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NMBU drift:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NMBU skal årlig utvikle klimaregnskap og klimabudsjett, med mål for utslippsreduksjon,
ansvarsfordeling og rapportering i forbindelse med annen økonomisk rapportering
Det bør minimum opprettes en 100% stilling som miljørådgiver på universitetet,
rådgiveren skal blant annet sørge for at bærekraftsarbeidet på NMBU skal være godt
synlig for studentmassen
Alle NMBUs kjøretøy, med unntak av landbruksmaskiner, skal ved kommende innkjøp
være fossilfrie.
Det skal være parkeringsavgift på campus
NMBU skal kun servere mat med lavt eller positivt klimaavtrykk, herunder fokusere på
økt bruk av lokaltprodusert mat samt innføre vegonorm ved alle tilstelninger i regi av
universitetet
Miljø skal vektlegges ved innkjøp, og det bør stilles krav om utslippsfri transport fra
leverandører
I utformingen av etiske retningslinjer og innkjøpsavtaler skal klima og bærekraft være
den avgjørende faktoren
BREEAM-excellent må være minstestandard for alle nye bygg ved NMBU.
Materialgjenbruk skal prioriteres og plusshus bør etterstrebes
NMBU skal fase ut all bruk av fossile brennstoff til oppvarming i løpet av 2021, og bl.a.
gjennom smart miljøstyring av bygg redusere energibruken med 10%. All innkjøpt strøm
skal ha opprinnelsesgaranti
NMBUs midler skal ikke investeres i fossil energi, og skal forvaltes på en måte som
stimulerer til grønn vekst og utvikling.
NMBU skal ha et nullmål for nedbygging av natur, matjord og myr. Biologisk mangfold
skal ivaretas i avgjørelser vedrørende arealforvaltning
NMBUs forbruk og avfallshåndtering skal basere seg på EUs avfallsdirektiv og
avfallspyramiden. Avfallsreduksjon, ombruk og gjenvinning skal prioriteres

Miljø og bærekraft i utdanningen:
•
•
•

Bærekraft skal implementeres som en del av pensum i alle emner hvor det er
hensiktsmessig
Ved utførelsen av praktiske oppgaver som en del av et emne skal bærekraft vektlegges
Studentene skal få øvd tverrfaglighet og interdisiplinært samarbeid for å sikre faglig
bredde og kvalitet

•
•
•
•

Det skal være områder på campus som kan brukes til å reparere og fikse ødelagte
gjenstander. Det skal være verktøy tilgjengelig til dette formålet. NMBU skal promotere
områdene for å gjøre dem mer tilgjengelige og attraktive
NMBU skal tilby et heldekkende tilbud av digitalt pensum. E-bøker og e-kompendier
skal være tilgjengelige i alle emner
Så langt det er hensiktsmessig, skal alle eksamener være digitale
Undervisere skal ha kompetanse og verktøy til å utnytte digitale muligheter, og bruk av
papir skal begrenses til et minimum

Forskning:
•
•
•
•

NMBU skal være et ledende universitet på internasjonalt nivå når det kommer til
forskning på miljø, klima og bærekraft
Det skal legges til rette for oppstart av studentinitiert og studentaktiv forskning, særlig
innenfor miljø, klima og bærekraft
Bærekraft skal være et overordnet mål for forskningen ved NMBU
Det bør bli lagt til rette for at resultater av forskning blir brukt på campus og i
undervisningen. Forskningen skal være tilgjengelig, slik at den bidrar til studentenes
akademiske utvikling

Øvrige aktører: SiÅs, Ås kommune, andre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Eksisterende studentboliger må systematisk gjennomgås med tanke på
energieffektivisering, etterisolering og nødvendig renovasjon, heller enn å bygge nytt
Ved prosjektering av nye bygg skal bærekraft være en tungtveiende faktor
Studentboligene bør produsere så mye som mulig av energien de bruker. Plusshus bør
etterstrebes
Det skal tilrettelegges sykkelvei mellom sentrum og universitetet, langs Drøbakveien. Det
skal være god dekning på sikre oppstillingsplasser til sykler
Det skal tilbys lokalprodusert, kortreist og bærekraftig mat i alle instanser
Studentene er en ressurs, og øvrige aktører skal benytte seg av kompetansen studentene
sitter på
Det skal være gode lademuligheter for EL-biler
Det skal opprettes en bildelingsordning eller bedre muligheter for å lease bil. Slike
ordninger skal bestå av EL-biler
SiÅs skal utarbeide en handlingsplan for klima og miljø, inkludert en strategi for å
minske matsvinn og ha en ordning for overskuddsmat
Sørge for at det blir opprettet et tilbud for å bytte møbler, som et byttetelt/byttehall e.l.
gjerne som et samarbeid mellom Ås kommune og SiÅs. Det forventes at SiÅs ta ansvar
for et slikt tilbud.
Det skal være minst 4 togavganger i timen fra Ås stasjon i begge retninger

