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Sammanfattning
SLU anser att det är en ambitiös och kompetent plan för att nå miljömål i Skåne.
Den täcker väl de flesta miljömässiga aspekterna av Agenda 2030 målen. Man har
vana sedan förra perioden att planera och följa upp miljömål vilket bådar gott för
uppfyllelsen av målen i den här perioden.
Några åtgärder kan sägas vara sådan som redan genomförs eller skulle ha
genomförts utan att den regionala planen tas fram. Vi föreslår att de punkterna tas
bort eftersom de motsäger de kriterier som inledningsvis anges för åtgärder i
programmet. Det gäller t ex HS11, HM9 och HM11, i Excel-arket har vi markerat
vilka åtgärder som vi anser bör tas bort.
Vissa punkter regleras sedan länge i lag och bör därför inte heller vara med. Vi tror
att dokumentet får en större genomslagskraft och trovärdighet om det rensas på
punkter som varit reglerade i lag sedan länge.
SLU vill i dokumentet bli benämnt SLU, inte SLU Alnarp. Det finns inte något
sådant begrepp och vi räknar med att det är hela vårt universitet som bidrar i det
här arbetet, inte bara SLU:s verksamhet i Alnarp.
SLU står som en huvudaktör i åtgärd HK1 och HK2. Det är inget vi har arbetat
fram i samförstånd och behöver utredas vidare. Att stå för hållbarhet i utbildning
och forskning tillhör SLU:s nya strategis huvudfokus men det är oklart vad
huvudmannaskapet betyder här. Vi föreslår därför att SLU tas bort som huvudaktör
för punkten HK1 samt HK2.

Specifika synpunkter
Specifika synpunkter lämnas som önskat i Excel -arket som bifogas.
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Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av vice rektor Ylva Hilbur
efter föredragning av miljöchef Johanna Sennmark.

Ylva Hillbur

Johanna Sennmark
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