggningen är
KRAV-godkända och sprids på SLU:s
jordbruksmark.

Grönt kväve på SLU?
Torsdagen den 9 maj hade SLU besök
av N2 Applied och RISE för information om och demonstration av en mobil plasmaanläggning för tillverkning
av ”grönt kväve”. I korthet handlar det
om att öka kvävehalten i rötrester från
SLU:s biogasanläggning.
Vid tillverkning av handelsgödsel används fossil metangas (s.k. naturgas), vilket gör att handelsgödsel är
en av de största källorna till utsläpp av

CO2 -ekvivalenter inom växtodling.
Med högre halt kväve i exempelvis
rötrester från SLU:s biogasanläggning
skulle vi kunna minska förbrukningen av handelsgödsel avsevärt. Elenergin
för drift av en plasmaanläggning skulle
SLU själva producera fossilfritt i biogasanläggningen.
En tanke kan vara att placera en plasmaanläggning på Lövsta för att producera eget grönt kväve (handelsgödsel).

Lysande exempel
Allt fler institutioner och avdelningar tar fram egna resepolicys som är mer
ambitiösa än SLU:s reseriktlinjer. Några
exempel är institutionen för akvatiska
resurser, biblioteket och institutionen
för stad och land. Här kan du läsa vad
som nu gäller vid institutionen för stad
och land. Medarbetare som väljer att
flyga inom Norden (utom Island) måste
fylla i en blankett, se exempel på ifylld
blankett. Motivet är att de sen ska kunna utreda vilka hinder medarbetarna
upplever mot att välja tåg/båt/buss, för
att kunna sätta in bättre insatser för att
stödja hållbart resande framöver.

SLU på delad andra plats
Varje år rapporterar SLU in sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket,
enligt förordningen om miljöledning
i statliga myndigheter. Naturvårdsverket sammanställer därefter en rapport
och rankar samtliga myndigheter. Liksom förra året delar SLU andraplatsen
tillsammans med fem andra myndigheter, bland andra Högskolan i Borås. Här
finns all spännande statistik som rankingen bygger på.

Gillar du vad
du läser?

Vill du säga
något?
Vi tar gärna emot tips på nyheter.
Mejla oss på miljo@slu.se

• Moccado i VHC har sedan en tid
utrustats med diskmaskin för att
göra det möjligt att använda porslin
istället för engångsartiklar.
• Muggar för hämtkaffe och -te är
numer komposterbara och ska sorteras som matavfall.
• Amigo i Ulls hus har sedan länge
komposterbara lådor för hämtsallad. När du ätit klart är det bara att
slänga lådan utan lock i fraktionen
för matavfall.
• I Ulls restaurang har Eurest infört
komposterbara lådor för hämtmat.
Sortera som matavfall när du ätit
klart.

SLU:s personaltidning på webben
• om och med medarbetare vid SLU
• läs, dela och kommentera artiklarna
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Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Mejla oss på miljo@slu.se

