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Within the Climate Fund Project 
“Towards sustainable lawns: searching 
for alternative cost-effective and clima-
te friendly lawns in Ultuna Campus” 
we established three experimental si-
tes: grass-free/tapestry lawn (ört gräs-
matta), Swedish meadow and precul-
tivated meadow mat. For the first time 
in Sweden grass-free lawn (made from 
common Swedish native low growing 
plants) was established. The goal was to 
create rich, aesthetically pleasing, and 
cost-effective plant communities ba-
sed on the diverse native Swedish flora. 
Such biodiverse lawns can help to re-
turn real nature into the urban envi-
ronment. 

We work closely with the Swedish 
firm Pratensis—a pioneer in the con-
servation of natural Swedish grass-
lands that is promoting the use of bio-
diverse alternative solutions for lawns. 
The firm collects seeds only from na-
tural plant communities within diffe-
rent parts of Sweden. Our suggestions 

SLU har fått mycket 
goda resultat i en 
självutvärdering från 
UKÄ

SLU har svarat på en enkät från UKÄ 
(Universitetskanslerämbetet) som alla 
universitet och högskolor skulle svara 
på om hur vi arbetar med hållbar ut-
veckling i undervisningen. Det var en 
ganska omfattande enkät och utbild-
ningsavdelningen var huvudansvarig 
i arbetet med att sammanställa svaren 
men miljöenheten hjälpte till med de-
lar om miljöledningssystemet och hur 
det hänger ihop med undervisnings-
målen. Resultatet är preliminärt men 
bådar mycket gott, det är en fröjd att 
läsa! Dokumentet finns här.

Instagramkontot ”Jag är 
agronom”
Under vecka 45 kommer Karin Bäck-
man och Camilla Källman att ansvara 
för instagramkontot ”Jag är agronom”. 
Där kommer ni kunna följa oss under 
hela veckan, mest på jobbet så klart, 
men det blir säkert en och annan bild 
från livet utanför SLU också.

Towards sustainable lawns 
in Ultuna Campus

for biodiverse meadow-alternatives to 
lawns correspond to the character of 
meager Nordic nature, with its modest 
color and texture. Our vision of crea-
ting meadows with only native Swe-
dish plants is different from existing 
approaches of promoting a more “pic-
torial” aesthetic for alternative grass-
free planting and mixing exotic and 
native species. We try to find a solution 
wherein people appreciate nature as it 
is in its “wild” originality.

Alternative lawns sites in Ultuna 
were an inspiration for stakeholders 
such as local municipalities and private 
owners. For instance, Sundbyberg Mu-
nicipality of Stockholm County called 
for our consultation and help in esta-
blishing experimental grass-free, pe-
rennial, and annual meadows in the 
Sunbyberg Park. We presented the re-
sults during the Stockholm Garden 
Festival and for local municipality ma-
nagers.

Results from 3 experimental sites in 
Ultuna Campus were included in the 
book “Lawn alternatives in Sweden 
from Theory to Practice” which was 
published in Swedish and English and 
aimed for the stakeholders from muni-
cipalities and private persons.

In June 2017 alternative plantings 
in Ultuna Campus received the UK 
Green Flag Award. Alternative lawns 
in Ultuna attracted attention of TV 
and radio.

Maria Ignatieva, professor vid institutionen 
för stad och land
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https://arbetsplats.slu.se/sites/MiljoCert/Aktuellt/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
http://www.greenflagaward.org/park-summary/?park=3021
http://www.greenflagaward.org/park-summary/?park=3021


SLU:s personaltidning på webben 

• om och med medarbetare vid SLU 

• läs, dela och kommentera artiklarna

Redaktör: Camilla Källman • 018-67 22 01 • camilla.kallman@slu.se • Nästa nyhetsbrev kommer i november

Gillar du vad 
du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Mejla oss på infra-miljo@slu.se

Vill du säga 
något?

Vi tar gärna emot tips på nyheter. 

Mejla oss på infra-miljo@slu.se

Ny vägledning om 
miljöledning i staten
Naturvårdsverket har kommit ut med 
en ny vägledning för miljöledning i 
staten som ska ge en samlad bild av 
miljöledningssystemets ingående delar 
och hur det kan integreras i myndighe-
tens verksamhet. Ni hittar den här.

Ulls 
ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystemet för Ull 
fungerar äntligen igen! Övergripan-
de miljöärenden och förbättringsför-
slag får ni gärna anmäla via Ulls ären-
dehanteringssystem, så hamnar de hos 
någon av oss på miljöenheten. Ni an-
mäler lättast era ärenden via länken på 
hemsidan för Miljöarbete Ull. 

Ny kontaktperson på 
Ragnsells

Mikael Eriksson som tidigare varit 
SLUs kontaktperson på Ragnsells har 
slutat och kommer inom kort att ersät-
tas. Tills dess kan ni kontakta Stefan 
Henningsson vid frågor.

Det stora tågtestet

Daniel Albertsson på biblioteket i Al-
narp, tillika intern miljörevisor, har 
gjort det stora tågtestet, läs mer om det 
i Resurs.

SLU 100 har bytts ut mot 
SLU 674
SLU 100 Reseriktlinjer var ett pdf do-
kument och kunde inte ändras. Därför 
var ett helt nytt dokument tvungen att 
skapas: SLU 674 SLU:s reseriktlinjer. 
Ändra länken i era handböcker!

Klimatfonden

Vi skickar en liten påminnelse om att 
sista dagen för att ansöka ur klimatfon-
den är 29 september. Läs mer på kli-
matfondens hemsida. Där kan ni även 
se de projekt som hittills blivit bevilja-
de medel ur fonden.

Uppföljning 
övergripande miljömål

En halvårsuppföljning av SLUs över-
gripande miljömål finns nu att läsa på 
hemsidan.

Borttagning av små 
påsar för matavfall
I Ulls hus tog vi under augusti månad 
bort våra små plastpåsar för matavfall 
inne på kontorsrummen. Det har visat 
sig att biogasanläggningen hos Uppsala 
Vatten och Avfall AB sorterar inte kla-
rar av att skära sönder mindre påsar och 

istället sorterar dessa som brännbart 
avfall. Vi ser bara fördelar med den-
na förbättringsåtgärd: avfallet hamnar 
rätt, vi har minskat risken för banan-
flugor, lokalvårdarna har fått en bättre 
arbetsmiljö och vi har minskat plast-
förbrukningen.

Ny tjänstecykel och 
bättre cykelinfrastruktur 
vid campus Ultuna
Hösten 2016 fick Ulls miljöcertifikat 
medel från Klimatfonden till inköp av 
ny tjänstecykel. Sedan vecka 33 finns 
i Ulls hus en elcykel för utlåning till 
medarbetare. Syftet är att erbjuda och 
uppmuntra alla medarbetare på Ultuna 
campus till att cykla mer i tjänsten. Det 
är även tänkt att tillresta medarbetare, 
som är på besök på Ultuna, ska ha möj-
lighet att göra sina resor till och från 
campus på cykel – för både miljön och 
hälsans skull. Elcykeln bokas via Out-
look (tjanstecyklar.ull@slu.se) Mer in-
formation om hur du går tillväga hit-
tar du här eller hos Servicecenter i Ulls 
hus.

På Ultuna campus finns nu en elcykel att låna. Foto: Andreas Palmén, SLU.
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