Miljöpolicy
På Husö biologiska station eftersträvar vi att hushålla med
resurserna och tänka hållbart. Vi måste hela tiden försöka bli
bättre på det så att vår belastning på miljön blir så liten som
möjligt. Det här är allas ansvar.
Resurser
Vatten
Vi tänker på hur vi använder vatten. Vi duschar inte överdrivet länge och låter inte
kranen rinna i onödan. Vi sparar varmt vatten. Då vi tvättar kläder och diskar gör vi
det med fulla maskiner och med de energisnålaste programmen. Om någon kran
eller wc-stol läcker meddelas detta genast till gårdskarlen. Vi använder utedassen.
El
Vi har inte värmeelement på då vi vädrar och vi släcker lampor i rum vi inte
använder. Datorer och annan utrusning som inte behöver stå på släcks till natten.
Bildskärmen skall stängas av om man lämnar sina dator en längre tid. Då vi värmer
bastun använder vi gärna vedspisen. Om elspisen används låter vi den inte stå på i
onödan. Golvvärme och fläktar behöver inte stå på full effekt om behovet inte finns.
Kom ihåg att vrida ned golvvärme och element om du lämnar ditt rum en längre tid.
I mån av möjlighet använder vi lågenergilampor.
Papper
Vi torkar händer på tyghanddukar och undviker att använda pappershanddukar i
onödan.
Vi använder ”baksidor” som anteckningspapper, och tänker förrän vi printar ut
något. Om möjligt kopierar vi dubbelsidigt och använder inte den bästa
printkvaliteten om det inte finns behov för det.
Naturresurser
Vi hotar inte den omgivande naturens fysiska utrymme, mark eller vatten.
Mångfalden av djur- och växtarter försöker vi bevara. Vi låter gamla träd stå kvar för
insekter, mossor, lavar och fåglar, samt ser till att det finns fågel- och
fladdermusholkar som är i gott skick.

Miljöpolicy fortsättning
Avlopp
Husö har en känslig biologisk markbädd.
Vi försöker använder tvättmedel som är fosfatfria och parfymfria. Det är viktigt att
dosera tvättmedel med måtta. I avloppet slänger vi inte saltvatten, formalin, sprit
eller andra farliga kemikalier eller lösningsmedel. Saltvattnet bärs ut, övrigt samlas
upp som problemavfall.
Återvinning
Vi återvinner papper, kartong, tetror, glas, hårdplast, aluminium och metall.
Vi tar tillvara batterier, lysrör, glödlampor och problemavfall. Vi komposterar också.
Fimpar sätter vi i egen burk, vi lämnar dem inte i naturen. För att avfallshantering skall
fungera bra, är det viktigt att inga sopor hamnar i fel kärl.
Återanvänding
Vi försöker i mån av möjlighet återanvända gamla grejer. Det finns mycket material och
saker som kan hitta en ny funktion. Vi inventerar lagren först, innan vi köper nytt. Det
finns en rikedom av material i akvariehallen, på ladugårdsvinden, i garage, skjul och
skåp.
Upphandling
Vid inköp av varor ställer vi miljökrav. Energiförbrukning på teknisk utrustning bör vara
lägsta möjliga och produkter skall vara hållbara, långlivade samt gå att reparera och få
reservdelar till. Med matvaror främjar vi närproducerad och inhemska grönsaker och
kött.
Kaffe och te
Vi dricker ekologiskt kaffe och te, samt rättvisemärkt då det går att få tag i.
Städning
Vi använder i så stor utsträckning det är möjligt miljömärkta städ och putsmedel. De
skall helst vara fosfatfria. Bra microfiberdukar gör att man inte behöver kemikalier för
att städa, endast vatten.
Information
Vi sprider forskningsresultat om miljöfrågor till allmänheten och beslutsfattare samt gör
studerande och anställda medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor. Vi försöker föregå
med gott exempel.
Transport
Vi minimerar miljöbelastningen från våra transporter genom att vi inte kör bilar eller
motorbåtar på tomgång och vi undviker onödig körning, t.ex. försöker sköta matinköp
och transporter tillsammans. Vi koordinerar och planerar våra resor.
Fordon
Med cykel, roddbåt, kajak, rullskridskor och till fots kan man röra på sig i stationens
närmiljö. Stationens samtliga båtmotorer är av modell 4-takt och vi använder endast
alkylatbensin för att minimera miljöfarliga utsläpp.

