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Lövsta forskningscentrum är miljö- 
och kvalitetscertifierade sedan anlägg-
ningen togs i bruk 2012. I februari i 
år genomfördes en extern miljörevi-
sionen mot den nya standarden; ISO 
14001:2015. De miljömål som Lövsta 
har jobbat med är bland annat resursan-
vändning, avfall, utsläpp. Ett exempel 
är att Lövsta följer upp näringsbalans 
för protein och fosfor som utfodras till 
djuren och hamnar i mjölk, kött och 
stallgödseln. Analysen görs med råd-
givningsmodulen Greppanäringen och 
all djur i basdrift går på beräknade fo-
derstater. 

Ett annat arbete som pågår utifrån 
tidigare miljömål är att trimma energi-
förbrukningen. En energikartläggning 
utfördes för ett par år sedan och visade 
på stora energiförluster via stallventila-
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fierade sedan anläggningen togs i bruk 2012. I februari i år genomfördes 
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tionen. Ändrade rutiner har förbättrat 
läget och en stor översyn av ventilatio-
nens funktion har genomförts vilket 
förbättrat läget.

Ytterligare ett område som det job-
bats mycket med är utsläppet av kop-
parsulfat till mark via stallgödsel. Det 
har minskat kraftigt genom ett sam-
arbete mellan stall, fastighetsservice 
och lantbruksdrift. Kopparsulfat ingår 
som en del i mjölkkornas klövbad och 
är dessvärre svår att ersätta. En kombi-
nation av minskad förbrukning, upp-
samling av fotbadsvätskan gör att lant-
buksdriften får en KRAV-godkänd 
stallgödsel. Målsättningen är att under 
våren börja cirkulera och återanvända 
90 procent av den uppsamlade klöv-
badslösningen vilket har visats vara 
möjligt i utländska studier. 

Miljökrav vid 
upphandlingar
Miljöenheten har sedan en tid 
tillbaka ett samarbete med In-
köpsenheten där vi tillsammans 
arbetar för att kunna ställa miljö-
krav vid upphandlingar. Vi passade 
därför på att ställa några snabba 
frågor till nya inköpschefen Hen-
ning Richardsson.

Hur ser du på samarbetet mellan miljöen-
heten och inköpsenheten? Vad har du för 
förväntningar? 
Jag ser stora fördelar med samarbetet! 
Det är en stor fördel att ha tillgång till 
hög kompetens inom miljöområdet 
”in-house”, både vid kravställning och 
utvärdering. En upphandlare måste ha 
många kompetenser, och det är svårt 
att vara expert inom samtliga. Förvänt-
ningarna är följaktligen höga, och jag 
tror att samarbetet kommer att ge re-
sultat.

Ser du några 
eventuella hin-
der/svårigheter 
när vi är en stat-
lig myndighet och 
vill ställa miljö-
krav? 
Nej, det kan jag 
inte säga, med-
vetenheten om 
miljöfrågor är 
stor. Miljökrav kan ställas såväl på le-
verantören som på varan eller tjäns-
ten. Ett av de sju s.k. inriktningsmålen 
i den nationella upphandlingsstrategin 
är en miljömässigt ansvarsfull offent-
lig upphandling, så jag tycker att man 
kan säga att det finns en förväntan från 
regeringen att vi ska ställa miljökrav i 
våra upphandlingar. Det viktiga är att 
kraven hamnar på rätt nivå, d.v.s. var-
ken för lågt, så att de saknar betydelse, 
eller för högt, så att anbudsgivarna inte 
klarar att uppfylla dem. >>>

Henning Richardsson är 
inköpschef på SLU. 
Foto: SLU.
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du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Mejla oss på infra-miljo@slu.se
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Vi tar gärna emot tips på nyheter. 
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>>> Har du erfarenhet från tidigare ar-
betsgivare när det kommer till miljökrav i 
upphandlingar?
Jag har tidigare arbetat både statligt 
och kommunalt, och det har alltid fun-
nits en vilja att ställa miljökrav i upp-
handlingar. Det svåra har varit att det 
saknats kompetens inom miljöområ-
det, och ansvaret har ofta hamnat på 
den enskilde upphandlaren. 

Klimateffektiv  
plastupphandling
SLU är med i projektet Klimateffek-
tiv plastupphandling som drivs av Upp-
sala kommun och som är en del att hitta 
nya sätt att minska mängden fossil plast 
som används i Uppsala. Projektet pågår 
i två år och syftar till att i upphandling-
ar påverka leverantörer och producen-
ter av plastprodukter att ändra sitt sorti-
ment till en större andel biobaserade och 
återvunna plaster. Projektet ska ligga till 
grund för att nya krav och rutiner vid upp-
handling av plast i såväl offentlig verk-
samhet som i näringslivet. Andra aktörer 
som är med i projektet är Fresenius-Kabi 
AB, Uppsala Pastorat, Region Uppsala, 
Uppsala Universitet och Vattenfall AB. 
Projektet pågår till 28 februari 2019.

Vill du veta mer om SLU:s deltagande i 
projektet, kontakta Camilla Källman: 018- 
67 22 01.

Miljöenheten utökar
Infras uppdrag gällande samordning av 
myndighetsgemensamma (SLU:s) frågor 
för kemikalier, strålskydd, biosäkerhet, 
m.m. har blivit förtydligat vilket har lett till 
att under våren kommer miljöenheten an-
ställa någon som ska samordna SLU:s 
arbete inom dessa områden.

Annonsen kommer att läggas ut på 
hemsidan inom kort och den kommer att 
innehålla information om krav på kompe-
tens och sista ansökningsdag.

Helårsuppföljning över-
gripande miljömål
En helårsuppföljning på SLU:s övergri-
pande miljömål finns att se på vår hem-
sida. Där kan man bland annat se att det 
totala flygresandet har minskat och att 
målet inom Fortlöpande miljöanalys har 
nått sin målnivå.

Märkning av kärl för  
kemikalier
En återkommande avvikelse vid miljöre-
visioner på SLU är att kärl för kemikalier 
saknar märkning. Det rör sig i huvudsak 
om mindre kärl ex. småflaskor eller spray-
flaskor, som kemikalierna hällts över till. 
Alla kärl ska vara tydligt märkta så att 
ingen kan ta miste på vad kärlet inne-
håller och dess risker. Ett enkelt sätt att 
märka kärlen är genom att skriva ut eti-
ketter från KLARA. 

SLU:s resor i Upsala Nya 
Tidning (UNT)
För ett tag sedan uppmärksammade Up-
sala Nya Tidning (UNT) bl.a. SLU:s flyg-
resor. För er som vill läsa mer kan ni göra 
det på UNT:s hemsida

Utvärdering klimatfond
SLU:s Klimatfond har nu varit igång i tre 
år och enligt rektorsbeslutet ska den då 
utvärderas. En utvärdering kommer att 
göras under vårterminen av RISE.

Status Edda
Vi har haft en riktigt turbulent period vad 
gäller Edda som alla säkert har märkt. 
Edda är i alla fall migrerat till ny version av 
SharePoint och beter sig betydligt stabi-
lare. Fortfarande finns felet med dubbla 
dokument i publicerat-biblioteket om man 
byter namn på ett dokument. Hör av er till 
miljöenheten när det händer så hjälper vi 
er lösa det.

Utbildning för hållbar  
utveckling
Ett av delmålen i det övergripande miljö-
målet inom Utbildning för hållbar utveck-
ling (UHU) är att minst 80 procent av alla 
kursledare/kursansvariga lärare ska delta 
i en dags fortbildning i utbildning för håll-
bar utveckling, senast vid utgången av 
2020. Än finns platser kvar. Läs mer här.
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