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Målområde Aktiviteter  Ansvarig Resurser 

 

Slutdatum  Uppföljning Miljöindikator 

 

Åtgärdat 

Klimat-

påverkan 

 

I linje med SU:s klimatfärdplan ska 

IGV försöka minska sina CO2e-

utsläpp med 5%/år räknat från och 

med 2020 för att härigenom bidra till 

att SU är koldioxidneutralt 2040 

(exklusive negativa utsläpp). 

Eftersom 2020 var påverkat av 

COVID-19 bör utsläpp räknas i 

förhållande till 2019. IGV:s totala 

utsläpp 2019 var 472 ton CO2e 

(enligt SU:s verktyg som tas fram av 

Svalna). En 5% minskning blir 23,6 

ton CO2e och den kumulativa 

utsläppsminskningen t o m 2022 blir 

47,2 ton CO2e.  

Prefekt och 

stf prefekt med  

adm chef. 

 2022-12-31 Utvärdering av 

miljögruppen med 

avrapportering till 

LG. 

 

  

Klimat-

påverkan 

 

Under jan-feb 2022 kallar 

Miljögruppen alla anställda på IGV 

till ett Klimat-forum på campus, där 

vi tillsammans diskuterar alternativ 

för att nå uppsatt mål enligt punkten 

ovan. 

 

Miljögruppen 

med stöd av 

LG. 

 

 Jan-Feb 

2022 

 

Miljögruppen med 

stöd av LG. 
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Åtgärdat 

Tjänsteresor 

och 

transporter 

 

Anställda vid IGV ska sträva efter att 

delta i internationella konferenser 

och möten via länk istället för att 

resa, när det är möjligt. Resor kan 

vara motiverade för kontaktskapande 

och för att bygga samarbeten, särskilt 

för yngre forskare. Diskussioner i 

frågan uppmuntras. 

Alla, men 

särskilt seniora 

forskare. 

 2022-12-31 .   

Klimat-

påverkan 

En enkät ska göras på IGV om hur 

verksamheter som leder till utsläpp 

av växthusgaser har påverkats av 

restriktionerna under pandemin. 

Miljögruppen  2022-06-30 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2023.  

  

Måltider och 

catering 

För att minska miljöpåverkan 

vid arrangemang i 

institutionens regi bör 

måltidsbeställningar alltid göras 

med klimatavtryck och 

biologisk mångfald i åtanke. 

Information och råd om hur 

man kan välja ska läggas på vår 

hemsida under 

Internt/Miljöinformation. 

Miljögruppen 

tar fram ett 

förslag som 

läggs ut efter 

godkännande 

av ledningen. 

 

 2022-06-30 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2023. 
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Åtgärdat 

Tjänsteresor 

och 

transporter 

Fortsätta att påminna om resemålen i 

2020 års MHP; 

1) IGV står för merkostnader för 

tågresor (jämfört med flyg). 

2) Schemaläggning som innefattar 

resor ska möjliggöra tågresande. 

3) Uppmuntra till att förlägga 

exkursioner och dyl. geografiskt 

närmare, förutsatt att 

undervisningskvaliteten kan 

bibehållas. 

1) Prefekt med 

stöd av 

miljögruppen. 

2) Studie-

rektor. 

3) Program-

rådet vid IGV. 

 2022-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2023. 

  

Miljö-

påverkan 

från 

konsumtion 

Informera om universitetets Policy 

för grön IT. 

 

Miljö-

representant 

och prefekt. 

 2022-12-31 Redovisas i 

kolumnen Åtgärdat 

vid uppföljning av 

denna plan 2023. 

  

 


