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Vår planet
är vårt hem
och det är
miljön som gör
det möjligt för oss att

leva och trivas. Det är också miljön
som får bära konsekvenserna av
vårt levnadssätt. Hållbar utveckling leder oss mot en framtid där
människan och naturen är i balans
med varandra.
För att säkerställa att vägen mot
framtiden tar tillräcklig hänsyn
till miljön, har Sverige fastställt 16
miljökvalitetsmål. Vi jobbar även
utifrån de 17 globala målen och
Agenda 2030 för att balansera
de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
Även om utmaningarna är
många, så kan våra gemensamma ansträngningar leda till att vi
begränsar vår miljöpåverkan och
når kvalitetsmålen.
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MILJÖMÅLSLÖFTE
LINNÉUNIVERSITETET

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan
i Kalmar. Linnéuniversitetet har 2 000 anställda och 32 000 studenter. Linnéuniversitetet finns i
Växjö och Kalmar och erbjuder 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Här går att
läsa olika ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap,
naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning. Forskningen vid Linnéuniversitetet spänner över
en rad olika discipliner. Särskilda Linnaeus University Centres fokuserar på nya samhällsutmaningar. Där studeras olika rad ämnen, allt ifrån ekologi och evolution till diskriminering och integration,
postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data.

LINNÉUNIVERSITETETS ÅTGÄRDER
• Minskad användning av farliga kemikalier
i verksamhet Kemikalier i upphandling

• Kampanj för ökad cykling samt samoch bussåkning

Linnéuniversitetet ska verka för en ökad utfasning och minskad volym av farliga kemiska
produkter och arbeta aktivt för att ersätta
farliga kemikalier vid universitetet.

Universitetet ska underlätta för cykelresor,
sam- och bussåkande till och från universitetet
genom samarbete med regionala aktörer.
Koppling till åtgärd nr 54 och 56, tema Hållbar konsumtion

Koppling till åtgärd nr 1, tema Hälsa och åtgärd nr 8, tema Hållbar
konsumtion

• Energieffektivisering av befintliga byggnader
• Underlätta för cirkulär ekonomi
Linnéuniversitetet ska, i samverkan med
regionala aktörer, utveckla utbildningar inom
cirkulär ekonomi.
Koppling till åtgärd nr 4a, tema Hållbar konsumtion

• Mat och dryck
Linnéuniversitet ska, i dialog med restaurangföretag, som är verksamma i universitetets
lokaler, upprätta en plan för att öka andelen
ekologiska råvaror och vegetariska rätter.
Linnéuniversitetet skall stimulera studentaktiviteter som ökar kunskaperna och intresset för
klimatsmart mat.
Koppling till åtgärd nr 12a, tema Hållbar konsumtion

• Hållbart resande och tjänsteresor
Linnéuniversitetet ska underlätta och stimulera
möten som inte kräver resor.
Koppling till åtgärd nr 14a och 15a, tema Hållbar konsumtion

Linnéuniversitetet ska genomföra energisparprojekt i syfte att minska energianvändningen
i universitetets lokaler. Linnéuniversitetet ska
verka för att ny- och ombyggnationer leder till
effektivare energianvändning.
Koppling till åtgärd nr 31 och 32, tema Klimat och Energi

• Klimatinriktad samverkan mellan forskning
och näringsliv om förnyelsebara fordonsbränslen
Linnéuniversitet ska i samarbete med externa
partners bedriva forskning kring förnyelsebara
bränslen.
Koppling till åtgärd nr 3, 4, 43, tema Klimat och Energi

MILJÖMÅLSLÖFTE
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet som hanterar frågor som spänner över hela samhällsområdet, som till exempel: allmänna val, djurskydd, fiske, integration, miljöskydd och naturvård.
Länsstyrelsen har även uppdraget att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet för
att nå de regionala och nationella målen. Länsstyrelsen driver även aktivt ett eget miljöledningsarbete och verksamheten är miljödiplomerad sedan 2010. MIiljöpåverkan sker främst genom
tjänsteresor, upphandling och användning av varor, samt indirekt genom beslut, tillsyn, rådgivning och information.

LÄNSSTYRELSENS STÖD OCH ÅTAGANDEN
Länsstyrelsen ska:
• samordna en frivillig avsiktsförklaring för
viktiga aktörer inom hållbarhetsarbetet i länet
via så kallade Miljömålslöften.
• följa upp vilka åtgärder som har genomförts,
halvvägs och efter det att avtalstiden har
gått ut.
• genom länets miljömålsnätverk agera
samordnare för länets viktiga aktörer inom
hållbarhetsarbete. Träffar sker fyra gånger om
året. Förmedla kontakter och erfarenheter
mellan deltagarna inom nätverket men också
till andra aktörer som till exempel GreenAct
Kronoberg.

• marknadsföra och lyfta fram viktiga aktörers
insatser inom hållbarhetsfrågor och deras
miljöarbete som goda exempel i olika sammanhang. Till exempel vid seminarier eller
genom GreenAct Kronoberg.
• hjälpa viktiga aktörer inom hållbarhetsarbete med vägledning, rådgivning och samordning av insatser där det är möjligt. Om
aktörerna vill jobba med ett specifikt område
så kan exempelvis föreläsningar eller seminarier ordnas om detta. På så sätt kan vi lyfta
våra kunskaper och bidra till kompetensutveckling i länet.

Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län intygar i och med undertecknandet av
detta dokument att man avser att genomföra och fullfölja ovanstående åtgärder och åtaganden
fram till år 2020.
Växjö den 21 november 2017

Catherine Legrand
Prorektor
Linnéuniversitetet

Ingrid Burman
Landshövding
Länsstyrelsen i Kronobergs län

MILJÖMÅLSLÖFTE
Dokumentet du läser är ett miljömålslöfte.
Miljömålslöfte är en frivillig avsiktsförklaring
som lyfter fram miljömålsarbetet hos viktiga
aktörer inom hållbarhetsfrågor i länet och
som visar hur de genomför sina åtgärder för
att uppnå miljömålen. Syftet är att uppmärksamma positiva resultat från dessa
aktörers miljöarbete.

