Vad kan du som leksandsbo göra
för att miljömålen uppfylls
• Ta med vänner och familj ut i naturen. Plocka svamp
och bär samtidigt som du lär känna dina omgivningar.
• Värna den biologiska mångfalden genom att odla
blommor för fjärilar och bin, eller gamla lokala sorter
av grönsaker och trädgårdsväxter. Spara lövhögar för
igelkotten.
• Sköt om eller hjälp till att vårda ett naturområde som
behöver aktiv skötsel exempelvis en slåtteräng.

Leksands Miljömål 2012-2020
Leksands Miljömål, som består av Energi- och klimatplan,
Miljöplan och Naturvårdsplan, antogs av kommunfullmäktige 26 november 2012. Planerna grundar sig på de 16
miljökvalitetsmålen som fastslagits av Sveriges  riksdag.
Syftet med miljöarbetet är att till nästa generation, dvs år
2020, kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. I Leksands Miljömål finns mål och
åtgärder som ska utföras i den egna kommunala verksamheten och sådana som riktar sig till hela kommunens
geografiska område. Åtgärderna ska utföras under tiden
2012-2020.  

• Lämna en del av gräsmattan oklippt till andra delen
av juli – låt det som kommer upp blomma.
• Promenera, cykla, samåk, kör sparsamt och åk kollektivt.
• Använd förnybar energi med solceller eller solfångare, välj bra miljöval-el eller köp vindandelar.
• Isolera vinden och gör fönstren mer energisnåla.
• Konsumera mindre, köp kvalitet och begagnat, låna,
lappa och laga. Sortera dina sopor och lämna saker till
”Ta till vara”. Släng inte mat.
• Välj ekologiska matvaror, miljömärkta produkter och
energisnåla apparater.
• Häll aldrig ut farliga kemikalier i avloppet eller på
marken. Tvätta inte bilen på gatan - välj en station
där det finns vattenrening. Överdoser inte tvätt- och
maskindiskmedel.
• Om du har enskilt avlopp, se till att du har ett effektivt
och miljövänligt system.
• Om du är privatperson, lämna ditt farliga avfall på
återvinningscentralen. Lämna överblivna läkemedel
till apoteket.

Vill du veta mer?

Leksands Miljömål finns att hämta på hemsidan
www.leksand.se och i kommunhuset, Torget 5.

Har du frågor?

Kontakta Annika Varghans om Energi- och klimatplanen
0247-80 329, Annika Mårs om Miljöplanen 0247-80 151
och Åsa Rydell om Naturvårdsplanen 0247-80 229.

I Leksands kommun
har vi miljömål

DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN

ENERGI- OCH KLIMATPLAN

Globala klimatförändringar med bl.a. ökande temperatur, extremt väder, smältande
isar och höjda havsnivåer beror till stor del på hur vi använder energi och konsumerar. Leksands kommun vill hjälpa till och ta sitt ansvar för den allvarliga situationen
genom att jobba med energifrågor för att sänka våra utsläpp av växthusgaser. Det som
ska göras kan sammanfattas med att vi måste spara på energi i både byggnader och
transporter och andelen förnybar energi ska successivt öka. Vi ska använda energi och
andra resurser sparsamt, effektivt och klokt. År 2020 ska den energi vi använder vara
70 % förnybar, i byggnader ska vi ha sparat 20 % energi och transporterna ska avge
20 % mindre koldioxid än 2009. Dessa mål gäller för hela den geografiska kommunen. Kommunorganisationens egna transporter ska då släppa ut 40 % mindre koldioxid. 2050 ska vi ha 100 % förnybart och inga utsläpp. Kommunen ska vara föregångare och inspirera andra aktörer i vår bygd för att skapa en hållbar utveckling.

MILJÖPLAN

De miljömål som behandlas i miljöplanen handlar till stor del om att minska spridningen av miljöstörande ämnen av olika slag, ämnen som orsakar skadliga effekter på
oss och vår miljö. En del av luftföroreningarna transporteras hit långt bortifrån men
det finns mycket vi kan göra på hemmaplan. Utsläppen från industrierna har minskat
genom bättre rening och ny teknik men istället har spridningen av miljögifter via olika
varor ökat i betydelse. Vi behöver öka vår kunskap och göra miljömedvetna val vid
inköp och se till att allt avfall tas omhand på rätt sätt. Kommunorganisationen ska se
över sin kemikaliehantering och ta hänsyn till produkters miljöpåverkan redan vid inköp. Generellt har vi bra luft och vatten i Leksand och det ska vi vårda och vara rädda
om, genom att bedriva ett aktivt miljöarbete. Vi ska föra hela vårt miljöarbete framåt det är viktigt för oss och för att vi ska kunna bidra i det stora hela.

Miljökvalitetsmålen ”Hav i balans” och ”Storslagen fjällmiljö”
tas inte upp i Leksands miljömål.

NATURVÅRDSPLAN
I Leksand finns stora möjligheter att uppleva landskapets natur- och kulturvärden och
så vill vi att det ska förbli i framtiden. Därför måste vi alla arbeta aktivt för att bibehålla
och stärka förutsättningarna för den biologiska mångfalden och även öka möjligheterna för oss människor att uppleva denna rikedom. Många naturområden är skyddade
men flera skogar, ängar och vattenmiljöer med höga natur- och kulturvärden behöver
skyddas eller vårdas. I kommunen finns idag omkring 45 mil märkta och underhållna
vandringsleder, ett 20-tal utsiktsplatser och fågeltorn samt 12 kommunala naturreservat.
Fler naturområden behöver ordningställas på olika vis för att öka tillgängligheten och
stimulera till ett aktivare och rikare friluftsliv. Naturen är föränderlig, ny kunskap om
naturen uppkommer kontinuerligt och kunskapen måste spridas till den kommunala
organisationen, företag och allmänheten.

