
Nyhetsbrev 2.0 

I förra utskicket av vårt nyhetsbrev utlova-
de vi att det var sista gången som det skulle 
skickas ut i e-postformat. Vi upplevde det 
som svårt att ta till sig den alltför stora text-
massan som damp ner i inkorgen. Att det inte 
fanns några som helst bilder gjorde inte saken 
lättare. Tanken på ett nyhetsbrev 2.0 började 
därför växa fram och nu är det äntligen fär-
digt. Vi hoppas ni kommer gilla det!

Framöver är det tänkt att den här spalten ska 
fyllas med texter skrivna av olika människor 
på SLU som gjort något speciellt på miljö-
området och som vi tycker det är värt att 
lyfta fram.  

Under det senaste året har SLU som helhet 
reviderats i ca 35 dagar. Det har genere-
rat över 70 avvikelser och därtill ett stort 
antal förbättringsförslag. Dessutom har vi 
som arbetar på SLU lämnat in över hundra 
avvikelser och förbättringsförslag. Detta är 
vi väldigt glada för och hoppas det kommer 
fortsätta så. Allt detta har nämligen lett till 
att vi tagit flera steg framåt i vår utveckling 
och i vår strävan efter att bli miljömässigt 
bättre. Det märks också på många sätt att vi 
blir bättre, inte minst genom att kunskapen 
och vaksamheten att göra rätt är större och 
att viljan att bidra är stor.

Det har varit ett stort och krävande arbete för 
oss alla att innan 2016 års utgång certifiera 
hela SLU mot miljöstandarden ISO 14001, 
men nu börjar det ge resultat. Umeå och 
VHC är nyligen stolta ägare av certifikat och 
Institutionen för Akvatiska resurser ligger 
inte långt efter. Därefter är vi klara och det 
tycker vi är fantastiskt och väl värt att fira! 
Läs mer om firandet under ”Certivalen”.

Utöver de löpande arbetsuppgifterna ställer 
vi oss också frågan om hur våra framtida 
utmaningar ser ut. Det historiska klimatavta-
let i Paris säger att vi behöver klara 1,5-gra-
dersmålet. Vad innebär det för SLU? Hur 
anpassar vi vår verksamhet efter det?

Hela Umeå och hela VHC inklusive 
UDS är nu äntligen certifierade enligt 
den nya ISO-standarden 14001:2015. 
Dessutom har institutionen för skogens 
produkter nu införlivats i certifikatet 
för Ull. Sammanlagt är det mer än 700 
medarbetare som omfattas av de nya 
certifikaten.

- Det betyder att ett avgörande steg har 
tagits för att nå målet att alla ska vara 
certifierande inom 2016 och det är fan-
tastiskt roligt, säger Martin Melkersson, 
Universitetsdirektör på SLU.

Mattias Holmlund, miljösamordnare i 
Umeå är glad att genom certifikatet få 
ett kvitto på att systemet är på plats, och 
säger nu att det ska bli extra kul att fo-
kusera på miljömålen och vad vi i Umeå 
ska satsa på härnäst i det här arbetet.

- Vi har under det här året lärt oss 
mycket och bland annat har vi blivit 
bättre på att få med alla på tåget. Vi har 
jobbat hårt med att få det här arbetet att
bli en naturlig del av verksamheten 
säger Theresia Larsson miljösamordnare 
på VHC som är nöjd över att nå i hamn 
på utsatt tid. 

SLU Umeå och VHC inkl UDS är certifierade
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Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) samt universitetsdjursjukhuset (UDS)

Divestering
 
Under förra veckan hade SLUs sty-
relse divesteringsfrågan på sitt bord. 
Det kommer bli ett formellt beslut på 
styrelsens möte i september, men först 
ska förslaget om riktlinjer för stiftelse-
förvaltningen arbetas om. Styrelsen var 
mycket positiv till tanken att divestera. 
Bilden visar studenterna Julia Vahtra, 
Sara Aspenström och Jessica Isaksson 
som lämnar närmare 330 namnunder-
skrifter till Martin Melkersson. Överlämning av namnunderskrifter
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Fortsättning på nästa sida



SLUs personaltidning på webben 

Vid flera av de externrevisioner som har 
genomförts på SLU under året har revi-
sorerna påpekat att den energiförbruk-
ning som SLU har ska rapporteras 
i form av miljöpåverkan, i det här fallet 
i mängd koldioxid (CO2), istället för i 
antal kilowattimmar (kWh). 
Därför har miljöenheten tagit fram en 
Excel-baserad beräkningsmodell som 
omvandlar just kWh till CO2.

I modellens första flik matar användaren 
in värden för den aktuella orten och ut 
kommer då motsvarande mängd CO2. 
Inga egna beräkningar behöver göras. 
Den andra fliken är till för miljöenheten
och innehåller uppgifter från hyres-
värdar, energibolag osv. Denna flik 
uppdateras löpande och är låst så att inga 
oavsiktliga ändringar kan göras.
Rutiner för modellen återfinns i Edda 
som SLU-457 och SLU-462.

I den årliga rankningen som Natur-
vårdsverket gör av samtliga 187 statliga 
myndigheter i Sverige kommer SLU på 
delad andra plats.

Rankningen baseras på den rapport som 
SLU och alla andra myndigheter lämnar 
in varje år. Rapporten innehåller bland 
annat uppgifter om energiförbrukning 
och resor, men den tar även upp hur 
SLU arbetar med exempelvis hållbar 
utveckling i undervisningen.

- Det är så klart roligt att vårt enträgna 
arbete ger resultat och vi ska vara stolta 
över den höga placeringen. Vi är ett 
miljöuniversitet och vi ska ligga högt i 
en sådan här rankning, säger miljöchef 
Johanna Sennmark, SLU. Du hittar 
Naturvårdsverkets rapport här.

Mellan den 12 och 14 oktober 2016 
kommer Certivalen att äga rum.  Cer-
tivalen är miljöenhetens sätt att fira att 
hela SLU äntligen är certifierat enligt 
miljöstandarden ISO 14001. 

Det har legat mycket arbete bakom alla 
certifikat så det här är något vi alla kan 
vara riktigt stolta över. Därför vill vi 
också att detta event kommer att anord-
nas parallellt på flera orter.

Certivalen kommer att sammanfalla 
med höstens miljösamordnardag, som 
i år kommer bestå av två dagar istället 
för en. Det preliminära schemat ser ut 
så här:

• 12/10 och 13/10 pågår miljösamord-
nardagar i Ulltuna där även miljörepre-
sentanter är inbjudna.

• På kvällen den 12/10 är det middag 
tillsammans med miljösamordnare, mil-
jörepresentanter, externa gäster m fl.

• Den 14/10 kommer ceremonier äga 
rum i Alnarp, Umeå, Skara och Upp-
sala.

• Eventuellt kommer flera aktiviteter att 
äga rum under dessa dagar, exempelvis: 
tävlingar och seminarier.

Certivalen - Missa inte!

Beräkningsmodell färdig SLU - Näst bäst i Sverige  

Nästa nyhetsbrev kommer i september/oktober 
Redaktör: Peter Hagelin, 018-67 14 79, peter.hagelin@slu.se

Har du något att säga? Gillar du vad du läser?

Prenumerera på miljöenhetens nyhetsbrevVi tar gärna emot tips på nyheter 

Maila till infra-miljo@slu.se

Har du en smart idé om hur SLU kan 
minska sin klimatpåverkan? Då kan du 
söka pengar från SLUs klimatfond och 
kanske få din idé förverkligad.

Klimatfonden delar ut medel vid två 
tillfällen varje år. Ansökningsperioden 
för höstens omgång är öppen från och 
med nu och deadline är 15/9. För att 
ansöka fyller du i ansökningsblanketten 
som finns på miljöenhetens sida och 
sedan mailar den till infra-miljo@slu.se.

Klimatfonden HT-16

Peter Hagelin, miljökoordinator och Johanna Senn-

mark, miljöchef.

En annan utmaning handlar om studenters 
medverkan i vårt hållbarhetsarbete, både 
gällande vår campusutveckling, men också 
genom att se till att arbetet med utbildning 
för hållbar utveckling fortlöper.

Vi ser nu fram emot en höst fylld med spän-
nande utmaningar, men innan dess har vi en 
semester framför oss och därför vill vi önska 
er en riktigt trevlig sommar!

Fortsättning från föregående sida
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