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Figur 1. Landskapsarkitekturstudenter blir undervisade av en gästföreläsare från Storbritannien i 
Kunskapsparken. Foto: John Lööf Green 
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Sammanfattning – Ultuna, ett skönt och grönt campus 

Campus Ultuna är fantastiskt, viktigt och värdefullt för studenter, lärare, anställda och 

besökare. Det spelar ingen roll om man är verksam vid SLU, SVA, Green Innovation Park, 

Uppsala kommun eller någon annan av alla de verksamheter som ligger här. Det går att 

bedriva undervisning inom i de flesta livs- och miljövetenskaper direkt på plats eftersom 

Ultuna lite av ett Sverige i miniatyr med flera landskapstyper, jordarter och en lång historia. 

Mångfalden av miljöer möjliggör forskning i vitt skilda ämnen som t ex agronomi, ekologi 

och landskapsarkitektur. De rekreativa möjligheterna gör att anställda presterar bättre och den 

gröna miljön är en del av varumärket. 

Med skog, våtmarker, åkrar, träd och boplatser för fauna kompenserar de gröna och blå 

delarna av campus för koldioxidutsläpp och habitatförluster, hanterar dagvatten och förser 

jordbruket med både mark och pollinering. Enligt SLU-forskning i miljöpsykologi har de en 

stor potential att bidra till studenter och anställdas hälsa. 

Det finns naturvärden och ett historiskt arv som det åligger oss att sköta. Det är inte bara en 

plikt utan också en möjlighet och en resurs som används och kan användas mer inom 

undervisning inom agrarhistoria, biologi, hållbar utveckling, miljökommunikation och 

landskapsarkitektur. 

Korta fakta 

Yta: 290 hektar (2,9 km2) 

Viktigaste marktyper: jordbruk, skog, våtmark, universitetscampus 

Antal studenter SLU: ca. 2000 

Antal anställda SLU: ca. 3000 

Framgångsfaktorer 2020 

- Användarundersökning: Vi behöver förstå våra användare bättre för att kunna ge 

dem bästa tänkbara undervisnings-, forsknings och rekreationsmiljöer. 

- Koordinering, behovet är stort – 4 markägare, nästan 300 hektar mark, läget i ett 

stadsutvecklingsområde och komplexiteten ställer höga krav. 

- Kvalitetsarbete: Campus har vunnit utmärkelsen Green Flag Award två år i rad och 

det har märkts. Med ett fortsatt gediget arbete för kvalité ges förutsättningar för 

fortsatt positiv utveckling och valuta för hyrespengarna.  

- Landskapsvård: Eftersom framför allt igenväxning det är ett hot mot undervisning, 

rekreation, varumärke, naturvård och historiskt arv. 
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Varumärkesarbete: Det finns en stor potential för att använda campus som en del i vårt 

varumärkesarbete, både på plats och online. I dagsläget görs det i en väldigt liten utsträckning 

om man jämför med andra stora topprankade universitet. 

 

Figur 2. Innergården Ulls hus är en populär plats för raster och lunch under vår, försommar och tidig 
höst. Foto: White Arkitekter 
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Introduktion - Varför behövs den här skötselplanen? 

Den här skötselplanen är framtagen som ett arbetsdokument för skötseln av Campus Ultuna 

av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Akademiska hus (AH) och Svensk markservice 

(SMS) i samverkan. Huvudsyftet är att beskriva vad som händer i drift, underhåll och 

utveckling av utemiljön som ett resultat av policy, planering, inventering och analys av 

campus. 

Dokumentet gör att vi gemensamt kan förstå och greppa platsen Ultuna bättre, inbjuda 

intressenter och säkerställa en långsiktig och meningsfull förvaltning. Skötselplanen 

beskriver de större sammanhangen, specificerar standarder och innehåller en årlig 

handlingsplan för utemiljön. 
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Det här är den första svenska versionen för 2020 som baserar sig på tidigare års ansökningar 

av utmärkelsen Green Flag Award. Planen är att göra en större genomgång inför 2021. 

Inledande konsultationer har gjorts med så många parter som möjligt med både anställda 

inom utemiljö, akademi, förvaltning samt lärare och studenter. Det finns ett behov av att 

förstå campus användare bättre och involvera dem mer och detta är något som är önskvärt att 

göra aktivt det närmaste året. 

Skötselplanen är en uppdaterad version av Skötselplanen för 2019 som är skriven av John 

Lööf Green (SLU) och granskad av Mats Wieselblad (AH) och Lovisa Fogelfors (SMS) 

under november 2018-februari 2019. 

Fördelar med en skötselplan 

Huvudskälet till att upprätta den här skötselplanen är att stödja effektiv och högkvalitativ 

drift, underhåll och utveckling av campus Ultuna. Det finns ytterligare skäl till att använda en 

skötselplan - vissa arbetas det redan med, medan andra behöver utvecklas ytterligare. Nedan 

följer några ämnesområden som skötselplanen kan påverka positivt: 

 Dokumentation och information 

I det dagliga arbetet är det viktigt att grundfakta är överenskomna och väl kända. Det 

blir också tydligare hur allt hänger ihop när informationen om campus finns samlad 

på en plats. 

 Kontinuitet och ledningsförmåga 

Det är inte ovanligt att anställda byter arbete och ibland med ganska korta intervaller. 

Det finns ett behov av dokumentation som bygger upp en förmåga till kontinuitet i 

ledningsarbetet. Vidare kan man i det fortlöpande arbetet bättre bedöma hur 

ledningsarbetet med utemiljö fungerar och identifiera den ledning som behövs för att 

syften och mål ska kunna uppnås. 

 Bättre och tydligare arbetsplanering  

Det finns ett uttalat behov av att kunna hitta en plan för planerad drift och underhåll 

för hela SLU Ultuna universitetscampus på en plats. Skötselplanen kan också fungera 

som ett underlag för kostnadsberäkningar och schemaläggning av arbete. 

 Förberedelse för förändring 

I skötselplanen kan vi övervaka och bedöma förändring på och runt om campus. Det 

kan vara svårt att förutspå framtida behov men ett bra underlag hjälper. 

 Strategisk planering, samarbete och beslutsfattande 

Processen med att upprätta och uppdatera en skötselplan möjliggör kommunikation 

mellan organisationer och intressenter. Det blir möjligt att diskutera hur campus med 

omgivning utgör en helhet. Det blir lättare att prioritera och fördela resurser.  

Det finns arbete kvar att göra för att SLU, AH, och Uppsala kommun ska kunna prata 

ett gemensamt språk och identifiera gemensamma mål. Ett kontinuerligt arbete med 

en skötselplan gör att intressenter och tjänstepersoner involveras, utbyter information 

och skapar relationer. 
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 Upprätta en standard och bedriva systematiskt kvalitetsarbete 

Skötselplanen fungerar som en gemensam standard och riktmärke att arbeta med. 

Den gör det lättare att följa upp om drift och underhåll utförs på rätt nivå och följer 

tagna beslut. 

Det är tydligt både vilka resurser och kompetenser som behövs för att kunna utföra 

drift och underhåll av hög kvalité. Dessutom fungerar den som utgångspunkt för 

ledningsarbetet inom utemiljö. Dessutom fungerar den som ett tematiskt stöd inom 

miljöledningsarbete (ISO14001), systematiskt arbetsmiljöarbete och 

lagefterlevnadskontroll. 

1 Nuläge – var befinner vi oss? 
Den här delen ger en kortfattad introduktion till platsen campus Ultuna och aktörerna som 

verkar här. Vidare förklarar den kort de historiska, samhällsmässiga och organisatoriska 

sammanhang som campus befinner sig i. Till sist görs en tematisk genomgång av innehållet i 

utemiljön i korta drag. Informationen i del 1 används som underlag för vision, analys, syften 

och mål i del 2. 

1.1  Campus Ultuna – beskrivning och sammanfattning 

I Uppsala ligger Sveriges Lantbruksuniversitets campus Ultuna som är säte för rektor och 

huvudort för ett universitet som finns på 35 platser i Sverige. Med sitt läge på den 60:e 

breddgraden på gränsen mellan taiga och ädellövskog är läget unikt för ett 

lantbruksuniversitet. 

Ultuna har varit ett centrum för jordbruk och lantbruksvetenskaper sen 1840-talet och har 

numera, förutom åkrar och ladugårdar, både laboratorier, djursjukhus, arkitektutbildning och 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). 

1.1.1 Lokalisering 

Ultuna är en del av den växande staden Uppsala som ligger i Mälardalsregionen med 

Stockholm som största stad (60 km syd-syd-väst om Uppsala). Den större regionen är 

Östersjöområdet och med 30 minuter till Arlanda och ett läge på stambanan är det lätt att ta 

sig ut i världen. 

I Uppsala ligger Ultuna i den södra delen av staden och begränsas i stora drag av Ulleråker 

och Sunnersta i norr och söder samt Dag Hammarskjölds väg och Fyrisån i väster och öster. 

Undantaget är några försök som fortfarande pågår till väster om Dag Hammarskjölds väg (se 

figur 2).   

Platsen på Uppsalaåsen kallas Ultunaåsen i allmänhet och skogspartiet med rasbranter mot 

Fyrisån heter Kronåsen. 
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1.1.2 Campus karaktärsdrag 

Moderna institutioner– Ulls hus, VHC & UDS, Biocentrum, Ekologicentrum, MVM, SVA (areas 8, 14, 32, 

42 & 43) 

Dagens Ultuna kännetecknas av flera stora moderna institutionsbyggnader: Ulls hus, 

Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum med universitetsdjursjukhuset (VHC 

& UDS), Biocentrum, Mark-Vatten-Miljöcentrum, Ekologicentrum, Statens 

veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Green Innovation Park.  

Naturlandskapet – skog, å, våtmark, betesmark och åker 

Ultuna är som ett Uppland i miniformat med tallskogen på kronåsen, flodlandskapet och 

våtmarkerna kring Fyrisån, åsbackar och betesmarker med gammal hävd och de stora 

leråkrarna som är typiska för Uppsala.  

Med fynd av fler än 2000 arter är växt- och djurlivet att anse rikt och intressant, vilket är en 

väldigt värdefull resurs för ett universitet som undervisar, forskar och miljöövervakar 

Sveriges flora och fauna.  

Jordbruk  (område 5, 36 & 49) 

De bördiga markerna och historien som Kungsgård verkar vara två av huvudskälen till varför 

Ultuna blev ett centrum för jordbruk redan under det sena 1700-talet. Agronomin är det ämne 

som sammantaget har flest studenter vid SLU.  

Hortikultur – Kunskapsparken (area 26), Ulls väg, Almas allé, Ultuna torg, MVM-

huset, Biocentrum, VHC & UDS, Herrgården 

Den centralare delarna av campus kännetecknas av hög hortikulturell kvalité och variation 

med Kunskapsparken som höjdpunkt. Parken är en botanisk trädgård på temat 

landskapsarkitektur och innehåller även samlingar av markbeläggningar och markutrustning. 

Den kommer att vara en tillgång för det nya program för landskapsingenjörer som kommer 

att etableras på Ultuna under 2019. 

Historiskt arv - fornlämningar, arkeologiska fynd och historia från bronsålder till 1900-

tal  

Ultunas långa historia går att uppleva både på plats och på Historiska museet i Stockholm. På 

Kronåsen finns regionalt viktiga gravar från bronsålder. De Vendeltida fynden är av betydelse 

för hela landet och Ultuna by finns dokumenterad i skrift från medeltiden. Carl von Linné 

höll regelbundna botaniska exkursioner till Ultuna och vandringarna finns dokumenterade i 

bland annat en avhandling från 1753 som det finns intresse för långt utanför Sveriges gränser. 

Vidare finns hela arvet efter lantbruksinstituten från 1800- och 1900-talen som tjänar som 

bakgrund till nuvarande universitet och ger platsen en känsla av mening och kontinuitet. 

1.1.3 Övergripande struktur och delområden 
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Med åkrar, skogar, jordbruk och våtmark täcker campus Ultuna en yta på nästan 300 hektar. 

De mer urbana, bebyggda delarna utgör ungefär 10% av den ytan. För att lättare kunna 

beskriva campus och bättre orientera sig är platsen nedbruten i 61 delområden i kartan som 

identifieras i listan som följer. De valdes ut för att de har en upplevd enhetlig karaktär. 
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Nr. Namn Area (m2) Markanvändning 

1 Fyrisstråket 134553 Naturmark 

2 Sandvikstorpet 2934 Tomtmark 

3 Åkermark vid övre föret på f.d. Sandvikshagen 71593  Åkermark 

4 Kronåsen (Åsparken) 441109 Skogsmark 

5 Norra gärdets åkermark 265242 Åkermark 

6 Ulls väg norra 15909 Bebyggd mark 

7  Gammal betesmark i en lågpunkt 10640 Naturmark 

8 SVA & Matverkstaden 86672 Bebyggd mark 

9 Gamla försöksytor vid travbanan 26452 Ruderatmark 

10 Ultuna täppförening 5522 Åkermark 

11 Gälbo 44068 Bostadsområde 

12 Gälboparken 21654 Parkmark 

13 Gamla KC 95617 Bebyggd mark 

14 Travbanan 98083 Ruderatmark 

15 Herrman Flodkvists väg 20000 Bostadsområde 

16 AH-mark kring Herrman Flodkvists väg 12661 Parkmark 

18 Gamla MVM med omgivningar 15166 Bebyggd mark, parkering 

19 Biocentrum med omgivning 13918 Parkmark 

20 Ulls väg, norra rondellen 3430 Entré 

21 Veterinärvägen, norra infarten 13429 Parkmark, Gata 

22 Parkmark närmast ån (Gårdsbacken 1735) 69580 Parkmark 

23 Det vita Ultuna - lantbruksinstitutets tidiga tid 52581 Parkmark 

24 Bebyggelse och naturmark på Kronåsens sluttning 28323 Parkmark 
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25 Gravfält 8287 Fornlämning 

26 Kunskapsparken 35018 Parkmark 

27 MVM med omgivning 14098 Parkmark, parkering 

28 Ulls väg, centrala campus 15079 Vägområde, parkmark 

29 Ekologicentrum innergård och verksamhet 22967 Parkmark 

30 Friskis & Svettis, repro med mark 18837 Parkering, ruderatmark 

31 Parkering södra gärdet norr om VHC 11035 Parkering 

32 Campus canis 7006 Parkering 

33 Ekologicentrums demonstrationsodlingar 4896 Försöksyta 

34 Mark med byggskrot på södra gärdet 28730 Ruderatmark 

35 Dagvattendamm 3774 Dagvattendamm 

36 Åker södragärdet norr om fågelbacken 39277 Åkermark 

37 Fågelbacken 25946 Parkmark, naturmark 

38 Tyskbackshagen - Syltan, kåren och studenthallen 40139 Parkmark 

39 Undervisningshuset med omgivning 7111 Parkmark 

40 Ulls hus och gamla HVC med mark 27981 Parkmark 

41 Trädgård kring gamla Stad och Land 6275 Parkmark 

42 VHC & UDS med omgivning 66349 Parkering 

43 Hästhagar södra gärdet 56649 Naturmark 

44 Ultuna herrgård med omgivning 22582 Parkmark 

45 Ultunaallén 17552 Vägområde 

46 Parkering östra Ultunaallen 3321 Parkering 

47 Vårmarken vid Nedre Föret 175868 Naturmark 

48 Lättindustriområdet på södra gärdet 101342 Bebyggd 

49 Södra gärdets åkrar med försök 223950 Åkermark 

50 Södra rondellen Dag Hammarskjölds väg 2322 Entré 

51 Försöksområde Salix Södra gärdet 115826 Åkermark 

52 Diket södra gärdet 16558 Vatten 

53 Tyskbacken 23333 Skogsmark 
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54 Tyskbacken - gammal torrbacke 5408 Naturmark 

55 Före detta Skogens produkter 9440 Bebyggd mark 

55 Entréväg MVM - Lennart Hjelms väg 2353 Parkmark, vägområde 

56 Almas allé-Ultuna torg 9634 Parkmark 

57 Logen med mark 2561 Parkmark 

58 Cykelvägen södra gärdet 2552 Parkmark 

59 Inspektorn med omgivning 4231 Parkmark 

60 Ultuna källa med omgivning 18754 Naturmark 

61 Kunskapsparken naturmark 27099 Parkmark 

 

1.2 Organisation, ägoförhållanden & gränsdragningar 

Det finns fyra markägare på Campus Ultuna varav tre aktivt arbetar med drift, underhåll och 

utveckling av mark: SLU, Akademiska hus och Uppsala kommun. En markägarkarta finns 

nedan. 

1.2.1 Korta beskrivningar av aktörer på campus Ultuna 

Akademiska hus 

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag och statsägt. Uppdraget från 

riksdagen innebär att Akademiska Hus ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för 

universitet och högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet. 

Företaget ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling och har som affärsidé att i 

samverkan med kunder utveckla, bygga och förvalta kunskapsmiljöer som bidrar till Sveriges 

framgång som kunskapsnation. 

Mats Wieselblad, driftchef, mats.wieselblad@akademiskahus.se  

Mikael Rimskog, teknisk förvaltare underhåll, mikael.rimskog@akademiskahus.se  

SLU 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, utvecklar kunskapen om hur vi på ett hållbart sätt kan 

använda de biologiska naturresurserna på land och i vatten. På ett trettiotal orter över hela 

landet bedrivs utbildning, forskning och miljöanalys. De största campusområdena finns i 

Umeå, Alnarp och Uppsala, där också ledningen finns. Ungefär 3000 studenter och 2000 

anställda är lokaliserade till Ultuna. Den SLU-ägda marken på campus förvaltas av 

Egendomsavdelningen. 
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John Lööf Green, koordinator utemiljö, john.loof.green@slu.se 

Theresé Ledin (SLU som hyresvärd), förvaltare, therese.ledin@slu.se 

Jarl Ryberg (reservats- och lantbruksfrågor), inspektor, jarl.ryberg@slu.se 

Uppsala kommun 

Uppsala kommun har fler än 200 000 invånare och ungefär 13 000 personer arbetar för 

kommunen med till exempel skola, omsorg och utemiljö. Kommunen tillgodoser invånarna 

med vatten, vattenrening, avfallshantering, drift och underhåll av gator, parker och 

rekreationsområden, miljöskydd och förebyggande arbete mot bränder. 

Viviann Blomgren (gatufrågor), enhetschef, viviann.blomgren@uppsala.se  

Agneta Säfsten (reservatsfrågor), friluftsstrateg, agneta.safsten@uppsala.se 

Svensk Markservice 

Svensk Markservice är ett av Sveriges ledande företag inom markskötsel. Affärsidén är att 

arbeta med markservice genom att sköta, utveckla och anlägga utemiljöer på ett effektivt och 

kundnära sätt året om. Företaget bildades 1991 och ingår sedan 2010 i Nalka Invest (tidigare 

Inter IKEA Investments) portfölj. Det finns ca 1100 årsanställda och omsättningen var 2015 

ca 850 Mkr.  

Lovisa Fogelfors, produktionschef, lovisa.fogelfors@svenskmarkservice.se 

mailto:therese.ledin@slu.se
mailto:viviann.blomgren@uppsala.se
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1.2.2 Gränsdragningar 

Det finns en gränsdragningslista mellan SLU och Akademiska hus i form av arbetsdokument 

hos Svensk markservice. 

Gränsdragningar mellan Uppsala kommun och SLU regleras för Årike Fyris i arbetet med 

naturreservatet. Förvaltare för naturreservatet Årike Fyris är Uppsala kommun. 

1.2.3 Fastigheter 

Campus Ultuna omfattas av följande fastigheter  

 Kronåsen 1:16, SLU, Skog - naturreservat  

 Kronåsen 1:17, SLU, Skog - naturreservat  

 Kronåsen 1:20, SLU, Åkermark 

 Sunnersta 51:22, Uppsala akademiförvaltning 

 Sunnersta 51:26, Uppsala kommun? 

 Ultuna 2:1, SLU,  

 Ultuna 2:2, Stiftelsen Ultuna studentbostäder, Gälbo 

 Ultuna 2:6-22, Div., Villaområde 

 Ultuna 2:23, Akademiska hus 

 Ultuna 2:25, Uppsala kommun, främst gata 

 Valsätra 1:1, SLU, Försöksytor och åkermark i NV 

1.3 Lagar, förordningar, EU-direktiv, policy och standarder  

1.3.1 Planering 

Kommunal planering 

• Översiktsplan 2016: https://www.uppsala.se/organisation-och-

styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/ 

• Fördjupad översiktsplan för södra staden 2018: https://www.uppsala.se/organisation-

och-styrning/publikationer/fordjupad-oversiktsplan-for-sodra-staden/ 

• Detaljplan: Ultuna utbildning o forskning, Beteckning: 0380-P2009/2, Laga kraft: 

20081219, omfattar fastigheterna Ultuna 2:1 samt 2:23 

• Naturreservat ”Årike Fyris”. 

Detaljplaner 

Aktuell detaljplan för centrala campus heter ”Ultuna utbildning o forskning” och har 

beteckning: 0380-P2009/2. Detaljplanen vann laga kraft 2008-12-19 och omfattar delar av 

fastigheterna Ultuna 2:1 samt Ultuna 2:23. 

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/publikationer/oversiktsplan-2016/
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1.3.2 Nationella riktlinjer och riktlinjer för statlig verksamhet 

SLU Ultuna campus följer de lagkrav och riktlinjer som krävs av all statligt ägd egendom. 

Vid specifika frågor hänvisas till SLU:s juridikavdelning: https://internt.slu.se/stod-

service/admin-stod/juridik-dataskydd-och-informationshantering/juridik/ 

1.3.3 Lagefterlevnad och bindande krav 

En lagefterlevnadskontroll utförs årligen i samband med ISO14001-arbetet och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. För en utförlig lista se Appendix – Lagar & regler. 

1.4 Tematisk beskrivning av campus Ultuna  

Följande kapitel beskriver campus utifrån de tematiska bedömningskategorier som används 

för Green Flag Award (GFA). Detta gör översikt och uppföljning lättare både för den typen 

av ansökningar och det övergripande arbetet. I del 2 används även denna struktur för en 

SWOT-analys och visions- och programpunkter, vilket gör beslutsprocessen lättare att följa 

för de övergripande arbeten som planeras för campus 2020 i del 3.  

 

1.4.1 En välkomnande plats 

Välkomst – entréer och förbindelser 

Bil, entréer för ankommande med bil finns från Dag Hammarskjölds väg, Veterinärvägen och 

Ultunaallén. 

Buss, entré till campus för ankommande med offentlig transport sker vid hållplatser på Dag 

Hammarskjölds väg, Ulls väg, Veterinärvägen, Ultunaallén och korsningen Ulls väg/Almas 

allé. 

Båt, traditionellt finns angöringsplats för båt på Ångbåtsbryggan för inkommande båttrafik 

från Mälaren. 

Cykel, ankommande med cykel kommer till campus via Dag Hammarskjölds väg, Ulls väg, 

Veterinärvägen, Ultunaallén, G/C-vägen längs med Fyrisån, Cykelvägen från Sunnersta, 

Linnéstigen på Kronåsen eller vägen upp på Kronåsen från Ulleråker. 

En bra beskrivning av cykelinfrastrukturen i Uppsala kommun, där Ultuna tydligt finns med, 

finns att tillgå här. 

Parkering 

Bilparkering, det finns anvisade platser för bilparkering över hela centrala campus. Antal 

parkeringsplatser och lokalisering av p-platser finns specificerat här. 

https://www.uppsala.se/contentassets/7ca46174db904dcdb95e0fdf11f26040/cykelkarta-2017-2018-webb.pdf
https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/nord/generella-dokument/ultuna/parkeringskarta_ultuna.pdf
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Från och med november till och med mars är parkeringsplatserna med motorvärmaruttag 

avgiftsbelagda. 

Det finns p-platser med 

laddningsstolpe för elbil på 

flera platser. Antalet platser 

har ökat de senaste åren och 

beräknas fortsätta göra det. 

För senaste informationen 

om var platserna finns sök 

på laddkoll.se. 

Bussparkering, för av- och 

påstigning är Ultuna torg 

samt de flesta huvudentréer 

tillgängliga för buss. För 

längre parkeringstider finns 

det avsatt plats för 

ändamålet i tyskbackshagen söder om Ulls 

restaurant. 

Cykelparkering, finns att tillgå relativt jämt 

fördelat över campus. I dagsläget finns ingen karta. 

Skyltning 

Det finns ett skyltprogram med bekräftelseskyltar, 

hänvisningsskyltar, och orienteringstavlor på 

campus. 

Tillgänglighet och lika möjligheter 

Tillgänglighetsnormer finns specificerade i 

kvalitetsprogrammet för utemiljö. 

Generellt är målet att uppfylla rådande 

tillgänglighetsnormer, till exempel som Huddinge 

kommun gör i sin guide: 

Figur 16. Vild parkering av cyklar i entré till Biocentrum. Foto: John 
Lööf Green 

Figur 17 Några av de många 

laddningsstolpar för elbilar som finns på 

campus. 



 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

22 (111) 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-

overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf 

Nedan följer några exempel på där vi arbetar med tillgänglighet: 

Ledstråk – det finns ledstråk både inom- 

och utomhus på campus för att underlätta 

orienteringen och öka tillgängligheten och 

säkerheten för personer med nedsatt syn. 

Oftast har stråken avvikande ljushetsgrad 

och struktur för att synskadade lättare ska 

upptäcka till exempel övergångsställen, 

hållplatser och entréer. 

Kontrastmarkeringar - finns, framför 

allt på första och sista steget i alla trappor 

utomhus. 

Ramper – Lutar inte mer än 5%. 

Räcken – alla trappor (med några få 

undantag) på campus har räcken för att underlätta för personer som har svårt att gå. 

Utrymme – alla gångvägar är väl tilltagna för att 

det ska vara lätt att ta sig fram med både barnvagn, 

rollator och rullstol. 

Hinderfritt – målet är att hålla campus fritt från 

hinder på större gångstråk utan vare sig höga 

kanter, hål eller andra hinder. 

Vilplatser – längs med flertalet gångstråk står 

bänkar utplacerade så att personer som har svårt 

att gå ska kunna vila vid behov. Bänkarna har en 

sitthöjd och armstöd som gör det lättare att både 

sätta sig ner och ställa sig upp. 

 

1.4.2 Hälsa, trygghet och säkerhet 

Utrustning och anläggningar 

Belysning – i samband med visionsplanen 

utvecklades ett belysningsprogram för de 
Figur 19. Räcke av plattstål 50*20 och 
kontrastmarkering i betongtrappa. Foto: John Lööf 
Green 

Figur 3. Ledstråk av gjutjärnsplattor i Almas allé. Foto: John Lööf 
Green 

https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
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centralare delarna av campus (s. 24-25 i 

”Vision för campus Ultuna). 

Energifrågorna beaktas mer och mer, och 

begränsning av ljusföroreningar har stått 

högt i listan över prioriteringar när 

belysningsprogrammet utformades. 

Gång- och cykeltrafikanternas ljusmiljö 

har prioriteras, men sedan dess har 

korsningar för fotgängare och bilar fått 

utökad belysning med bättre lampor pga 

efterfrågan. Vissa delar av campus 

upplevs dock fortfarande som otrygga på 

grund av otillräcklig belysning så det 

finns några förbättringsområden. Det 

tillkommer även ett visst behov av 

utökning av belysningen i takt med att 

campus växer. En vandring under hösten 

2019 hjälpte till att kartlägga de områden 

på centrala campus som behöver 

förbättrad belysning.  

Livbojar – finns utsatta vid den stora 

dammen på området för den gamla 

lantbrukshögskolan samt vid Fyrisån. 

Cykelinfrastruktur 

Genom en god utformning och belysning av GC-banor samt välplacerade parkeringsplatser 

för cyklar främjas cykeltrafiken. Vid möten mellan olika trafikslag är utformningen sådan att 

gång- och cykeltrafiken blir prioriterad. 

Promenadstråk och löprundor 

Det finns idag inga formella stråk eller rundor för promenader eller löpning men campus 

används flitigt av en rad olika användare för just detta. Däremot finns det en medvetenhet om 

att det med all sannolikhet skulle hjälpa fler människor att komma ut om möjligheterna 

kommunicerades tydligare. 

Personlig säkerhet och trygghet samt kontroll av anti-socialt beteende 

Ultuna är välbesökt under arbetstid och tryggheten upprätthålls med så kallad 

självpatrullering. Nattetid bevakas campus av väktare, läs mer under väktarbevakning. 

Figur 20. Dekorativ belysningsmast framför VHC. Foto: 
John Lööf Green 
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Väktarbevakning 

Campus Ultuna bevakas av väktare som alltid kan nås på internanknytning 3040 eller 

telefon 018-67 30 40. 

Om verksamheten är i behov av särskilda eller bevaknings- eller väktarinsatser, tillfälligt kan 

detta beställas genom den egna serviceorganisationen. 

Är behovet en permanent eller långvarig lösning, hanteras detta av SLU Säkerhet. 

Läs mer på SLU Säkerhets webb: https://internt.slu.se/stod-service/admin-

stod/sakerhet/personsakerhet1/bevakning/ 

 

1.4.3 Välvårdat och rent – skötsel och underhåll 

Växtlighet 

Växtligheten sköts av Svensk markservice på AH-mark (exklusive Kunskapsparken). På 

SLU-mark är det antingen entreprenad i egen eller annans regi som sköter om växtligheten. 

Växtlighet benämns med hjälp av Svensk Kulturväxtdatabas online: 

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/ 

Beskärning utförs alltid med ett syfte.  

Standarder att utgå ifrån är: 

 ”Pruning & training” av Christopher Brickell & David Joyce. 

 ”Essential Pruning Techniques” skriven av Tony Kirkham. 

 ”Beskärningsboken” av Klaus Vollbrech et al. 

Naturlika planteringar, vilket i dagsläget mest omfattas av konstgjorda ängar, högvuxet 

gräs samt naturlika lignosplanteringar väster om Ekologicentrum sköts med fördel med 

vägledning av: 

 ”The Dynamic Landscape” av Nigel Dunnett & James Hitchmough 

Växtskydd är viktigt att arbeta med aktivt, framför allt genom att följa upp skador och 

angrepp. De mest användbara publikationerna är: 

 ”Trädgårdens växtskydd” av Maj-Lis Pettersson & Ingrid Åkesson 

 ”Faktablad om växtskydd – trädgård” av Maj-Lis Pettersson (red.) 

 ”Pests & Diseases” av Pippa Greenwood & Andrew Halstead 

Ogräsrensning utförs bäst med råd från ”Ogräsrådgivaren”: https://ograsradgivaren.slu.se/  

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/skud/
https://ograsradgivaren.slu.se/
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Gödsling utförs med fördel med hjälp av komposterat stallgödsel som går att få på retur när 

”Gödselförädling i Mälardalen” hämtar färsk obrunne gödsel på VHC. 

Bevattning sker efter behov istället för efter frekvens och på markytan så långt det är möjligt. 

Träd 

Träd på Akademiska hus mark sköts enligt en trädplan som är framtagen tillsammans med 

extern konsult. 

Standarder att använda är:  

 ”Träd i urbana landskap” av Henrik Sjöman & Jonas Slagstedt (red.). 

 ”Växtbäddar i Stockholms stad – en handbok 2017”. 

 ”Trädhandbok för Uppsala kommun” (2010). 

Byggnader 

Alla byggnader har en egen plan för skötsel och underhåll vare sig det är Akademiska hus 

eller SLU som äger byggnaden. 

Mark, Markutrustning och belysning 

I dokumentet ”Kvalitetsprogram för markbehandling, växtlighet & belysning” finns 

standarder för mark, markutrustning och belysning specificerade. 

Markutrustning, bänkar och papperskorgar/nedskräpning 

Sköts enligt avtal mellan Akademiska hus och Svensk markservice där Akademiska hus äger 

marken. När SLU är markägare är det SLU Service som tömmer papperskorgar och 

underhåller markutrustning. 

1.4.4 Undervisning, forskning och miljöanalys 

Den mest kompletta genomgången av undervisningen som sker på campus finns i ett eget 

Appendix. 

Anläggningar  

Kunskapsparken – parken ligger centralt på campus och har flera syften med sin 

verksamhet: 

 Ge landskapsarkitektstudenter och andra möjligheten att studera ett brett sortiment av 

träd, buskar och perenner som passar för mellansvenska klimatförhållanden, 

markbeläggningar, murar, trappor och markutrustning. 



 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

26 (111) 

 

 Ge allmänheten en tillgänglig mötesplats där de kan möta SLU:s verksamhet genom 

guidning, skyltning och events, t.ex. vad gäller växtodling, trädgård, mark, miljö och 

naturresurser. 

 Vara en vacker parkmiljö för promenader, möten, samtal och eftertanke. 

Kunskapsparken medverkar till att Campus Ultuna blir ett attraktivt och välbesökt 

område. 

 

Ekologicentrums demonstrationsodling - I demonstrationsodlingen visas de grödor vi odlar 

i Sverige. Framförallt finns odlingen till för studenterna på SLU men det har också gjorts en 

särskild satsning på skolor.  

Läs mer: https://www.slu.se/demonstrationsodlingen 

Forskningsinfrastruktur 

Kunskapsparken – är en del av forskningsinfrastrukturen på Ultuna: 

https://www.slu.se/forskning/framgangsrik-

forskning/forskningsinfrastruktur/anlaggningar/kunskapsparken-i-ultuna/ 

Långliggande försök – det finns flera långliggande försök på Ultuna. Försöken berör 

alltifrån jordbearbetning till markbiologi. Läs mer här: https://www.slu.se/fakulteter/nj/om-

fakulteten/centrumbildningar-och-storre-forskningsplattformar/langliggande-forsok/ 

Pedagogiska vandringar 

Växtvandringar – Institutionen för Stad och Land genomför ett stort antal växtvandringar 

för studenter varje termin. Ansvarig är växtlärargruppen. 

Flora- och faunavandringar – flera olika institutioner som bedriver undervisning i biologi 

genomför flora- och faunavandringar som en del av undervisningen. 

Jordartsvandringar – görs i kurser i marklära. 

Geologiska vandringar – görs i kurser i geologi. 

Agrarhistoriska vandringar – görs i kurser i agrarhistoria. 

Vandringar inom ämnet miljökommunikation – finns eventuellt. 

 

1.4.5 Miljöledning 

Akademiska hus, SLU och Svensk markservice är certifierade och bedriver miljöarbete enligt 

ISO14001. 
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Miljöpåverkan – användning av drivmedel, vatten, torv och växtnäring 

Drivmedel – En succesiv övergång till redskap och motorfordon vars drivmedel är fossilfria 

är påbörjad sen några år. Lättare handredskap och fordon byts ut till eldrift och traktorer 

tankas sedan 2018 tankas med fossilfri HVO. Svensk markservice använder el-assisterade 

lådcyklar där det är möjligt. 

Vatten – Planteringar vattnas vid behov istället för efter frekvensscheman vilket sparar 

vatten, en övergång till bevattning i marknivå och med droppslang ovan och i mark har 

påbörjats och varit på försök under 2018. 

Växtnäring – I huvudsak används komposterat stallgödsel från VHC. Mineralgödsel i 

granulatform förekommer också. 

Torv – Köps in i väldigt liten omfattning. De nyare planteringarna är anlagda antingen med 

egen jord eller med jord typ B enligt AMA. 

Bekämpningsmedel – Används inte inom park och trädgård men kan användas inom 

jordbruket vid behov när tillstånd finns. 

Kemikalier – Användningen av kemikalier i utemiljö är ringa. 

Avfallshantering 

Kompost – Det finns ingen komposteringsanläggning på Ultuna. 

Farligt avfall – Tas om hand enligt respektive verksamhets rutiner (finns i samtliga 

organisationers miljöledningssystem enligt ISO14001). 

 

1.4.6 Landskap, ekologi, ekosystemtjänster och biologisk mångfald  

Landskap 

Fyrisån med omgivning och Uppsalaåsen på Ultuna kallad Kronåsen är huvudkomponenterna 

i landskapet och är tillsammans med leråkrarna karakteristiska för Ultuna. Ultuna ligger 

huvudsakligen under högsta kustlinjen vilket ger att det är gott om odlingsvärda lerjordar. 

Den unga fertila leran har efterhand plöjts till bördig åker som är karakteristiskt för 

mälarlandskapet.  

Mäktiga rullstensåsar i nord-sydlig riktning är geologiskt typiskt för hela Mälardalen och 

Uppsalaåsen är ett av de bästa exempel som finns. Höjderna på Kronåsen har utsatts för 

svallning varefter landet höjt sig ur havet och det finns stora ytor med svallsand. Vid Ultuna 

källa finns ett utströmningsområde från åsen där artesiskt vatten tränger fram. 
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Den traditionellt enbevuxna betesmarken mellan Ultuna högar och tyskbacken är kanske 

landskapet Upplands starkaste kännetecken.  

Fyrisån följer en sprickdalgång i berggrunden som är typisk för Mälardalen. 

Översvämningsmarkerna kring ån har traditionellt haft gott om bete och följer åsen i nord-

sydlig riktning. 

Naturreservat 

Ett nyinstiftat naturreservat beslutades under 2018. Det heter ”Årike fyris” och ligger till en 

stor del inom avgränsningen för campus Ultuna. Det går att läsa mer om här: 

https://www.uppsala.se/contentassets/fb9ddc7eab3144d3bacc4bc94a782a31/1-

naturreservat-arike-fyris.pdf 

Ekologi 

Med en årsnederbörd på ca.550 mm och medeltemperatur på 5°C är Ultuna att ekologiskt 

anse som en boreal fuktskog på gränsen till en kall tempererad fuktskog enligt Holdridge-

klassificeringen. Landbiomet är ibland klassificerat som tempererad löv- och blandskog på 

gränsen till taigan och ibland taiga på gränsen till tempererad löv- och blandskog. 

Ekosystemtjänster 

Det saknas idag underlag som talar om både kvantitet och kvalitet på ekosystemtjänsterna 

som utförs på campus. Med det sagt är det uppenbart att det samlade värdet på arbetet som 

sker i skog, våtmarker, åkrar, Fyrisån och alléerna är stort, men mer analys behövs. 

Biologisk mångfald 

Med fler än 2300 arter och 7-8 habitat är Ultuna en biologiskt mycket rik plats.  

Habitat - Det finns i dagsläget inget underlag för var olika habitat på Ultuna börjar och slutar 

med en vetenskaplig definition. Det som är säkert är att det finns en stor variation av både 

marktyper, växtlighet, sluttning och hydrologi. 

Flora -Ultuna har en rik flora med totalt 729 kärlväxter, 29 mossor, 63 lavar och 191 

svampar dokumenterade på artportalen.se (åren 1998-2018). Av dess arter är 47 rödlistade. 
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Figure 21. Pulsatilla vulgaris, one of the red listed species at campus at one of the Linnaeus heritage 
sites at Tyskbacken. 

Fauna 

Djurlivet, fågellivet undantaget, finns dokumenterat (artportalen 1998-2018) till 749 arter av 

vilka 16 är rödlistade.  

Avifauna 

225 sorters fåglar har observerats på Ultuna under perioden 1998-2018 (enligt artportalen.se). 

Av dess är 55 rödlistade. 

 

1.4.7 Historiskt arv, kulturvård och konst 

Det finns ett omfattande historiskt arv, kulturarv och en mängd konstverk på campus. Ett mål 

för 2020 är att utarbeta en bättre inventering som är lättläst om vad som finns. 

För fornfynd och förhistorisk tid finns mycket att läsa på SAU webb: 

http://www.sau.se/projekt/ultuna-sparen-av-centralortens-framvaxt/ 

http://www.sau.se/project-taggar/ultuna/. 

http://www.sau.se/projekt/ultuna-sparen-av-centralortens-framvaxt/
http://www.sau.se/project-taggar/ultuna/
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För medeltid är ”Det medeltida Sverige 1:2 Tiundaland” ett användbart verk där det går att 

lära sig att Ultuna nämns i skrift första gången 1221. 

Senast 1316 ägde Uppsala domkyrka jord i Ultuna. År 1540 omfattade byn ett mantal skatte, 

tre skatteutjordar, ett vanligt kyrkohemman och ett prästboställe samt 4 1/2 mantal tillhöriga 

biskopen. 

Kyrkans jord kom under Gustav Vasa att dras in till staten, och sedan kungsladugården i 

Uppsala spelat ut sin roll inrättades här 1609 en ny kungsgård. 1661 övertog Gabriel 

Gabrielsson Oxenstierna arrendet. Oxenstierna beslöt att renovera byggnaderna, och uppdrog 

åt Olof Rudbeck d.ä. att som arkitekt rita en ny huvudbyggnad, färdigställd 1671. Rudbecks 

byggnad brann 1733, och ersattes 1774 av nuvarande huvudbyggnad, allmänt kallad 

herrgården. 

Rudbeck ansåg att Ultuna varit en kungsgård och viktig hamnplats vid inloppet till Atlantis 

hjärtbygd. Han skriver: 

Widh pass een half mijhl ifrån Upsala stadh (...)uppå een mycket angenäm och lustig 

ort är Ultuna belägen, som har i forna tijder warit een gammal konungzgårdh, såsom 

then och ännu i dag blifwer kallt, skall hafwa bekommit thetta sitt nampn eftter Uller, 

then Attins (Odens) son, som och eftter sin dödh blifwit uthi Upsala afgudatempel 

dyrkad för een gud iempte the twenne förnembliga och stoore afgudar, och förmenes 

hafwa haftt sitt säthe uppå Ulltuna gård (...) Och har widh Ultuna i forna tijder warit 

een förnemblig skeppzhambn, ther ännu tillfinnandes är öfwer 700 ättebackar... 

De flesta av gravarna är idag borta men det finns ett antal kvar öster om Logen och 

Kunskapsparken. Flera grävdes bort redan på Rudbecks tid, och båtgravarna grävdes bort på 

1850-talet. Delar av föremålen togs tillvara och finns idag på Historiska museet i Stockholm. 

Se ”Appendix – Historia - fornlämningar, arkeologi och historiskt arv” för mer information. 

För konstverk på campus, se: https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/konst/ 

 

1.4.8 Användare, deltagande och gemenskap 

Det är känt att nära 3000 studenter går på SLU och att närmare 2000 personer jobbar inom 

akademi eller administration. Ytterligare 340 personer arbetar vid SVA och hur många som 

arbetar vid andra organisationer finns inga data på i dagsläget. I och med målet att fördubbla 

antalet studenter på SLU Ultuna så kommer sannolikt mängden studenter på campus öka de 

närmaste åren. 

Åtskilliga besökare kommer till Ultuna året runt, både akademiska och icke-akademiska. I 

dagsläget finns det vare sig kvantitativa eller kvalitativa data om vilka de är och vad de gör. 

Anekdotiskt går att se många som använder Å-rummet, skogen på åsen, parkerna på campus 
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och jordbrukslandskapet (förutom åkrarna) för rekreation, inte sällan i sällskap av husdjur. 

Med fler och fler icke-akademiska organisationer som etablerar sig på campus, Friskis och 

Svettis, Uppsala folkhögskola, Green Innovation Park så är det tydligt en växande grupp. 

Bland de föreningar som använder campus för fysik aktivitet syns bland andra: 

 ULS IF (Ultuna studentkårs idrottsförening- Syltahallen) 

 UPIF (Ultunapersonalens idrottsförening- Syltahallen) 

 UFFE (Ultuna friluftsförening) 

 UFDK (Uppsala diskgolfklubb),  

 UARS (Uppsala akademiska roddarsällskap)  

Ultuna är en väldigt viktig plats för SLU:s lärare eftersom det Sverige i mini-format som 

finns här gör att det går att visa en stor bredd på jordar, geologi, habitat, arter, agrarhistoriska 

och hydrologiska fenomen bara genom att gå runt på campus. Det finns ingen heltäckande 

kartläggning men följande institutioner är kända för att bedriva undervisning och forskning 

på campus: 

 Institutionen för mark och miljö  

Använder eller kan använda utemiljön i fler än 20 kurser och 5 forskningsprojekt.  

 Institutionen för växtproduktionsekologi 

Använder campus i 3 kurser och 1 forskningsprojekt.  

 Institutionen för ekologi 

Alla kurser i botanik använder de flesta delarna av campus bortsett från 

jordbruksmarken. Ekologikurser rör sig främst i skogen.  

 Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi 

Kurser i jordbrukets växtpatologi använder åkrarna på norra gärdet. 



 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

32 (111) 

 

 Institutionen för stad och land Använder campus för undervisning av 

landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. 

Figur 22. Besökare en vårdag i maj vid fågeltornet vid Övre föret. Foto: John Lööf Green 
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Figur 23. En lärare från institutionen för Stad och Land visar studenter ett av många körsbärsträd i 
Kunskapsparken. Foto: Jenny Svennås-Gillner 
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Figur 44 SLU-professor Göran Thor undervisar studenter i kärlväxter på campus. 

1.4.9 Marknadsföring och kommunikation 

Det saknas ett utförligt och systematiskt arbete med marknadsföring och kommunikation för 

campus. Området täcks i någon form genom följande: 

 Plan för marknadsföring och kommunikation 

 SLU:s webb 

 Akademiska hus webb 

 Uppsala kommuns webb 

 Destination Uppsalas webb 

 Sociala medier – Instagram, facebook, twitter 

 Google maps 

 Tripadvisor 

 Guidning 
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 Möten 

 Öppna föreläsningar 

 Vandringar 

 Event 

 Skyltning 

 Tryckt material 

1.4.10 Drift, underhåll, utveckling och ledning/ Green Flag Award 

Sen första utmärkelsen 2017 har Green Flag Award visat sig vara ett bra område att 

samarbeta kring för SLU och Akademiska hus. Den här skötselplanen används som underlag 

för en ny ansökan 2019. 

ISO 14001 

Akademiska hus, SLU och Svensk markservice är alla miljöcertifierade enligt ISO14001. 

Standarder 

Kvalitetsprogram - I december 2010 antogs ett ”Kvalitetsprogram för markbehandling, 

växtlighet & belysning” för campus Ultuna. Det finns att läsa här. 

Årlig handlingsplan 

En årlig handlingsplan inriktad på större förändringar i drift och underhåll finns i avsnitt 3.  

Arbetsdokument 

Svensk markservice har en egen dokumentation för utförande och planering av drift. 

SLU Infrastrukturavdelningen har dokumentation och planering rörande drift, underhåll och 

utveckling av Kunskapsparken. 

SLU Egendomsavdelningen har dokumentation och planering som rör lantbruksdriften.  

Uppsala kommun och SLU har gemensamt ett forum och upprättad skötselplan för 

naturreservatet ”Årike Fyris”. 

Interna beslut och policy 

Visionsprogram - Akademiska hus och SLU författade tillsammans ett visionsprogram för 

campus 2008 som går att hitta här. 

../Underlag/Kvalitetsprogram_Campus_Ultuna_110217-1.pdf
https://www.akademiskahus.se/campusutveckling/campusplaner/vision-for-campus-ultuna/


 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

36 (111) 

 

Markplan - Förutom visionsprogrammet finns det en markvändningsplan från 2013 som är 

antagen av SLU. 

 

Figur 55. En lärare och student från institutionen för Ekologi letar efter vilda bin på Ultuna högar 
(Område 25). Foto: John Lööf Green 

  



 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

37 (111) 

 

2 Framtid – Var vill vi komma? 

Den här delen beskriver en vision för campus Ultuna som representerar användarna och 

skötselorganisationernas viljeinriktning. Genom att utgå ifrån användarundersökningar och 

analys skapar vi en grund som mynnar ut i syften och mål för arbetet med utemiljö på 

campus. 

2.1 Vision 

Visionen för Campus Ultuna, som fortfarande behöver utvecklas och bearbetas, bör vara tätt 

sammankopplad med SLUs vision att vara ett universitet i världsklass inom livs- och 

miljövetenskaper. Campus Ultuna bör stödja och demonstrera de värden som SLU står för 

och forskar inom, genom att kontinuerligt låta undervisningen och forskningen synas, prövas 

och utvecklas i en utemiljö som också sammanför människor och bidrar till deras 

välbefinnande.  

2.2 Analyser och bedömningar 

Här följer en SWOT- analys (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) och 

bedömning av campus Ultuna som utgår från Green Flag-domarnas bedömningar 2017 och 

2018 sorterat under Green Flag Awards åtta tematiska områden samt generella kommentarer. 

Egna kommentarer och analyser har sedan lagts till där de uppkommit.  

Generella kommentarer 

Ultuna är en fantastisk plats och värdefull resurs för i Uppsalas stadsrand och snabbast 

växande stadsdel. Campus har genomgått en betydande förändring de sista 10 åren när SLU:s 

verksamhet har samlats i ny utemiljö och nya byggnader på centrala campus.  

Styrkor 

Det är tydligt att ribban för gestaltning och anläggning av utemiljön har haft höga ambitioner 

och krav och många av idéerna är väl genomförda. Campus kan ta emot stora mängder 

besökare och skötas rationellt. Det finns många olika slags utemiljöer för olika behov och 

växtligheten är rik och varierad.  

Svagheter 

I dagsläget är de svagaste områdena användarfokus (framför allt undervisningen), 

marknadsföring/kommunikation, historiskt arv och biologiska värden. 

De äldre områdena på campus behöver ses över, lyftas fram. Nedlagda verksamheter och spår 

efter byggtiden behöver städas upp och tas bort. 
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Möjligheter 

Om skötselplanens frågeställningar ‘Var är vi nu?’, ‘Vart vill vi komma?’, ’Hur kommer vi 

dit?’, ’Hur vet vi att vi är framme?’ blir allmänt kända och diskuterade kommer den att vara 

värdefull för alla intressenter, leverantörer och deltagare eftersom hela det pussel som 

utemiljö är blir begripligt för alla som är involverade. 

Det finns goda möjligheter att utveckla tydliga, värdefulla syften och mål som är 

realistiska. Bra underlag finns i forskning om universitetscampus, Green Flag Award, 

naturvårdsverket, RAÄ, Botanical Gardens International, Historic England med flera. 

Hot 

Det påbörjade arbetet med samverkan kring skötselplan behöver konkretiseras och leda till 

handling på marken. Utan fortsatt regelbunden kontroll, bedömning, granskning och 

anpassning till omständigheterna riskerar skötselplanen att bli ett dokument utan påverkan. 

2.2.1 En välkomnande plats 

Styrkor 

Campus är öppet dygnet runt alla dagar i veckan för allmänheten och är inbjudande 

framför allt i de centrala delarna. Det finns få hinder och barriärer för att besöka området. 

Skyltningen är i allmänhet bra. Det finns goda kommunikationer med buss och det är lätt 

att ta sig till campus med både bil och cykel samt till fots.  

De flesta vägar/stråk i är bra skick men det finns en tydlig skillnad i standard mellan de nyare 

och äldre delarna av campus. 

Svagheter 

Plats- och projektspecifik skyltning kan förbättras för att marknadsföra och upprätthålla 

ett generellt intresse för campus. Något så enkelt som ett tillägg med hänvisningsskyltar på 

eller i anslutning till befintlig markutrustning kan understödja detta. 

Återkommande mindre orienteringskartor behövs i samband med hänvisningsskyltar. 

Berättande skyltning som hjälper användarna att förstå platsen behöver både uppdateras 

och standardiseras. 
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Figur 16. Skyltning som informerar och orienterar besökaren runt campus behöver uppdateras och 
utvecklas runtom campusområdet. Bilden av skyltningen ovan är tagen i Uppsala Botaniska Trädgård 
och visar ett sätt att guida besökare runt ett medelstort område. 

Kunskapsparken är en fantastisk plats och en extremt viktig resurs för studenter och lärare 

samt besökare, men det behövs mer skyltning och hjälp till förståelse för parken och dess 

delar så att det lättare går att förstå stilar, material, markutrustning, planteringar med mera. 

Utemiljön är väldigt underskattad som en resurs för undervisning och forskning, värdet är 

tyvärr till stor del endast känt hos de som använder den. Det är något som behöver lyftas 

fram, samordnas och utvecklas under de närmaste åren eftersom potentialen är stor. 

Fler bänkar i områden utanför centrala campus skulle möjliggöra för fler personer att utforska 

de natursköna områdena. 

Ett välkomstområde i anslutning till Ultuna torg eller huvudentrén till Kunskapsparken 

skulle kunna fungera som en språngbräda till resten av campus för besökare – det finns så 

mycket att se, men hur ska man kunna känna till det? 

De äldre delarna av campus där lantbruksinstitutet låg känns övergivna och inte 

omhändertagna på samma sätt som de nyare delarna. Även om det inte går att göra allt skulle 

en uppdatering av skyltning och uppsnyggning längs med gångvägar vara en bra början. 
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2.2.2 Hälsa, trygghet och säkerhet 

Styrkor 

Campus Ultuna är i sin helhet en säker, trygg och hälsosam plats att arbeta i, besöka och 

njuta av.  

Det finns ett stort utbud av friskvårdsaktiviteter att delta i och använda: gym, 

gruppträning, tennisbanor, frisbeegolf, roddklubb, grupp för löpning och restauranger och 

caféer serverar i stort sett hälsosamma alternativ. 

De flesta delar av campus känns trygga och har bra belysning.   

Utemiljön är inbjudande att studera och arbeta i. 

Belysningen i sin helhet är lämplig, de flesta stråk har öppna siktlinjer och används av 

många människor och verkar upplevas som självövervakade av användarna. 

Svagheter 

Platsen för den gamla lantbrukshögskolan känns övergiven och eftersatt och därmed otrygg. 

De största klagomålen om säkerhet har rört trafiksituationen längs med Ulls väg samt 

belysningen. Båda frågorna har blivit arbetade med under 2018/2019 och lösningar provas 

2020. 

Välkomstplatser på campus skulle kunna inkludera information om promenadstråk och 

löprundor, var det finns toaletter för besökare och nödinformation som innefattar var 

närmaste första hjälpen och defibrillator finns.  

Det behövs någon slags åtgärd för att hålla nere hastigheterna på fordon som använder Almas 

allé. Ett förslag är att sätta ut stora planteringskärl med sommarplanteringar som håller 

hastigheten nere. 

Arbetsgården vid Fyrisån är öppen för vem som helst att gå in på – det är inte barnsäkert. 

2.2.3 Välvårdat och rent 

Styrkor 

Renlighetsnivån på campus är hög och intrycket välvårdat. Det är uppenbart att 

användarna bryr sig om att miljön ska vara skräpfri. Med tanke på det stora antalet hundar är 

mängden kvarlämnat hundbajs liten. 

Systemet med lådcyklar för tömning av sopskåp och papperskorgar stör förhållandevis lite 

och ger en tydlig miljöprofil till campus. 
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En trädplan är påbörjad och kommer att bli klar under 2019 eller 2020. 

Hortikulturellt är nivån på skötsel och underhåll hög, särskilt på de nyare delarna av campus 

med Kunskapsparken som bästa exempel. 

Svagheter 

Det finns ingen sortering i befintliga sopskåp och papperskorgar utomhus, något som är 

allmänt utbrett på många håll i världen. Det går att testa ett sådant system på några strategiska 

platser för att se vad som fungerar och vad som inte fungerar bra. 

Tennisbanorna är i dåligt skick och behöver renoveras och underhållas. Även andra 

idrottsytor på campus bör ses över och underhållas i samråd med de idrottsföreningar som 

använder dem.  

På sikt behöver skillnaderna mellan äldre och nyare delar av campus minskas.  

2.2.4 Undervisning, forskning och miljöanalys 

Styrkor 

Ultuna är som ett Sverige i miniatyr med en stor bredd av miljöer/biotoper/jordar att 

bedriva undervisning, forskning och miljöanalys i. Miljöerna är välanvända av både lärare 

och forskare. 

Svagheter 

Det är inte synligt för utomstående hur viktig och välanvänd utemiljöerna på Ultuna är. 

Möjligheter 

Ny Björkallé som visar björkens genetiska spridning i Sverige eller liknande projekt. 

Stig som visar upp olika delar av vad som går att lära sig på campus. 

Program/vision för hur campus används för utbildning på kort och lång sikt. 

Med utökad information på plats och online skulle Ultuna som resurs inom livsvetenskaper 

kunna bli mycket tydligare och mer tillgängligt. 

Hot 

Om det inte finns en förståelse för resursen hos beslutsfattare riskerar områden som är 

viktiga för undervisning och forskning att nedprioriteras mer än de förtjänar. 
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2.2.5 Miljöledning 

Styrkor 

Andelen gröna tak är hög på nya byggnader, tillsammans med den stora mängden 

solkraftverk är användningen av tak en styrka i miljöarbetet. 

Nyare regnbäddar och dagvattendammar är föredömliga och kan utvecklas. 

Arbetet med att ersätta gräsmatta med alternativ för biologisk mångfald och minskad 

resursanvändning är lovvärt. 

Alla park och trädgårdsmiljöer på campus är fria från bekämpningsmedel. 

Mycket föredömligt att ta komposterat stallgödsel från VHC på retur till rabatter för 

gödsling och marktäckning. 

Svagheter 

Campus domineras på olika håll av onödigt stora mängder hårdgjorda ytor och 

gräsmattor. 

Innergården på Ulls hus känns som en öken som bara erbjuder ett stundtals väldigt varmt 

mikroklimat utan möjligheter till skugga. 

Det är svårt att köpa in växter som inte odlats i torv och torvfria jordar.  

Bevattning direkt ovanpå eller nergrävd i marken borde vara standard för att spara vatten. 

Vanliga vattenspridare har hög avdunstning och mer vatten hamnar vid sidan av. 

Det saknas återvinningsalternativ på skräpkorgar och sopskåp utomhus. 

Det behöver undersökas om det går att behålla mer trädgårdsavfall på campus. 

2.2.6 Landskap, ekologi och biologisk mångfald 

Styrkor 

Campus har en intressant och spännande bredd av miljöer med både gammalt och nytt, 

historiskt arv och biologisk mångfald.  

Kunskapsparken och ambitionen med att skapa alternativ till gräsmattor spelar en viktig 

roll i att diversifiera mängden habitat, den biologiska mångfalden och minskad 

resursanvändning. 

Det är en tillgång att man enkelt i fält kan få veta mer om växter och platser med hjälp av 

skyltning och rycklappar med växtlistor. 
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Alléer med träd hanteras med hjälp av trädplan. 

Svagheter 

Det finns bara allmänna data om biologisk mångfald från artportalen som är ett “citizen 

science” projekt. Ett Life Science-universitet bör kunna utföra en ordentlig och inventering av 

både arter och habitat. 

Ett mer systematiskt arbetssätt med skötsel och skydd av viktiga habitat behöver införas i 

framtiden. 

Möjligheter 

Att släppa upp gräsmattorna och klippa dem mindre ofta på gräsytor med lågt 

användningstryck skulle tillsammans med det implementerade projektet Alternativ till 

gräsmatta visa på en genuin förståelse för hur man skapar miljövinster och biologisk 

mångfald i byggd miljö. Queen Elizabeth Olympic Park i London kunde tjäna som förebild. 

Informationen om projektet Alternativ till gräsmatta skulle kunna bli bättre med hjälp av 

permanent skyltning och en webbsida om projektet. 

Genom att med fotografier visa upp skönheten i vinterståndare hos växter skulle en större 

uppskattning och förståelse för årstidsväxlingarna kunna skapas. 

Hot 

Den vilda floran får mer uppmärksamhet än djur- och insektslivet. 

Skötseln av områden med biologisk mångfald är bra men utförs bara i visa områden så som 

gravhögarna och Ullbodammen. 

Det finns flera fall av invasiva arter som sprider sig okontrollerat – lupiner, ryssgubbe, 

jätteloka, jätteslide, uppländsk vallört. De måste slås innan fröna mognar för att minska 

spridningen. 

Utan en uppföljande undersökning är det svårt att veta vad vinsterna med alternativa 

gräsmattor har varit. 

2.2.7 Historiskt arv, kulturvård och konst 

Styrkor 

Ultuna är som historisk plats är av stort regionalt historiskt intresse och har rika spår och 

lämningar från brons- och järnålder, medeltid samt nyare tid. Det går att studera landskapets 

förändringar på plats och läsa spår och lämningar bra.  

Linnéstigen är integrerad ibland annat armaturer och markutrustning. 
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Återanvändningen av gamla ladugårdar är ett inspirerande och föredömligt sätt att värna 

kulturarvet på Ultuna. 

Svagheter 

Trots goda insatser under 2018 finns det fortfarande igen- och övervuxna platser med 

arkeologiskt viktiga lämningar.  

Det finns gravhögar och torrbackar med slyproblem som måste åtgärdas.  

Det saknas ett bra underlag för historiskt arvsarbete. 

Det saknas en mer detaljerad genomgång av konst i utemiljö, vision, syften och mål. 

Möjligheter 

Det befintliga historiska arvet går att lyfta fram och synliggöra för att öka bruksvärdet. 

Restaurering och synliggörande kan förmodligen i viss utsträckning göras inom ramen för en 

kurs i till exempel agrarhistoria. 

En mer detaljerad utredning med inventering, analys och förslag på 5-10 års sikt skulle 

underlätta vidare skötsel och utveckling avsevärt. 

Linnéstigen skulle kunna bli mer känd och användas mer om den kommunicerades tydligt på 

till exempel Ultuna torg. 

Det historiska och kulturella arvet kan marknadsföras bättre för en bredare allmänhet 

med hjälp av det konstant växande utbudet av sociala media. Ju större spridning och 

variation i valet av media, desto större spridning får budskapet bland en större variation 

av mottagare. 

Ultuna högar har en skötsel som visar på en förståelse för deras höga värde. Om den 

kunskapen syns i planer för skötsel och underhåll finns det en möjlighet till fortsatt 

medvetenhet på sikt. 

Hot 

Igenväxning tillsammans med rotvältor utgör det största hotet mot både arkeologiskt 

viktiga lämningar och historiskt arv. Gamla stora döende träd som växer ovanpå lämningar 

utgör ett akut hot. 

Konstverk som inte lyfts fram på rätt sätt riskerar att bli ”osedda” eller inte kunna upplevas 

som det är tänkt. 
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2.2.8 Användare, deltagande och gemenskap 

Styrkor 

Det finns ett starkt engagemang från studenter som läser kurser där Kunskapsparken är 

involverad eftersom de deltar i det praktiska arbetet. Det är lovvärt att studenter kan 

använda Kunskapsparken och campus för att bli praktiskt erfarna. 

“Staff are also keen to see the success of the experiments extrapolated further into the campus 

grounds” (GFA-domare 2017). 

Linnéstigen är en bra attraktion och är integrerad i utemiljön och markutrustning så som 

belysningsarmaturer. 

Volontärprojekt med lökplantering är en styrka. 

Föredömligt att personalen i Kunskapsparken är involverade i möten och arbetsplanering. 

Svagheter 

Allmänheten är väldigt lite involverad i campus, vilket är synd eftersom Ultuna har mycket 

att bidra med till sin omgivning. Det finns en möjlighet till att organisera människor som en 

resurs, inte bara som ett sätt att få mer feedback. 

Möjligheter 

Fler skötselmoment skulle kunna knytas till kurser, inte bara beskäring. 

Green Flag-domarna skrev 2017/2018: “The most spectacular area of success that the grass 

land experiment can boast is immediately in front of the restored barn restaurant conversion. 

Here, the sterile fine mown lawn has been replaced by the most verdantly, floral, species-rich 

meadow grass land on the campus – a veritable array of colour, shape and form. It sits at the 

pinnacle of a central tree-lined avenue between which the remaining sterile, costly-to-

maintain, fine mown lawn still exists and separates tow of the main campus buildings. If the 

community engagement process could be extended in order to better inform and educate a 

much wider audience of the wholesale benefits of this new introduction, ‘selling it’ to an 

often sceptical and highly traditional management overseer might be somewhat easier. The 

community engagement process needs to go much beyond the staff and students in order for 

the wholesale benefits to be better understood and their use more widely spread.” 

Möten för användare skulle kunna samla alla användare av campus på samma plats med 

representanter från studentkår, roddklubb, tennisklubb, frisbeegolf, löpargrupper osv. Det 

skulle förenkla integreringen och samordningen. 
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2.2.9 Marknadsföring och kommunikation 

Styrkor 

SLU webben ger användbar information om campus och Kunskapsparken. 

Rycklappar med planteringsplaner är stimulerande för den intresserade. 

Föredömligt att använda QR-koder på skyltning. 

Svagheter 

SLU webben gör inte platsen Ultuna i sin helhet rättvisa. Det märks att platsen är så mycket 

mer vid en promenad runt campus än när man läser informationen på webben. 

Återkommande kartor och bättre välkomstskyltning skulle förhöja besöksupplevelsen. 

Möjligheter 

Standardiserad skyltning skulle ge ett mer professionellt intryck på campus. 

Fundera över vad som inte har skyltning idag som är intressant för studenter och 

besökare. 

Hot 

Campus, Kunskapsparken och gräsmattealternativ behöver kommuniceras bättre och 

bredare, annars riskerar många värden att inte tas till vara på av vare sig studenter, anställda, 

forskare eller besökare. 

2.2.10 Drift, underhåll, utveckling och ledning 

Styrkor 

Ledning, skötsel och underhåll på campus håller en hög kvalitet. 

Kunskapsparken och arbete med alternativ till gräsmattor är innovativt för Sverige och 

går att bygga vidare på 

Svagheter 

En tydligt definierad arbetsplan med “vad vi vill göra?” från smått till stort (så som från att 

byta ut papperskorgar till att restaurera barockträdgården) behöver samlas på en plats (i den 

här skötselplanen). 
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Möjligheter 

Även om kvaliteten på ledningen är hög så finns det utrymme för att modernisera det lite väl 

traditionella arbetssättet för att skapa högre engagemang och förståelse. 

GFA-domarna påpekar att arbetet med Alternativ till gräsmatta kan växa till att bli en 

plattform och språngbräda till förändring av skötsel och ledning. Det är viktigt att värdet av 

projektet inte blir missförstått eller underskattat utan byggs vidare med de personer som 

initierat det som bas. Grunden är byggd, nu är det viktigt att flytta fram positionerna för att 

kunna skapa en bestående förändring. 

Hot 

Green Flag-domarna skrev 2018: “There is such a vast area to take stock of that there is 

clearly a challenge ahead for John and his contacts to get to grip with. The good thing is that 

John has an understanding of the task ahead.” 

 

2.3 Syften och mål 

Här kommer en serie syften och mål för campus som tematiskt sorterats in under de nio 

tematiska områdena. Först kommer en syftesbeskrivning i rubrikform följt av mål för att 

uppnå syftet i form av en punktlista. 

2.3.1 En välkomnande plats 

Ett Ultuna som bjuder in både studenter, anställda och omgivande samhälle genom att: 

 Prioritera skötsel och underhåll på entréplatser så som vägar, parkeringar och 

hållplatser. 

 Tydligt synas och bjuda in med skyltning vid Dag Hammarskjölds väg. 

 Tydligt och inbjudande skyltar och olika verksamheter på området. 

 Det finns orienteringstavlor, hänvisnings- och bekräftelseskyltar i tillräcklig 

omfattning. 

 Busshållplatser är funktionella, inbjudande och i gott skick. 

 Alla cykelvägar in på campus är belysta, snöröjda och hinderfria. 

 Parkeringar är lätta att hitta, tillgängliga och med rik växtlighet. 
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2.3.2 Hälsa, trygghet och säkerhet 

Ultuna är en självklar plats att arbeta på och besöka för den hälsomedvetne genom att: 

 Det är låga trösklar till att komma ut och röra på sig i det gröna genom tydlig 

skyltning, markerade och genomtänkta leder samt en synlig närvaro av olika 

idrottsföreningar och aktivitetscentrum, såsom gym, även i utemiljön.  

 Utemiljön marknadsförs aktivt som hälsofrämjande. 

 Det finns belysning längs med frekvent använda stråk. 

Campus är en säker och trygg plats genom att: 

 Siktlinjer hålls öppna på frekvent trafikerade platser. 

 Belysningen är adekvat och attraktiv (en viktig trygghetsfaktor) på platser där folk 

rör sig på campus året runt. 

 Det finns information om väktarservice tillgängligt. 

 Utrustning kontrolleras regelbundet. 

 Att alla delar av campus visar tecken på att skötas regelbundet – även de som inte 

används aktivt för tillfället. En plan bör finnas för fastigheter som är tillfälligt ur bruk 

eller under omvandling. 

2.3.3 Välvårdat och rent 

SLU Ultuna campus ska upplevas som en ren och väl omhändertagen plats genom att: 

 Ytor hålls rena och välskötta av ansvarig personal.  

 Det finns tydlig och frekvent tillgång till sopkorgar och att dessa töms regelbundet. 

 Det finns en användarvänlig struktur som är lätt för besökare att följa runtom 

campus. 

2.3.4 Utbildning, forskning och miljöanalys 

SLU Ultuna campus ska vara ett centrum för och synliggöra utbildning, forskning och 

miljöanalys genom att: 

 Tillhandahålla ytor och möjligheter att utföra forskning och undervisning på campus. 

 Skapa (ofta finns redan inventarielistor) och underhålla en databas för de levande 

samlingarna som finns på campus. 

 Föra en aktiv dialog med berörda institutioner för att förstå och möta olika 

undervisningsbehov inom de möjliga ramarna som finns på campus. 
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2.3.5 Miljöledning 

SLU Ultuna campus ska föregå med gott miljömedvetet exempel genom att: 

 Minska eller eliminera användandet av ändliga resurser, såsom torv, i bygg och 

skötsel på campus. 

 Inte använda skadliga bekämpningsmedel i skötseln av campusytorna.  

 Använda vatten i skötseln på ett ansvarsmedvetet sätt, med metoder som inte slösar 

vatten genom avdunstning, snedbevattning som missar målet och som går att reglera 

så att bevattningen inte blir längre tidsmässigt än nödvändigt.  

 Planera och bygga campusytor på ett sätt som kompenserar för - eller maximerar - 

grönytefaktor och bidrar till biologisk mångfald och ekonomiskt försvarbar skötsel. 

2.3.6 Landskap, ekologi och biologisk mångfald 

Stoppa förlusten av biologisk mångfald, säkra resilienta ekosystem och ekosystemtjänster 

(enl. Nagoyaplanen) samt skydda värdefull natur som kan användas i utbildning och 

forskning genom att: 

 Tillhandahålla kunskaper och hög medvetenhet om biologisk mångfald med hjälp av 

en inventering av habitat och biologisk mångfald som är allmänt spridd. 

 Aktivt arbeta mot igenväxning av värdefulla habitat genom trädfällning, röjning och 

slåtter. 

 Kompensera för förlust av livsmiljöer genom arbete med gröna tak, ängar, holkar för 

fåglar och fladdermöss samt stekelhotell. 

 Aktivt arbeta med att begränsa invasiva arter. 

 Använda den existerande trädplanen och plantera träd. 

 Använda LOD- Lokalt omhändertagande av dagvatten. 

 Minimera utsläpp av CO2. 

 Driva ett uthålligt jordbruk. 

 Utveckla fler gräsytor i en riktning som stöder större biologisk mångfald, tex genom 

inplantering/sådd av kompletterande växtlighet i uppsläppta gräsytor eller 

konvertering av gräsytor till äng.  

 

2.3.7 Historiskt arv, kulturvård och konst 

Att framhäva, kommunicera och sköta det historiska, kulturella och konstnärliga arvet och 

inventariet genom att: 

 Framhäva Linnéstigen i kartor och information för besökare både på hemsidan och på 

plats. 
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 Sköta ytorna med fornlämningar genom att adressera både risken för rotvältor och 

igenväxning som båda är identifierade som tydliga hot.  

 Marknadsföra det historiska, kulturella och konstnärliga arvet med ett brett urval av 

sociala media, SLU:s hemsida och lokal marknadsföring för att göra allmänheten 

medveten om det. 

 Sköta konstverken på campus och marken omkring dem så att de inte ger intryck att 

vara eftersatta utan intrycket istället höjs. 

 

2.3.8 Användare, deltagande och gemenskap 

En bra arbetsplats för studenter och anställda som stöder undervisning och forskning inom 

livs- och miljövetenskaper i världsklass genom att: 

 Genomföra en återkommande tematisk användarundersökning av studenter, lärare, 

forskare, anställda och besökare. 

 

Ett campus som bjuder in till lärande inom livs- och naturvetenskaperna/Life Sciences genom 

att: 

 Visa upp och kommunicera de experiment som görs i campusmiljön både på 

hemsidan, annan digital kommunikation och fysiskt på plats. 

 Knyta fler skötselmoment till kurser på campus. 

 Lärare aktivt använder campus för undervisning. 

 Samla användargrupper på campus i forum för samordning och integrering. 

En besöksplats för allmänheten som inbjuder till rekreation, engagemang och lärande genom 

att: 

 Bjuda in allmänheten genom aktiv marknadsföring och utbildnings- och 

deltagandemöjligheter, t.ex. workshops, föreläsningar och guidade visningar. 

 Informera om verksamheten och vad som finns på campus på ett tillgängligt sätt. 

 

2.3.9 Marknadsföring och kommunikation 

Utveckla marknadsföringen av campusmiljön genom att: 

 Se hur SLU-webben presenterar campusmiljön och potentialen för förbättring av 

denna.  

 Utveckla skyltning med information, orienteringskartor och presentation av 

verksamheten på campus (se föregående punkt 2.3.8). 
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2.3.10 Drift, underhåll, utveckling och ledning 

Utveckla och bibehålla hög standard på skötsel, drift, underhåll och utvecklingen av 

campusmiljön genom att: 

 Skapa en skötselplan som samlar all nödvändig information för anställda och 

intressenter i ett dokument som ger god översikt och som kontinuerligt utvecklas med 

de planer och behov som uppstår med tiden. 

Bibehålla den höga kvalitet på byggda ytor och skötsel som redan finns och utveckla 

de delar som inte ännu når samma standard. 

 

 Att arbeta vidare med de alternativa gräsmattorna i ett långsiktigt perspektiv. 

2.3.11 Underlag  

För att förstå nuläget och kunna planera arbetet för framtiden behövs ett antal olika underlag. 

Vissa finns redan, vissa är nyligen producerade – andra saknas eller är gamla och behöver 

uppdateras: 

Inventering ekologi, habitat och arter – finns inte mer än tillgängliga data på artportalen. 

Trädinventering – finns för akademiska hus mark, är gjord av Trädmästarna 2018. 

Bedömningar av faciliteter, särskilt sportytor – behöver utvecklas. 

Kvantitativ bedömning av grönytor, grönytefaktor – speciellt på centrala campus där tak 

och hårdgjorda ytor dominerar utemiljön.  

Jordartsundersökning – finns. 

Hydrologisk undersökning – finns en ny på kommunen 2018. 

Användarundersökningar – kvantitativa och kvalitativa – behöver göras 

Arkeologiska undersökningar – det finns en rad rapporter men ingen populärvetenskaplig. 

Bedömning av historiskt arv – ett underlag som tar upp både förhistoriska och värden från 

historisk tid saknas.  

Samrådsinformation – påbörjades i och med arbetet med en vision för 2040 men blev inte 

slutfört. 
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3 Arbetsplan & finansiering – Hur når vi fram? 

Den här delen beskriver mer specifikt hur syften och mål kommer att uppnås med hjälp av ett 

arbets- och åtgärdsprogram för större skötsel-, underhålls- och utvecklingsarbeten som talar 

om vad som kommer att göras, vem som utför det och när det ska vara klart. 

3.1 Arbets- och åtgärdsprogram samt tidplan 2020 

Utöver de arbetsdokument som nämndes i del ett är följande större underhållsarbeten 

planerade för 2020: 
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 Åtgärd/arbete Kostnad Klart Ansvarig 

1 Ansökan GFA 5000 2020-01-31 Helena Payne/ John 

Lööf Green 

2 Användarundersökning campus Ultuna  2020-10-31 Helena Payne 

3 Underhåll och plan för fornlämningar på 

campus 

 
2020-10-31 AH/SLU  

4 Underhåll av igenvuxen mark för 

känsliga arter 

 
2020-10-31 Samarbete med 

AH/SMS m fl 

5 Plan för förbättringar av 

campusbelysningen 

 
2020-10-31 Samarbete m AH och 

Institutioner på SLU 

6 Utökning av marknadsföring av campus 

på digitala plattformar 

 
2020-12-31 Helena Payne/ John 

Lööf Green, 

Kommunikationsavd. 

7 Innergårdar Ekologicentrum  
 

2020-10-31 John Lööf 

Green/AH/SMS 

8 Naturvårdsprojekt flora/fauna  2020-10-31 Samarbete m 

Artdatabanken 

9 Utökning och förbättring av skyltning på 

campus 

 2020-10-31 Arbetsgrupp 

SLU/AH 

10 Utökning av mängden mindre sittplatser 

och arbetsplatser utomhus på campus. 

 2020-10-31 Arbetsgrupp 

SLU/AH 

11 Campusdag  2020-09-31 Arbetsgrupp 

SLU/AH 
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Nedan förklaras arbetspunkterna kort och kopplas till målrubrikerna för utveckling av campus 

i kapitel 2.3. 

3.1.1 Ansökan GFA. Green Flag Award och dess bedömningskriterier är en av 

grundstenarna i utvecklingsarbetet av campusmiljön. Campus har fått priset sedan 2017, och 

fortsätter arbetet med att förbättra campus med bedömningskriterierna och tidigare kritik som 

hjälp. 2.3.1 En välkomnande plats. 2.3.9 marknadsföring och kommunikation. 2.3.10 Drift, 

underhåll, utveckling och ledarskap. 

3.1.2 Användarundersökning campus Ultuna. Det finns behov av användarundersökningar 

som visar hur campus upplevs av användare. I maj och september/oktober planeras en mindre 

UX- undersökning på campus för att komma igång med ett kontinuerligt arbete där 

campusmiljön utvärderas av användare. Arbetet leds av Helena Payne som gjort en UX (User 

Experience) workshop i Bibliotekets regi 2019. 2.3.4 Utbildning, forskning och miljöanalys. 
2.3.1 En välkomnande plats. 2.3.9 marknadsföring och kommunikation. 

 

3.1.3 Underhåll och plan för fornlämningar på campus. Campus är hem till ett antal 

fornlämningar som hotas av igenväxningsskador både ovan och under mark. Underhållet av 

dessa platser är ett viktigt ansvar för att bevara fornlämningarna. 2.3.7 Historiskt arv, 

kulturvård och konst.  

3.1.4 Underhåll av igenvuxen mark för känsliga arter. Känsliga växtarter hotas av 

igenväxning på några platser på campus. Arbetet med att begränsa och röja invasiva och 

starkväxande arter har påbörjats 2019 och bör fortsätta i kontinuerlig form så länge som det 

behövs. 2.3.6 Landskap, ekologi och biologisk mångfald. 

3.1.5 Plan för förbättringar av campusbelysningen. Förbättring utebelysning campus. 

En belysningsvandring 2019 samlade information om hur belysningen fungerar på campus, 

och informationen kan ligga till grund för förbättringar. 2.3.1 En välkomnande plats och 2.3.2 

Hälsa, trygghet och säkerhet. 

3.1.6 Utökning av marknadsföring av campus på digitala plattformar. Marknadsföringen 

av campus utemiljö bör utvidgas eftersom det är en viktig del av SLUs profil och även gör 

universitetet attraktivare för studenter. 2.3.9 Marknadsföring och kommunikation. 

3.1.7 Innergårdar Ekologicentrum. Ängsytorna på innergårdarna på Ekologicentrum ska 

kompletteras med klippta gångar som tillåter en högre användningsgrad och åtkomst till 

bikuporna som finns där. 2.3.6 Landskap, ekologi och biologisk mångfald och 2.3.4 

Utbildning forskning och miljöanalys. 

3.1.8 Naturvårdsprojekt flora/fauna. Arbete som förbättrar villkoren för biologisk 

mångfald på campus. Ev. ett samarbete med tex Artdatabanken för att förbättra villkoren för 

en art inom flora eller fauna. 2019 var det småfåglar. Fladdermöss 2020? 2.3.6 Landskap, 

ekologi och biologisk mångfald. 
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3.1.9 Utökning och förbättring av skyltning på campus. Campusskyltningen behöver 

uppdateras och utökas för att förenkla orientering inom, samt in och ut ur området för 

besökare. Den existerande skyltningen förbättras genom upphandlingen av ny 

skyltleverantör, och en plan för förbättringar arbetas fram med Akademiska hus. 2.3.1 En 

välkomnande plats och 2.3.2 Hälsa, trygghet och säkerhet. 

3.1.10 Utökning av mängden mindre sittplatser och arbetsplatser utomhus på campus. 

Behovet av sittplatser med bord att äta eller arbeta vid identifierades under en workshop med 

AH 2019. Arbetet är påbörjat med planer för ett långbord i anslutning till food trucks på 

Almas allé vid VHC. 2.3.1 En välkomnande plats. 

3.1.11 Campusdag. En aktivitetsdag efter skolstart i september som introducerar 

campusmiljön och olika aktörer för nya studenter. Fokus ligger på att visa den fysiska 

utemiljön och locka folk att använda campus för fysisk aktivitet och friskvård. Återkopplar 

både till ett identifierat behov av att välkomna studenter till campus, visa vad som finns att 

göra där och skapa en hälsofrämjande utemiljö på campus. Utvärderas i slutet av september. 

2.3.1 En välkomnande plats och 2.3.2 Hälsa trygghet och säkerhet. 

3.2 Budget, finansiering och allokering av resurser (Ej klart) 

Hur fungerar det? Campusmiljön är delad mellan olika aktörer både vad gäller mark - där 

SLU, Akademiska hus och Uppsala kommun är de största ägarna - samt hur kostnader 

fördelas och finansieras. Akademiska hus sköter utemiljö på sin mark med hjälp av Svensk 

markservice 2020, med undantag för Kunskapsparken där SLU hyr marken av Akademiska 

hus men som sköts av egen personal från SLU.  

Driftsbudget. Drift planeras och budgeteras separat bland de olika aktörerna, men 

samordning sker i allt högre grad sedan några år.  

Finansiering av projekt. Projekt som tar ett större grepp samordnas mellan de berörda 

aktörerna i högsta möjliga mån.  

3.3 Referenser till relevanta beslut (Ej klart) 
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4 Kontroll, granskning & standard – Hur vet vi att vi är 

framme? 

Den här delen presenterar hur vi mäter framsteg och kontrollerar att all ansträngning och de 

medel som lagts ner på skötsel har fått önskat resultat, att vi har kommit ”rätt”. 

4.1 Egenkontroll 

Egenkontroll utförs av skötselansvariga dagligen, veckovis eller månadsvis beroende på 

arbetets natur. Det finns angivet mer i detalj i respektive verksamhets arbetsplaner. 

4.2 Green Flag Award 

Ett domarbesök från Green Flag Award är planerat till juni 2019. Nedan följer en kort 

beskrivning av vilka kriterier som finns för varje tema de kommer att titta på i sin utvärdering 

vid platsbesöket (finns mer detaljerat i Appendix – Green Flag Award kriterier): 

4.2.1 En välkomnande plats 

 Välkomst 

 Tillgänglighet 

 Skyltning 

 Lika möjligheter 

4.2.2 Hälsa, trygghet och säkerhet 

 Kvalitativa anläggningar och aktiviteter 

 Säker utrustning och säkra anläggningar 

 Personlig säkerhet och trygghet 

 Kontroll av anti-socialt beteende 

4.2.3 Välvårdat och rent 

 Hantering av nedskräpning och papperskorgar 

 Skötsel och underhåll av växtlighet 

 Skötsel och underhåll av träd 

 Skötsel och underhåll av byggnader 

 Skötsel och underhåll av markutrustning 

4.2.4 Miljöledning 

 Hantering av miljöpåverkan 

 Reducering av avfall 

 Kemikalieanvändning 

 Användning av torv 
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 Strategi för anpassningar till ett förändrat klimat 

4.2.5 Biologisk mångfald, landskap och historiskt arv 

 Skötsel och underhåll av flora och fauna 

 Bevarande av landskapskaraktär 

 Bevarande av byggnader och mänskliga spår 

4.2.6 Intressenter, delaktighet och gemenskap 

 Intressenters delaktighet i skötsel, underhåll och utveckling 

 Lämpligt tillhandahållande av resurser till intressenter 

4.2.7 Marknadsföring och kommunikation 

 Främjande och marknadsföring 

 Lämpliga informationskanaler 

 Lämplig information för undervisning och ’interpretation’ 

4.2.8 Drift, underhåll, utveckling och ledning 

 Implementering av skötselplan 

 Underlag: användaranalys, övergripande strategier, underhållsplaner, 

riskbedömningar, bedömningar av störande ljud och föroreningar, kontroll av 

nedskräpning, scheman för skötsel av markutrustning, schema för skötsel och under 

håll av växter och träd, bevarandeplan för kultur- och naturvård, 

marknadsföringsplan med mera. 

4.3 ISO-14001 

SLU, Akademiska hus och Svensk markservice är ISO-14001 certifierade och bedriver 

internrevision enligt revisionsplan. 

Vid certifiering erhålls ett certifikat som bland annat beskriver vilken del av verksamheten 

som är certifierad och certifikatets giltighetstid. Inom varje certifierad verksamhet finns en 

eller flera miljösamordnare. 



 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

58 (111) 

 

4.4 Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:01) 

I enlighet med lagkravet bedriver samtliga aktörer på campus ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsmiljön undersöks, åtgärder genomförs och följs upp i 

verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 

Läs mer i föreskrifterna: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/systematiskt-arbetsmiljoarbete-

foreskrifter-afs2001-1.pdf  
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Appendix som behövs enligt GFA (Green Flag Award) 

Listan är på engelska och kan inkludera bilagor som inte är relevanta för anläggningen. I 

sådana fall kan de uteslutas. Dessa bilagor läggs till i ansökan för Green Flag Award i den 

mån de finns tillgängliga. De bilagor som inte finns med i Appendix kan länkas.  

 Analysis of users – current and potential 

 Facilities maintenance and safety  

 Risk assessments for staff and users 

 Noise and pollution assessments  

 Dog management strategy  

 Plan för hantering av nedskräpning, vandalism och antisocialt beteende. (Litter, waste 

and antisocial behaviour management and maintenance)  

 Equipment maintenance schedules  

 Grounds maintenance contract or schedule  

 Horticultural maintenance contract or schedule.  

 Arboricultural maintenance contract or schedule  

 Chemical use strategy  

 Conservation Management Plan  
 

Appendix 1 – Fysiska resurser och miljö 

1.4 Campus Ultuna – Fysisk miljö  

Denna presentation av campus Ultunas fysiska resurser och miljö är fortfarande på engelska, 

men en kort presentation av informationen finns på svenska i skötselplanens del 1. Kartor 

finns huvudsakligen här av utrymmesskäl. 

1.4.1 Natural landscape features  

Geology 

The bedrock consists of Tonalite-grandiolite which is a rock similar to granite i.e. a plutonic 

rock. The bedrock is part of the lithotectonic unit of Bergslagen which is part of the 

Svecofennian orogeny. (Fel! Hittar inte referenskälla.). 

The Quaternary geology is best understood by looking at the soil types map. (Fel! Hittar inte 

referenskälla.). 
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Topography 

The topography of campus vary between the riverside in the east and the heights of Kronåsen. 

(Fel! Hittar inte referenskälla.) 

Soil types 

As can be seen in Fel! Hittar inte referenskälla. The main soil types are:  

 Fen peat (kärrtorv) 

 Fluvial sediments (svämsediment) 

 Post-glacial clay (postglacial lera) 

 Post-glacial sand (postglacial sand) 

 Glacial clay (glacial lera) 

 Glacio-fluvial sediment (isälvssediment) 

 Sandy moraine (sandig morän) 

Hydrology 

The main hydrological features of the area is river Fyris and the water table in the esker of 

Kronåsen. 

Land types (woodland, heathland, etc.) 

There are four main land types at campus Ultuna: 

 Urban land with a high density of roofs and hardscaped surfaces mostly in the central 

areas 

 Agricultural land in the northern and southern parts of campus 

 Forest land on the esker Uppsalaåsen 

 Wetland and land with a high water table in proximity with river Fyris. 
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Figur 6. Geology - The bedrock consists of Tonalite-grandiolite which is a rock similar to granite. The 
bedrock is part of the lithotectonic unit of Bergslagen which is part of the Svecofennian orogeny. 
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Figur 9. Topography and terrain of Ultuna Campus. 
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Figur 10. There are many soil types at campus. The seven types mapped by the Geological Survey of 
Sweden becomes several more if the different kinds of clay are added. 
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Appendix – av människan formade miljöer 

1.4.2 Designed or manmade landscapes features  

The University campus at SLU Ultuna has a lot of interesting outdoor features, but the 

Kunskapsparken is the most dominant and biologically diverse space. Below there’s a short 

presentation of the park, and a few photos of Kunskapsparken as well as a couple of central 

and designed outdoor spaces that add their character to the University campus. 

Features of horticulture and landscape architecture 

Kunskapsparken  

Kunskapsparken (The Park of Knowledge) is a demonstration facility for teaching 

and research in Landscape Architecture at SLU in Uppsala. It’s also a space for 

recreation and inspiration – open to all. It covers about 2 hectares out of which half 

were designed and constructed in the 2010’s by SWECO Architects. 

The character of the park varies in four main areas: The southern area is 

called Staden (the City) and adjoins the Logen restaurant. This area is 

characteristically strict, densely planted and shaded, with vegetation that blends into 

the urban environment. Staden adjoins Trädgården (the Garden), which has a more 

dynamic design with circular garden rooms. This is where you find beds of perennial 

flowers with distinct garden styles and features. Adjoining Trädgården, the visitor 

will find Ullbo Woodland Garden, which is the oldest part of the park and includes a 

pond that can be dated back to at least the 18th Century when Linnaeus taught his 

students there. Further north, there is Odlingen (the plantation), which is an 

experimental area which also is the site for the Oktavia pavilion. Here you will find 

the first alternative lawn trial (established in 2014) and a Rosarium with a collection 

of hardy roses. Leaflets with a list of plants, which can be found in different part of 

the garden, are available on the site.  
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Figur 11. The new part "Trädgården" in 2013 when it was 
recently planted. Photo: Jenny Svennås-Gillner 



 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

66 (111) 

 

 

Figur 6. Plan of Kunskapsparken. Illustration: Christy Hempel 
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Figur 7. The tapestry lawn in May 2018. This site is managed by the staff of the Kunskapsparken 
although it is outside of its borders. Photo: John Lööf Green 
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Figur 8. Swedish meadow. This meadow planting can be found in the Kunskapsparken. It is one of 
three Alternative lawns that were planted as part of a research project in 2015. Photo: John Lööf Green 
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Figur 9. The meadow carpet with salt resistant plants. This part of the Alternative lawn trial suffered 
some early damage in the establishment phase, and needs restoring or replacing. Photo: John Lööf 
Green 
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Figur 10. The double row alley of Quercus robur at Ulls väg. The seeds for the oak trees were sourced 
locally from a hardy source on Campus Ultuna.  Photo: John Lööf Green 

 

Figur 11. The storm water planting at MVM. Photo: John Lööf Green. 
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Figur 12 The entrance space in front of the VHC building is designed by Nyréns Architects. It is defined 
by its large surfaces of granite pavers but the late spring display of daffodils and tulips lightens the 
overall feeling of the place. Photo: John Lööf Green. 

 

Figur 13. Almas allé and the central axis through the new campus. The administrative building Ulls hus 
with its black façade is seen on the left and BioCentrum is the building on the right side of the lawn. 
Photo: John Lööf Green 
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Buildings and structures 

There are many buildings at campus. Here follows a list and short descriptions of some of the 

more important buildings and structures at campus. 

 Biocentrum (Biocenter) 

Biocentrum brings together scientists and students from three departments from the 

Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences. Together, the Departments 

of Molecular Sciences, Forest Mycology and Plant Pathology and Plant Biology 

conduct advanced research on plants, animals and microorganisms of interest to 

agriculture and forestry and offer a stimulating environment for research and 

education of the highest international standard. 

 

Figur 14. Biocentrum in January 2013. Photo: Arild Vågen 

 

 Birgittatorpet/ Ryktartorpet 

 Ekologicentrum (Ecology Centre) 

Ecology Centre consists of the departments of Ecology and Crop Production 

Ecology.  We conduct research, teach and collaborate for a sustainable agriculture, 

forestry and plant protection (insect pests, weeds, disease), nature conservation, 

wildlife management, honeybee health and short rotation forestry. 

 Friskis och Svettis 

 Herrgården (the Manor) 

 HVC – Husdjursvetenskapligt centrum 
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 Logen 

 Mikrobiologen 

 MVM – Mark-vatten-miljöcentrum 

In this building, nearly 300 people work at three Departments; Energy and 

Technology, Land and Environment and Water and Environment with research and 

education.   

 

Figure 16. The inner yard at MVM. Photo: Johan Lindersson 

 

 Reprohuset 

 Rättaren 

 Statens lantbrukskemiska laboratorium, SLL  

 Stora institutionsbyggnaden 

 SVA – Statens veterinärmedicinska anstalt 

 Syltahallen 

 Syltan/ Ladugården 

 Ullbo  

 Ulls hus 

In Ulls hus you can find the university management, the university administration, 

the departments of Rural and Urban Development, Economics and Forest Economics 
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as well as the Swedish Biodiversity Centre. There are also lecture halls and a Service 

Centre which offers assistance in various practical issues to visitors, students and 

staff. 

There is a video about the tree structure here (in Swedish): 

http://youtu.be/9G_sqrDdtjg 

 

 

Figure 17. Ulls hus seen from S-E in May 2018. 

 ULS Kårhus 

The union is housed in one of the old barns from the 1860’s centre for higher 

http://youtu.be/9G_sqrDdtjg
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education in the agronomical sciences. Located in area 38. 

 

Figur 18 Kårhuset på SLU Ultuna. 

 Undervisningshuset och Biblioteket 

Water features 

 Pond at Ultuna hamn 
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 Pond at Ullbo woodland garden (Kunskapsparken) 

 

Figur 19 Ullbodammen med Ullbovillan i bakgrunden.  

 Stormwater pool by Ultunaallén 

 Stormwater pond by Veterinärvägen 

Stråk 

 Paths for pedestrians and bicycle traffic 

 Recreational paths 

 Paths for running 

Ytor och områden för sport och motion 

 Syltavallen 

 Tennis courts 

 Rowing club 

 Disc golf 18 holes course 

Historiskt arv 

 Archaeological features 

 Herbatio Ultunensis 

 The old site of Lantbruksinstitutet 
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Appendix 2 – Biologiska resurser – Ekologi, habitat, flora & 

fauna 

Nedan följer listor på habitat och rödlistade arter som finns eller funnits tills nyligen på 

campus. Vissa av dessa kan komma att få särskilda stödinsatser eller skydd i framtiden.  

Viktiga habitat? 

 Tallskog 

 Våtmark 

 Torrbackar 

 

Analys av Avifauna – rödlistade arter med 5 fynd eller fler 1998-2018 

 Anas acuta, stjärtand 

 Anas querquedula, årta 

 Anser fabalis ,̈ sädgås 

 Anthus pratensis, ängspiplärka 

 Apus apus, tornseglare 

 Aythya ferina, brunand 

 Aythya marila, bergand 

 Buteo lagopus, fjällvråk 

 Carpodacus erythrinus, rosenfink 

 Circus cyaneus, blå kärrhök 

 Crex crex, kornknarr 

 Delichon urbicum, hussvala 

 Dryocopus martius, spillkråka 

 Larus argentatus, gråtrut 

 Larus fuscus, silltrut 

 Limosa lapponica, myrspov 

 Linaria flavirostris, vinterhämpling 

 Locustella fluviatilis, flodsångare 

 Nucifraga caryocatactes, nötkråka 

 Numenius arquata, storspov 

 Pernis apivorus, bivråk 

 Phoenicurus ochruros, svart rödstjärt 

 Saxicola rubetra, buskskvätta 

 Sturnus vulgaris, stare 
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Fladdermusfauna – alla fynd 

Alla svenska fladdermusarter är i upptagna i EU:s Habitatdirektivs bilaga IV, dvs. arter som 

kräver strikt skydd. Fladdermössen är även skyddade av den europeiska konventionen 

Eurobats. Den omfattar skydd även av fladdermössens boplatser och viktigaste jaktrevir 

(nyckelbiotoper).  På Ultuna finns följande arter registrerade i artportalen: 

 Eptesicus nilssonii, nordfladdermus 

 Myotis daubentonii, vattenfladdermus 

 Nyctalus noctula, större brunfladdermus 

 Pipistrellus pygmaeus, dvärgpipistrell 

Analys av Insektsfauna – rödlistade arter med 5 fynd eller fler 1998-2018 

 Aderus populneus, aspögonbagge 

 Allecula morio, gulbent kamklobagge 

 Ampedus cinnabarinus, barkrödrock 

 Aradus truncatus, mindre aspbarkskinnbagge 

 Blaps mortisaga, vanligt dödsbud 

 Bombylius medius, prickvingad svävfluga 

 Callidium aeneum, grönhjon 

 Ceriana conopsoides, griffelblomfluga 

 Cucujus cinnaberinus, cinnoberbagge 

 Lycaena hippothoe, violettkantad guldvinge 

 Nothorhina muricata, reliktbock 

 Platyrhinus resinosus, stor plattnosbagge 

 Satyrium w-album, almsnabbvinge 

 Triphosa dubitata, vägtornsmätare 

 Zygaena filipendulae, sexfläckig bastardsvärmare 

Fiskfauna – rödlistade arter 

 Anguilla anguilla, ål 

Däggdjur – intressanta att arbeta med 

 Castor fiber, bäver 

 Lutra lutra, utter 

Analys av Kärlväxtflora – rödlistade arter med 5 fynd eller fler 1998-2018 

 Adoxa moschatellina, desmeknopp 

 Consolida regalis, riddarsporre 

 Draba nemorosa, sanddraba 

 Fraxinus excelsior, ask 
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 Fumaria vaillantii, blek jordrök 

 Luzula sylvatica, storfryle 

 Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris, vanlig backsippa 

 Sagittaria sagittifolia, pilblad 

 Thymus serpyllum, backtimjan 

 Trifolium montanum, backklöver 

 Ulmus glabra, skogsalm 

Analys av Svampflora – rödlistade arter med 5 fynd eller fler 1998-2018 

 Auricularia mesenterica, svartöra 

 Clavaria incarnata, skär fingersvamp 

 Irpicodon pendulus, vintertagging 

 Phellinus pini, tallticka 

 Spongipellis spumeus, skumticka 

 

Appendix – Historia - fornlämningar, arkeologi och historiskt 

arv 

Campus Ultuna is home to 53 arcaeological findings and each of them are present on the map 

below. Every finding (marked with a number ID) is searchable in the database Fornsök. 

 

https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/
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Figure 20. There are all in all 53 important archaelogical findings at Ultuna Campus.  

Prehistoric times 4000 BCE-1050 CE 
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Neolithic age 4000-1700 BCE  

2000 BCE - Ultuna is below sea level.  

1800 BCE - The eskar Kronåsen is visible.  

Bronze Age 1700-500 BC 

1000 BC - Bronze Age farmers are active on the higher grounds of campus. 

800 BCE - Settlements within the northern parts. 

Pre-Roman Iron Age 500-1 BCE 

The grave field and settlement of Tyskbacken is established. At “Moss och Vall” there is a 

tomb dated to this time. It looks like it was a prosperous place and that Ultuna was a 

significant place.  

Roman Iron Age 1-400 CE 

400 CE Major part of the area inhabited, large grave field begins to be built. 

Migration period 400-540 CE 

There are no traces in the landscape nor archaeological findings from this time.  

Vendel Period 550-790 CE 

600-700 CE tombs from this time have been excavated, finds of sword and helmet at a ship 

burial site. 

Viking Age 790-1050 

800-1050 CE Ultuna Harbor is presumably active. 

Historical times 1050-1523 

Early Middle Ages 1050-1397 

1050 -  Ultuna village has got ten farms. Early Christian graveyard is being built. 

1221 - Ultuna is mentioned in written documents for the first time in 1221, when the Sankta 

Maria church in East Aros held a farm in Ultuna. 

1300’s - There are several farms at Ultuna and many are taken over by the church in the 

1300s. 

Kalmar Union 1397-1523 

Modern Sweden 1523- 

Early Vasa era 1523-1611 

1520's - Gustav Vasa united the farms at Ultuna into a large property that was first part of 

Uppsala kungsgård. 

1540’s - Ultuna, Flottsund and Vårdsätra legal entity under Uppsala kungsgård. 

In 1609 Karl IX established a royal farm at Ultuna to provide Uppsala Castle with supplies. 
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Swedish Empire 1611-1721 

1612 Ultuna becomes its own royal estate. 

1635 The first survey of Ultuna is made and published. 

1661- The “Riksmarskalk” Gabriel Oxenstierna is a tenant at Ultuna.  Olof Rudbeck d.ä. 

plants ash trees and build a new manor building (1668-1671) called the King's Building after 

Karl XI, as several royal visits were received.  

Age of Liberty 1719-1772 

1723-31 Anders Gabriel Duhre (1680-1738) leases the Ultuna customer caravan park, 

building a technical school. 

1731-1753 Johan Brauner manages Ultuna kungsladugård, in accordance with modern 

methods of use, and builds a baroque garden at Fyrisån. 

1732-1735 A survey of Ultuna is performed. It’s a good quality map.  

1733 The new manor house built by Gabriel Oxenstierna burns down. 

1740’s-1750’s Linnaeus lectures at Ultuna along his “Herbatio Ultunensis”, a botanical 

excursion to teach his students about flora and fauna in the field. 

18th century Thure G Rudbeck builds a new manor house building. 

Gustavian era 1772-1809 

19th Century 

1813 Kongl. Svenska LandbruksAcademien is installed as an agency for the promotion of 

rural housing in Sweden. The Academy conducts research and experimental activities in the 

Experimental field in Stockholm. 

1816 A new survey of the estate is made. 

1848 Ultuna Agricultural Institute is set up on the initiative of Robert von Kraemer and Johan 

Arrhenius, the manor is built on one floor. 

1854 First find in Sweden of boat diggers from what later came to be called turntable. 

1892 Herman Juhlin Dannfelt. Ultunas first principal. His father Carl JD had studied at 

Degeberg and was a member of the Experimental field. 

20th Century 

1932 An agricultural college is formed, based on Ultuna Agricultural Institute and on parts of 

the Central Institute's research activities. 

1933 The higher agronomic education is moved from Alnarp to Ultuna 

1950 A survey based on aerial photos is made for the first time. 

1977 SLU, the Swedish University of Agricultural Sciences, is founded. 

1990’s Akademiska hus takes over the real estate of central campus. 

21st Century 

2000’s- 2016 Rebuilding campus 
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2010’s - Sale of land

 

Figur 15. En rektifierad karta från 1735 med campus nuvarande område markerat. Det går tydligt att 
urskilja Dag Hammarskjölds väg, Fyrisån, Ultuna herrgård och dammen (ruddamm) där Linné 
undervisade sina studenter. 
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Figure 2 A reconstruction of an iron age burial made by Þórhallur Þráinsson, the grave was probably 
dug out in area RAÄ Uppsala 707. 
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Appendix - Användare, besökare och omgivande samhälle 

1.5.1 Departments at campus 45 

1.5.2 Visitors and non-visitors 46 

1.5.3 Omgivande samhälle  
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Appendix – Policy, lagar, förordningar, föreskrifter, 

rekommendation och standarder 

National legislation (all available at the Riksdag online: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/) 

• SFS 1998:808 - Miljöbalk (1998:808)  

• SFS 2010:900 - Plan- och bygglag (2010:900)  

• SFS 2011:338 - Plan- och byggförordning (2011:338)  

• SFS 1998:899 - Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  

• Avfallsförordning (2011:927) 

• Årsredovisningslagen 

• Lag om brandfarliga och explosiva varor 

• Lagen om skydd mot olyckor 

• Förordning om skydd mot olyckor 

• Förordningen om batterier 

• Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll  

• Lag om energikartläggning i stora företag 

• Arbetsmiljölagen (AML)    

• Arbetsmiljöförordningen 

• Arbetstidslagen (ATL) 

• Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 

• Lagen om Anställningsskydd (LAS) 

• Semesterlagen 

• Lagen om Allmän försäkring 

• Diskrimineringslagen 

• Lag (2006:263) om transport av farligt gods 

• Förordning (2006:311) om transport av farligt gods 

• Jordabalken (SFS 1970:994) 

• Väglagen (SFS 1971:948) 

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

• Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

• Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel 

• Förordning (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som 

bekämpningsmedel 

• Avfallsförordning (2011:927) 

• Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper 

• Förordning (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar 

• Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar 

• Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 

• Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier 

• Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer 
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• Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och 

bilresor 

• Förordning (2011:847) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 

kollektivtrafiktjänster 

• Avgasreningsförordning (2011:345) 

• Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 

kollektivtrafiktjänster 

• Avgasreningslag (2011:318) 

• Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

• Högskolelag (1992:1434)  

• Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

• Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 

• Livsmedelslag (2006:804) 

• Livsmedelsförordning (2006:813) 

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

• Djurskyddslag (1988:534) 

• Lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation 

• SFS 2010:1770 - Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation 

• SFS 1998:915 - Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

• SFS 2009:907 - Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 

• SFS 2014:266 -Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag 

• SFS 2015:466 - Alkoholförordning (2010:1636) 

• SFS 2010:1622 - Alkohollag (2010:1622) 

• SFS 2014:480 - Förordning (2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva 

varor, tjänster och byggnader 

• SFS 2010:1011 - Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

• SFS 2010:1075 - Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

• SFS 2003:778 - Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

EU-directives 

• (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 

kemikalier (Reach) EG 1907/2006 

• (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för 

livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet 

• (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien 

• (EU) nr 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende 

på behandling av personuppgifter 

The Swedish Work Environment Authority’s Statute Book – relevant provisions 

The Statute Book (AFS) contains a number of provisions with AFS designations, each carrying a year 

and a serial number, e.g. AFS 2006:04 
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• AFS 2017:4 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska 

arbetsmiljörisker 

• AFS 2018:1 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska 

gränsvärden 

• AFS 2014:7 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - 

smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 

• AFS 1982:17 - Anteckningar om jourtid, övertid och mertid 

• AFS 2006:4 - Användning av arbetsutrustning 

• AFS 2006:6 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap 

• Användning av motorkedjesågar och röjsågar 

• Användning av personlig skyddsutrustning 

• Användning av traktorer 

• Arbete i motorbranschen (Motorbränslen) 

• Arbete vid bildskärm 

• Arbetsanpassning och rehabilitering  

• Bekämpningsmedel 

• Belastningsergonomi 

• Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 

• Blybatterier 

• Buller 

• Byggnads- och anläggningsarbete  

• Ensamarbete 

• Första hjälpen och krisstöd 

• Gaser 

• Gravida och ammande arbetstagare 

• Kemiska arbetsmiljörisker 

• Kränkande särbehandling i arbetslivet 

• Maskiner och andra tekniska anordningar (som släppts ut på marknaden före 28 dec 

2009) 

• Maskiner (som släppts ut på marknaden efter 29 dec 2009) 

• Mikrobiologiska arbetsmiljörisker (skydd mot blodsmittta) AFS 

• Minderårigas arbetsmiljö 

• Organisatorisk och social arbetsmiljö (träder i kraft 2016) 

• Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön 

• Skydd mot skada genom fall 

• Skyltar och signaler 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar 

• Utförande av personlig skyddsutrustning 

• Vibrationer 

• Våld och hot i arbetsmiljön 
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National directives 

• KIFS 2017:7 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och 

biotekniska organismer 

• NFS 2003:24 - Om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga 

vätskor 

• NFS 2016:8 - Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport 

• Boverkets byggregler, BBR 

• Boverkets Föreskrifter, BFS 

• SJVFS 2018:1 - Statens jordbruksverks föreskrifter om behörighet att använda 

växtskyddsmedel 

• SRVFS 2004:3 - Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om 

systematiskt brandskyddsarbete 

• SÄIFS 2000:2 - Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga 

vätskor 

• SÄIFS 1995:6 - Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av 

ammoniumnitrat 

National standards 

• SS-EN ISO 14001:2004 Miljöledningssystem. Swedish Standards Institute, SIS 
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Appendix – Exempel från på hur Ultuna används inom 

utbildning och forskning av ämnesområdena Mark & Miljö, 

Växtproduktionsekologi och Ekologi 

The following is a list of departments at the Ultuna campus and the classes that use the 

campus grounds in their teaching and how they are using them.   

Institutionen för MARK OCH MILJÖ (Ingmar Messing 22 maj 20017) 

”I undervisningen använder vi oss av fältresurserna runt SLU campus inom exempelvis 

följande kurser (inkl. vilka utbildningsprogramprogram de ingår i): 

-Markvetenskap och geoteknik (MV0180), 10 hp, Landskapsarkitekt 

-Markvetenskap för miljö och vatten (MV0192), 15 hp, Civilingenjör miljö- och vattenteknik 

-Markvetenskap (MV0202), 10 hp, Kandidat biologi 

-Markvetenskap (MV0203), 15 hp, Agronom mark/växt, Kandidat miljövetenskap 

-Markvetenskap: Växtnäring och växtbäddar (MV0181), 3 hp, Landskapsarkitekt 

-Växtproduktion (BI1101), 20 hp, Agronom mark/växt 

-Lantbrukets växtproduktion (LB0044), 5 hp, Agronom ekonomi, husdjur, livsmedel, 

landsbygdsutveckling 

-Lantbruksvetenskap för husdjursagronomer (LB0085), 15 hp, Agronom husdjur 

-Marken i odlingen (MV0185), 15 hp, Agronom mark/växt 

-Soils of the World (MV0206), 5 hp, Master Soil and Water Management  

-Självständigt arbete på grund- och avancerad nivå (Examensarbete), 15-30 hp, Samtliga 

program” 

 

”Exempel på kurser som tidigare har använt och/eller vill använda fältresurserna runt 

SLU campus framöver (med anledning att exkursioner till andra orter blir för dyra så att 

man vill öka användningen av närliggande marker och/eller andra anledningar): 

-Grundkurs - agronom mark/växt (MV0209), 15 hp, Agronom mark/växt 

-Grundkurs - biologi och miljövetenskap (BI1254), 15 hp, Kandidat biologi och 

miljövetenskap 
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-Introduktion till landskapsarkitektur samt geologi och hydrologi (LK0292), 15 hp, 

Landskapsarkitekt 

-Energisystem i biogeovetenskapligt perspektiv (BI0987), 10.0  hp, Civilingenjör 

energisystem 

-Water and solute transport in the soil-plant-system (MV0204), 10 hp, Master Soil and Water 

Management 

-Land use and watershed management to reduce eutrophication (MV0194), 10 hp, Master 

Soil and Water Management 

-Water management, soil conservation and land evaluation (MV0197), 10 hp, Master Soil 

and Water Management 

-Vattenresursteknik (MV0190), 5 hp, Civilingenjör miljö- och vattenteknik 

-Projekt Vattenresurser (MV0189), 10 hp, Civilingenjör miljö- och vattenteknik 

-Studio - Markprojektering och markvetenskap, fortsättningskurs (LK0255), 15 hp, 

Landskapsarkitekt” 

 

”Exempel på moment/studier som ingår/kan ingå i kurserna, inkl. exempel på kurser de 

ingår/kan ingå i:  

-Geologi, geomorfologi, hydrologi: Fördelning av berg- och jordmaterial i området, åsen med 

dödisgropen, avrinningsområdet till Bäcklösaån. MV0209, BI1254, LK0292. 

-Markprofil- och landskapsbeskrivning: Transekter från Vipängens skog i sydväst ner österut 

över åkrarna och Dag Hammarskjölds väg ner på åkrarna längs Bäcklösaån till Fyrisån, samt 

från Bigården/Hammarby och österut inklusive mot åsen i öster). MV0180, MV0192, 

MV0202, MV0203, MV0206, LK0255. 

-Växtplatsanalys: Området vid Bigården/Hammarby. MV0181.  

-Höjdavvägning på fälten samt flödes- och dikeserosionsmätningar i Bäcklösaån – samspel 

vattenflöden i mark och vattendrag i landskapet: Kan ske var som helst längs Bäcklösaån 

beroende på behov. MV0189, MV0190, MV0194, MV0197, MV0204, Examensarbete. 

-Mätningar, demonstrationer/diskussioner och projekt i (långliggande) fältförsök 

(ramförsök/växtnäring söder om Ultunaallén, försök/jordbearbetning vid Vipängen och norr 

om Bäcklösa norra m.m.): BI1101, MV0185, LB0044, LB0085, Examensarbete. ” 
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Institutionen för MARK OCH MILJÖ …forts. 

”Forskningsmässigt har vi t.ex. väster om Dag Hammarskjölds väg två av NJ-fakultetens 

långliggande jordbearbetningsförsök samt två ytterligare långliggande jordbearbetningsförsök 

(Betydelse av jordbearbetning har det senaste decenniet uppmärksammats i samband med 

kolinlagring i marken som ett sätt att minska den globala uppvärmningen. Hur bearbetningen 

påverkar produktionen av mat har blivit allt viktigare de senaste åren och värdet av markens 

ekosystemtjänster och dess betydelse för samhället): 

-I R2-4111 studeras bearbetningstidpunktens inverkan på skörd, markstruktur och 

kvävemineralisering vid plöjning respektive reducerad bearbetning. De tre tidpunkterna 

representerar olika markvattenhalter. 

-I R2-7115 studeras betydelsen av däckens ringtryck i odling med och utan plöjning. Här 

ingår även led med permanent vall som representerar opackad mark. 

-I R2-4124 I två försök undersöks möjligheterna att mekaniskt luckra plogsuleskiktet och att 

långsiktigt stabilisera den uppkomna luckringen med släckt kalk. 

-I R2-7117 studeras möjligheterna att använda sig av biologisk alvluckring (grödor med 

kraftiga rotsystem: lusern, rörsvingel och cikoria) för att ”restaurera” hårt packad mark.” 

 

”Öster om Dag Hammarskjölds väg (söder om Ultunaallén) ligger ett långliggande 

växtnäringsförsök (”Ramförsöket”) som anlades 1956, där tillförsel av organiskt material av 

olika typ vid varierande växtnäringsnivåer jämförs. Effekter på markegenskaper som kol- och 

kvävedynamik studeras. ” 

 

”Utöver detta kan markerna kring Ultunacampuset fortsätta att användas för allahanda areella 

och tidsberoende forskningsstudier, i anslutning till de långliggande försöken samt på den 

övriga marken som är lämplig för detta eftersom den är välkarterad sedan tidigare forsknings- 

och karteringsstudier. Likaledes är marken av samma anledning lämpad för nya försök kring 

nya problemställningar om hållbara markanvändningssystem.” 

___________________________________________________________________________ 
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Institutionen för VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI (från Martin Weih 11 maj 2017) 

 

”I undervisningen använder vi oss av fältresurserna runt SLU campus inom exempelvis 

följande kurser: 

Fältkurs i växtproduktion (BI1256) 

Växtproduktion (BI1101) 

Biology and production of agricultural plants (BI1258)” 

 

”Forskningsmässigt är ett relevant fältförsök i sammanhanget ”ECOLINK-Salix” 

fältförsöket som ligger nära före detta Genetikcentrum. ” 

 

”Tillhörande projektet handlar om att länka energigrödors egenskaper till produktion och 

ekosystemprocesser för utveckling av hållbara lösningar för produktion av biomassa. Vi 

undersöker sambanden mellan individuella växtegenskaper (olika sorter av salix), grödans 

avkastning, skötsel (t.ex. odling i monokulturer eller blandningar), och de processer som är 

relevanta för att stödja viktiga ekosystemtjänster (t.ex. minskade förluster av näringsämnen, 

bekämpning av skadedjur och sjukdomar, ökad kolinlagring i marken, ökad biologisk 

mångfald).” 

 

___________________________________________________________________________

__ 

 

 

Institutionen för EKOLOGI (från Bengt Olsson, Peter Redbo-Torstensson 7 juni 2017) 

 

”För botanik och floristikkurser används alla marker i Ultunaområdet med undantag av själva 

åkermarken. Åkermarkens kantzoner är emellertid intressanta. Det finns en stor variation av 

artrika miljöer i Ultunaområdet som är värdefull för denna undervisning. Ekologikurser 

använder i första hand närliggande skogsmiljöer för undervisning, t ex Vipängen och området 

på åsen nära vattentornet. En brasklapp kan givetvis läggas in för att framtida ekologikurser 

kan vilja utnyttja närområdet i undervisningen.” 
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Vi vill också tipsa om kurser i växtpatologi (Annika Djurle m fl) som förmodligen använder 

närområdet för undervisning. 

___________________________________________________________________________ 

Institutionen för SKOGLIG MYKOLOGI OCH VÄXTPATOLOGI (från Annika 

Djurle 20 juli 2017)  

 

”När det gäller forskning så vet jag att det enda stället där det går att ha potatisförsök är 

området som begränsas av Dag Hammarskjölds väg, skogen söder om Ulleråker, bussvägen 

och SVA. Där är jorden mindre styv. Hur det är mellan bussvägen och skogen är jag inte 

säker på. Min kollega Björn Andersson (Bjorn.LE.Andersson@slu.se) kan utveckla detta 

mera om det behövs. 

För undervisning brukar vi besöka fält omkring campus i period 4 och period 1 

(Växtskadegörare i jordbruket (agronom mark/växt) resp. Plant Pathology (agronom 

mark/växt, Masterprogram i Växtbiologi m.m.). Vi har nog varit mera i området norr om än 

söder om campus och det har nog främst att göra med att det blir kortare gångavstånd till 

fälten där om vi redan befinner oss i demonstrationsodlingen bakom ekologihuset (period 1) 

och om det finns potatisförsök norr om SVA.  Det har hänt att vi har kikat efter 

svampsjukdomar i jordbearbetningsförsöken på andra sidan vägen också.”   
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Appendix – Checklista Green Flag Award 

1 A Welcoming place 

1.1 Welcome 

 All major entrances should be visited, and all of the facilities where possible. For 

large sites such as country parks and waterways, judges should be shown a 

representative variety of entrances and facilities, and during each subsequent visit 

their tour should take in a different cross-section 

 The welcome given should be appropriate to the site 

 Every element of management combines to give a sense of welcome, or otherwise 

 Well considered and innovative, yet practical, design features can really encourage 

people to enjoy using the site. Incorporate elements such as interesting planting, 

varied textures, and natural and built features that can be explored in play and used 

for relaxation 

1.2 Good and Safe Access 

 Presence of clear sightlines in and out, and welcoming entrances (but practical ones – 

vehicular barriers can be used) 

 Public transport links and whether they can be improved 

 Pedestrian routes – whether they are logical, useful and suitable for the whole range 

of users. For example, are they wide enough for the likely combinations of 

cycles/pedestrians/prams/ wheelchairs/children/dogs to use safely together? 

 Cycles within the site – whether to encourage them with appropriate provision or 

provide safe storage at entry points. Are cycle routes designed to be complimentary 

and minimise conflict? 

 Vehicles on site (including service vehicles), appropriate signage, control and safety 

measures, including how shared access between vehicles and pedestrians is managed 

 Car parking – if provided, appropriate provision for the quantity and range of visitors 

 Equality of access including disabled access – the site should adhere to relevant 

national legislation and the standards set in the UK Equality Act 2010 as a minimum. 

On site and online as appropriate, provide clear information on the accessibility of 

the various routes and areas to different users. Where appropriate, an access 

statement, a marketing document providing detailed information on the accessibility 

of your site, could be drawn up and published 

 Public access and the safety of residents either on the site (e.g. canals, housing 

estates, hospitals) or local residents in the immediate vicinity 

 Legal compliance? 

 Access Statement? 
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1.3 Signage 

 Sites attracting visitors from a distance may benefit from installing signs from major 

routes; for others with mostly local and repeat visitors a sign at or near the entrance is 

enough; for some rural sites, very minimal signage may be appropriate 

 Signs should be placed only where needed, for example at entrances, or ‘honeypot’ 

sites 

 Consideration should be given to where they are sited, for example at what angle to 

approach routes and at what height, so that they can be seen and read easily 

 Sign design should be coherent and complement the overall ‘feel’ of the green space 

 The information should help users to have an enjoyable visit. It should give at least 

the following basic information: name of site, name of managing organisation, 

contact details, social media, web addresses 

 Knowing your visitors, use appropriate maps, accessibility information, infographics, 

other languages, and display lists of events and activities, by-laws, regulations, and 

interpretation boards. All of the information should be current 

 Messages should be friendly, welcoming and clear 

1.4 Equal Access for All 

 Consider the whole community – who is using it now? Are they well served? Who 

might use it but currently are not? How can it be made safer for them? Are there 

cultural issues that need to be considered? One of the ways of assessing this is to 

invite different groups to visit and use the site and provide feedback 

 Is the placement of facilities well thought out with a range of busy and quieter areas 

if the space allows? Are there areas where dogs are prohibited? 

 Not all areas have to be made physically accessible to all visitors – but provide 

information on site where appropriate as well as off-site so that visitors can look up 

accessible areas in advance. You may consider publishing an access statement, a 

marketing document providing detailed information on the accessibility of the site 

 Staff and contractors on site should be identifiable, helpful and courteous. 

 Legal compliance? 

 Access Statement? 

 

2 Healthy, Safe and Secure 

2.5 Appropriate Provision of Quality Facilities and Activities 

 Play and exercise equipment, trim trails, active volunteering programmes, health and 

fitness activities and suitable sporting facilities 

 Provision of seating – for contemplation, physical rest, solitude, and enjoyment of 

nature 

 Healthy eating options in the cafe 



 

 
Sveriges lantbruksuniversitet 

 

 Dokumentnamn: 

Skötselplan campus Ultuna 

Dok.nr: 

SLU-1853 

Sida (av) 

98 (111) 

 

 Life-rings by open water (if deemed appropriate) 

 First aid facilities 

 Appropriate toilet provision – toilet facilities should be provided where the size of the 

site or extent of the facilities demands them, and should comply with national 

disability access regulations. 

 Inclusive and sensory design? 

2.6 Safe Equipment and Facilities  

 Equipment and facilities provided on site are safe to use? 

 Events or activities held on the site are safely managed? 

 The management plan should list all of the policies, procedures and inspection 

regimes that ensure that the equipment and facilities are safe for use, from 

procurement through to disposal, as well as risk assessments and other safety checks 

on staff and equipment relating to events and activities. 

2.7 Personal Security  

 Consider whether there are clear sightlines and views in and out of the site. Ensure 

that shrubbery and trees are properly maintained or removed where necessary to 

avoid creating secluded areas or pathways, and where possible have paths connect 

with places where people congregate. 

 Consider installing lighting along paths and in car parks used by the public when it is 

dark. 

 Play areas should be informally visible where possible and ideally overlooked by 

housing. 

 Review issues that cause fear for different members of the community – for example, 

inclusivity, racism, drugs, bullying, vandalism, and vagrancy 

 Risk assessments should consider the site as a whole and movements around it, not 

individual areas 

 Carry out disclosure checks on staff where necessary 

 Where possible, incorporate the green space into a Police or Community Support 

Officer beat; seek powers for designated local authority officers to deal with statutory 

nuisance from individuals; build safety inspections into the regular staff walk-round; 

and set up a “watch” group with a monitored telephone number to enable Friends’ 

and Residents’ groups to report problems easily and provide an early warning of 

increases. 

 Any hazards should be clearly marked and adequate steps taken to protect the public 

 An Incident Log should be maintained and reviewed on a regular basis, and should 

form the basis for future decisions. 

2.8 Control of Dogs/Dog Fouling 

 Maintain a sound understanding of relevant national legislation and use it as 

necessary to control dogs on the site. Good practice is to keep dogs out of children’s 
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play areas and off sports’ pitches, and consider making fenced and gated dog-free 

zones on grass so that children can sit and play with confidence 

 Dogs can be excluded or requested to be on a lead at certain times of the year if it has 

an adverse effect on wildlife 

 Consider holding events aimed at dog owners 

 Are there strategies in place to handle dog walkers with multiple animals if they 

cause a problem? 

 Liaise with local authority dog wardens and engage with local dog walking groups 

 Consider using legislative powers were appropriate 

3 Well Maintained and Clean 

 Litter and other waste management issues must be adequately dealt with 

 Grounds, buildings, equipment and other features must be well maintained 

 Policies on litter, vandalism and maintenance should be in place, in practice, and 

regularly reviewed 

3.9 Litter and Waste Management 

 Where appropriate, bins should be provided on site. 

 Evaluation pf the overall provision, location, position, maintenance and emptying of 

bins? 

 Legal compliance? 

 Site waste storage areas should be positioned out of sight of the public and 

arrangements made to ensure that waste is transported off-site as quickly as possible 

 Composting horticultural waste? 

3.10 Horticultural Maintenance 

 There should be evidence that good standards of horticultural practice are being 

maintained across all areas of the site, e.g. shrub beds, flower beds and grassed areas. 

 Sites must demonstrate appropriate management of other features, such as water 

bodies 

 Work specifications should emphasise the quality of the end product and new tenders 

should include assessment of horticultural expertise and staff experience as well as 

cost 

 If not done in-house, smaller contracts could be awarded for specialised items of 

grounds maintenance, such as shrubberies, lakes and ecology areas 

3.11 Arboricultural and Woodland Maintenance 

 Tree management plan? 

 Forest management plan? 

 Zoning the site according to levels of use to inform likely levels of risk 
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 Establishing regular informal inspections (by individuals familiar with the site) and 

formal (expert) observations at an appropriate frequency. Any problems should be 

reported, acted upon and these actions recorded. 

 Identifying any potentially problematic trees and developing an action plan to ensure 

safety and effective maintenance. 

 Making plans for replacement of the tree stock over time. 

 Site managers should have knowledge of key specimen trees and understand how to 

ensure their upkeep. 

 Taking suitable biosecurity actions relating to tree stock and measures to avoid the 

spread of tree diseases, including thorough cleaning of equipment and reputable stock 

sourcing. 

 What to do with dead wood on the site – for example, where and when it is left to 

provide a habitat for bats, hole nesting birds and invertebrates, where and when it is 

taken away for health and safety or aesthetic reasons. 

3.12 Building and Infrastructure 

Buildings and infrastructure should be well maintained and clear of graffiti, flyposting, weeds 

and potholes as relevant. The management plan should refer to schedules for maintenance, 

repainting and renewal, and policies for dealing with vandalism, fly-tipping, graffiti and fly-

posting. Any problems should be noted and future plans stated along with a timetable for: 

 Buildings  

 Fences  

 Gates  

 Paths  

 Roadways 

3.13 Equipment Maintenance 

 the equipment used by staff (list the relevant maintenance schedules and regular 

checks, including the job title of who is responsible) 

 the equipment used by the public (list the relevant maintenance schedules and regular 

checks, including the job title of who is responsible) 

 daily ‘visual inspections’ when ground and other surfaces, equipment and natural 

features are checked for potential hazards and litter, debris and graffiti are cleared 

away 

 weekly ‘technical inspections’ to check equipment. Equipment manufacturers usually 

provide a checklist for this 

 annual inspections, which should be carried out by independent specialists 
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4 Environmental Management 

4.14 Managing Environmental Impact 

 set objectives and targets for environmental improvement 

 establish operational procedures for achieving them 

 measure, record and evaluate environmental performance 

 review and seek to improve on these targets 

 Water efficiency – installing features to reduce water consumption and reuse 

rainwater where possible, in building, infrastructure and water bodies whether that be 

across whole canal systems, large water bodies or individual ornamental water 

features. 

 Energy saving or efficient features installed within buildings, in new vehicles and 

machinery. 

 Renewable energy generation on site or procurement of off-site power. 

 Measures taken to improve air quality + Measures taken to stop pollution into water 

+ Measures taken to reduce noise pollution. 

 Purchasing choices give equal consideration to sustainable and socially and 

environmentally sound sources, alongside value for money. 

4.15 Waste Minimisation 

 Have all facilities on the site been considered – cafes, concessions, sporting facilities, 

site operations? 

 How is green waste handled? Is it mulched and put back on site? Is compost made 

from clippings? 

 Recycling facilities should reflect the collection facilities available locally and be 

suitable for the type of litter generated and for the site itself 

4.16 Chemical Use 

 Where are pesticides and fertilisers used? 

 What would happen if there was no treatment? Is there a problem? 

 Is there a way of altering the environment to prevent the problem? 

 What physical or mechanical control methods are available? 

 What biological control methods are available that can supplement the 

environmental, physical and mechanical methods in use? 

 What are the least toxic chemical controls available that can supplement 

environmental, physical, mechanical and biological methods in use? 

 The types and quantities of pesticides and chemical fertilisers used on site should 

have been recorded. 
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4.17 Peat Use 

 Avoid purchasing plants grown in peat or products containing peat. Request relevant 

information from your suppliers 

 Use alternatives to peat such as appropriate recycled waste, or coir 

 Make your own compost from cuttings 

4.18 Climate Change Adaption Strategies 

 Likely impacts of climate change and some of the mitigating factors 

 Torrential Rain: Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS), re-naturalising of 

modified water courses and flood plains and other flood reduction strategies, soil 

binding 

 Drought: adaptive vegetation, rain water harvesting and soil mulching 

 Wind: tree layout and design, and public safety 

 Heat: suitably tolerant vegetation, shade and waterbodies for cooling off 

 Opportunities to enhance ecological networks and habitats or populations of species 

so that they are better able to adapt to a changing climate through, for example, 

choices for planting or their positioning 

5 Biodiversity, Landscape and Heritage 

5.19 Management of Natural Features, Wild Fauna and Flora 

 Potential for sites to form part of a network for wildlife, as natural floodways or open 

spaces, to buffer and enhance 

 The presence of any ancient trees, or historic tree or plant collections and how they 

are identified, managed and promoted 

 Local historical or social links with types of biodiversity or particular habitats 

 Links to wider local and national strategies – including Local Nature Partnerships, 

National Pollinator Strategy, health and wellbeing and nature, natural play, forest 

schools, involving people in ‘growing their own’, green infrastructure and climate 

change adaptation 

5.20 Conservation of Landscape Features 

The management plan should contain a statement, recognising: 

 what landscape features are present and their relationship to each other (natural and 

landscaped features; trees – individual, groups, avenues, plants and planting; 

geological; important view lines; open areas) 

 where they came from (social and cultural importance) 

 what has come since 
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 specific reference to any conservation designation applied to the landscape 

(registered park or garden, conservation area, scheduled ancient monument and local 

designations) 

 The management plan should demonstrate how specific features and relationships 

between features are being protected, enhanced and maintained. 

 It should also detail ways in which features might be better managed in the future, 

should circumstances change. 

 What makes the landscape can be naturally occurring (open grass, moor, water 

bodies, rolling hills or mountains) or designed in – trees, ‘ha-has’, hummocks, feature 

views. Landscape can also be cultural and geological. 

 Connections between landscape and local history or culture and its reflection of their 

relationship could be explored, if relevant 

 Landscape features that are not wanted but cannot currently be changed should be 

identified and future aspirations noted. For example, why trees currently growing in 

the wrong place should not be replanted when they reach the end of their lives 

 Activities relating to the landscape should be identified and relationships made with 

relevant user groups and interested parties, who should be appropriately involved in 

future landscape decisions 

5.21 Conservation of Buildings and Structures 

 Identify the individual historic or iconic buildings and structures on site 

(making reference to any specific conservation designations) 

 Understand the significance of each 

 Make reference to an appropriate maintenance schedule 

 Show a sensitive approach to management and change 

 The entirety of the estate is important and managers should recognise the whole 

setting even if it isn’t within their remit. For cemeteries, canals, areas of social 

housing and large campuses for example, the buildings and structures physically 

dominate the site and they should be part of the management plan, even if only to 

ensure ongoing consultation with the relevant stakeholders 

 Key developmental stages in the history of the place can be represented through 

enhancing structures and buildings from different eras 

 Buildings should be in use where possible, ideally by groups involved in the life of 

the site 

 Friends’ groups could be encouraged to take over or look after some of the heritage 

features and improve or extend their use 

 Buildings or structures identified as in need of maintenance or restoration should 

have a vision and a plan to maintain them. The site should be safely contained, kept 

unblighted, and signage erected to let the public know what is happening 

 Ruins shouldn’t be allowed to be dangerous but they can be managed appropriately. 

For example, cemeteries often contain memorials that are in a ruinous condition. The 
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approach to management is important. Heritage England publish guidance on 

managing ruins 

 Not all buildings have to be kept; ongoing community consultation is important, and 

even if it is a relevant part of history but the community are happy if it goes and is 

either replaced with a better alternative or it is no longer needed, then it doesn’t need 

to stay. Judges will be interested in the decision-making process and appropriateness 

of the outcome for the people using it, rather than the outcome itself. 

6 Community Involvement 

Managing organisation: 

 Understands the community it seeks to serve 

 Actively and appropriately involves members of the community in making decisions 

about the site’s development 

 Provides opportunities for active participation in site projects 

 Ensures that there is appropriate provision of recreational facilities and activities for 

all sectors of the community 

6.22 Community Involvement in Management and Development 

 Who is and who could be involved with the space? 

 How could they be involved with the space? 

 A variety of methods could be used to involve communities, including: forums, 

questionnaires, surveys, as well as outreach work to schools, youth organisations, 

faith groups and organisations that represent people with disabilities. Particular 

consultation should be aimed at the 13–19 age group, often one of the hardest groups 

to engage with 

 Providing evidence of active engagement with, and understanding of, communities 

might be the analysis of survey results or outcomes or decisions made at community 

forum meetings, ideally summarised and referenced in the management plan 

 It is important that groups are fairly represented and conflicting demands are 

equitably balanced when decisions, particularly those involving 

significant significant redesign and investment, are made 

 It can be better to approach representative groups individually, rather than try to 

bring them together. However, where groups are disproportionately interested in one 

part of the site, a quarterly meeting of all interested parties can be useful. Use 

methods as appropriate to seek to identify and resolve conflicts between user groups 

 Groups should be approached and supported in developing their vision for different 

use of the space. Where it is unachievable, clear feedback should be given and 

alternatives explored where possible 
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 ‘Friends’ Groups’ are often an indication of community engagement, but there 

doesn’t have to be one – judges are looking to see regular engagement across the 

whole community – those geographically local to the site and its existing users 

 Some sites will have obvious bodies for consultation, such as allotment associations, 

student bodies, residents’ groups, sporting committees, historical societies or friends’ 

groups. Also involve others with impact on or who are impacted by the site – other 

site departments or contractors, local residents, businesses, faith or interest groups 

and people running events or facilities on the site 

 Reflect the local multicultural community – try to get representation from all groups 

in the locality. It may mean going out to some groups as they wouldn’t engage with 

more traditional techniques 

 Properly supervised by a dedicated member of site staff, groups can be involved in 

the day to day running of the site, and can sometimes leverage additional funding, 

providing great benefit to all 

 Community involvement in some sites, such as cemeteries and crematoria still in use, 

may not comprise the traditional groups. It might be better to engage with users 

through feedback via funeral directors.  

6.23 Appropriate Provision for Community 

 Is there potential for any conflicts between user groups that need to be managed? 

Could the area be better zoned? 

 Is there fair provision – for all ages, sectors of the community, and all types of 

activities that the site encourages? 

 Play equipment should be physically challenging, functional and imaginative, 

catering for a range of ages and physical abilities, located in a safe area away from 

main roads, dogs excluded. Opportunities for wild and free play are equally valuable 

and develop imagination, connection to nature and stimulate senses. Can you link 

better to existing facilities, events and programmes already underway to encourage 

wider engagement with them? 

 Would it help to make a study of patterns of use across the day, week or year? 

 Have you considered what people do when they visit the site? 

 Can the site provide informal space for community events or social get-togethers? 

7 Marketing and Communication 

7.24 Marketing and Promotion 

 What are you trying to achieve? 

 How is the place currently used? 

 How would you like it to be used? 

 Who would you want/need to work with? 
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 Who are your main target audience(s)? For each of them consider: + the best 

channel(s) to speak to them the best way(s) of getting information back, and if not 

getting any back, why not? 

 Who is not included and how can you include them? 

 Review and evaluation to inform future plans 

 Plans for now and future aspirations 

 The extent and depth of this plan should be appropriate to the type of site. For 

example, a major heritage attraction drawing visitors from across the globe would 

have a very different marketing plan to that relating to the grounds of a housing 

association or campus, small local park or recreation area, a sensitive nature site, or 

an active cemetery or crematorium 

 It could be part of a larger organisational strategy, but there should be specific detail 

on this particular site – understanding the site and it’s current and potential users 

 Events are not always the best idea. There might be better ways engage visitors. It 

may be best to take expertise out of the site, for example into schools or local groups, 

especially those that would otherwise hesitate to engage, perhaps because of age or 

culture 

7.25 Appropriate Information Channels 

 Publication and distribution of annual reports and management plans (have these 

available to leaf through in the cafe, reception or other public buildings) 

 Online visitor information sites; those with facility for reviews and comments make a 

good monitoring tool 

 Social media 

 Events calendars – on notice boards, online, in newsletters 

 Local and free press + Local radio 

 Well trained and approachable staff – rangers, contractors or other staff, all of whom 

should be clearly identifiable 

 Printed media – posters, banners, leaflets, flyers or reverse sides of parking/bus 

tickets 

 Links to Green Flag – use your achievement of a prestigious international award to 

promote the site. Fly the flag and use the Green Flag Award website to promote the 

site; a free, fully updatable web page is available for every winning site 

 Share others’ communication channels, for example those of the managing 

organisation, and partner organisations 

 Local noticeboards – physical and online 

 Sometimes, marketing is done practically by taking the experience of the site to 

others – for example taking plants or animals, giving talks on growing vegetables or 

wildflowers, or on the history of the site, to schools or local groups rather than them 

coming on to site 

 The marketing of cemeteries and crematoria has to be carried out in a very sensitive 

way and might comprise a leaflet detailing the history of the site and any interesting 
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historical features. It should also contain useful numbers – where to go for support 

after a bereavement, how to register a death and a list of local Funeral Directors, for 

example. This could be completely financed by an Undertaker 

 Sensitive sites that are actively seeking to control visitor numbers, for example to 

protect the environment, could decide their marketing strategy was to approach 

schools or other groups to arrange scheduled visits and promote events taking place 

at other sites 

7.26 Appropriate Educational and Interpretational Information 

 Signage and interpretation boards on site and online information detailing the social 

and built heritage and unique biodiversity features of the site 

 Nature walks, green gym programmes, healthy activities, creative conservation, or 

links with local history or other interest groups 

 Welcoming or providing Forest Schools or equivalent outdoor learning experiences 

for local schools 

 Promoting growing your own food – allotment provision or healthy eating areas or 

guidance on growing at home 

 Establishing links with local groups for people with disabilities 

8 Management 

8.27 Implementation of Management Plan 

 

Appendix 

Copies should be made available to judges on site if they request them: 

 Analysis of users – current and potential 

 Links to wider or overarching strategies – planning, nature, natural resources, 

heritage, transport, environmental management systems and audit, procurement, etc 

 Facilities maintenance and safety 

 Risk assessments for staff and users 

 Noise and pollution assessments 

 Dog management strategy 

 Litter, waste and antisocial behaviour management and maintenance 

 Equipment maintenance schedules 

 Grounds maintenance/horticultural/ arboricultural contract or schedule and chemical 

use strategy 

 Conservation Management Plan (if appropriate) 

 Marketing Plan 
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 Some applicants have used the management plan as an umbrella document to draw 

together and make sense of the relationship between the many operational policies 

and procedures.  

 They should be clearly presented (this is scored in the desk assessment) and include a 

main named contact, page numbers, contents pages, a timetable for future plans and a 

list of actions completed in the last year. It is good practice to work to a rolling 

timescale, for example three, five or ten years 
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10 tematiska områden att arbeta med baserat på GFA:s 8 

En välkomnande plats 

• Välkomst och entréer 

• Tillgänglighet 

• Skyltning 

• Lika möjligheter 

Hälsa, trygghet och säkerhet 

• Kvalitativa anläggningar och aktiviteter 

• Säker utrustning och säkra anläggningar 

• Personlig säkerhet och trygghet 

• Kontroll av anti-socialt beteende 

Välvårdat och rent – utrustning, anläggningar, mark och växtlighet 

• Skötsel och underhåll av växtlighet 

• Skötsel och underhåll av träd 

• Skötsel och underhåll av byggnader 

• Skötsel och underhåll av markutrustning 

• Hantering av nedskräpning och papperskorgar 

Undervisning, forskning och miljöanalys 

• Anläggningar för undervisning 

• Forskningsinfrastruktur 

• Växtvandringar 

• Flora- och faunavandringar 

• Jordartsvandringar 
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• Geologiska vandringar 

• Agrarhistoriska vandringar 

Miljöledning 

• Hantering av miljöpåverkan 

• Reducering av avfall 

• Kemikalieanvändning 

• Användning av torv 

• Strategi för anpassningar till ett förändrat klimat 

 

Landskap, ekologi, ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

• Skötsel och underhåll av flora och fauna 

• Bevarande av landskapskaraktär 

Historiskt arv, kulturvård och konst 

• Bevarande av byggnader och mänskliga spår 

• Konst 

Intressenter, delaktighet och gemenskap 

• Intressenters delaktighet i skötsel, underhåll och utveckling 

• Lämpligt tillhandahållande av resurser till intressenter 

Marknadsföring och kommunikation 

• Främjande och marknadsföring 

• Lämpliga informationskanaler 

• Lämplig information för undervisning och ’interpretation’ 
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Drift, underhåll, utveckling och ledning 

 Implementering av skötselplan 

 Underlag: användaranalys, övergripande strategier, underhållsplaner, 

riskbedömningar, bedömningar av störande ljud och föroreningar, kontroll av 

nedskräpning, scheman för skötsel av markutrustning, schema för skötsel och under 

håll av växter och träd, bevarandeplan för kultur- och naturvård, 

marknadsföringsplan med mera 


