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Förord
“Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde och lunden den gröna…”
Evert Taubes ord i visan Änglamark beskriver så vackert och så precist vår miljö. Att vi ärvt den och
att våra barn i sin tur ska ärva den av oss. Att vi då kan bruka, men inte förbruka, vår gemensamma
miljö. Jag tycker att denna förvaltarskapstanke är viktig att ha när det oftare pratas om kvartalsrapporter än om livscykler.
Jag tror det är klokt att ha ett ödmjukt förhållande till vår miljö och våra ekosystem. Främst i den
bemärkelsen att vi inte har all kunskap om alla komplexa och viktiga samband och samspel som
finns i naturen. Det kräver att vi är försiktiga. Är det inte bra för miljön ska vi vara försiktiga. Vet vi
inte om det är bra eller inte, ska vi också vara det.
Vi har nu arbetat fram våra Miljömål för 2012-2020. De återfinns i en Miljöplan, en Energi- och
klimatplan och en Naturvårdsplan. Utifrån dagens kunskap och insikter, redan existerade samhälle
och våra ambitioner är dessa planer vårt sätt att ta ansvar för vår gemensamma miljö. Genom
dessa planer försöker vi lokalt ta vår del av allas vårt gemensamma ansvar för den globala miljön.
Parallellt har även en kommunal Avfallsplan arbetats fram. Samtliga planer är i linje med de nationella målen inom området.
Jag vill tacka alla som på något sätt bidragit till och deltagit i framtagande av dessa planer. Ni som
deltagit i samrådsprocessen. Ni som arbetat med utredningar, texter och bilder. Ni som fattat politiska beslut. Jag är stolt över allas arbete, kunskap och engagemang.
Leksand den 11 november 2012
Ulrika Liljeberg (c)
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Sammanfattning

Sammanfattning

utan är också värdefullt för att invånare och turister trivs i bygden.

Naturen är något som vi ofta tar för givet, den
finns där för oss att nyttja på olika vis. Under
senare tid har vi börjat inse att vi måste vara mer
rädda om och vårda vår natur och miljö. Leksands naturvårdsplan är en del av vårt bidrag till
det nationella naturvårdsarbetet. Vi vill arbeta för
att Leksand ska fortsätta vara den fantastiska bostads- och turistort som det är idag där man kan
uppleva vild och levande natur med stor artrikedom. Här finns även goda förutsättningar för ett
rikt och varierat friluftsliv som vi ska ta vara på
och utveckla.
Många av våra mest värdefulla naturmiljöer
behöver en hjälpande mänsklig hand för att leva
vidare. Ängsmarker behöver slås och våtmarker
behöver restaureras. Naturmiljöer påverkade av
människan kan behöva återställas, som flottrensade vattendrag och enformiga skogsplanteringar.
Limsjön behöver underhållas för att bevara och
utveckla de höga våtmarkskvaliteterna. Det
öppna och varierande odlingslandskapet hyser
inte bara höga naturvärden som behöver bevaras

Skogen är en fantastisk naturresurs och inkomstkälla för många i våra trakter men också
en oerhörd möjlighet till friluftsliv, turism och
rekreation. Vandringar har blivit alltmer populära. En uppdaterad vandringskarta, märkta och
underhållna stigar och leder lockar fler och fler
invånare och turister att utforska Leksands skogar. Det kan synas som en hög andel att 20 %
av produktiva skogsmarken ska undantas från
rationellt skogsbruk men det är den arealen forskningen kommit fram till om livet i skogen ska
fortleva med välmåga. Ett skogsbruk med stor
hänsyn till natur och miljö bidrar också till att vi
trivs i kommunen.
Rönnpraktbaggen är vår kommunala ansvarsart
som vi är stolta över och ska arbeta för att den
kan fortleva hos oss. Inventeringar och höjd kunskapsnivå behövs inom flera områden. Vi behöver alla hjälpas åt. Samarbete mellan kommunen
och olika organisationer, företag, myndigheter
och enskilda människor är en viktig del av detta
arbete.
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Inledning

Inledning

vårdplan ersätter den tidigare miljö- och naturvårdsplan för Leksand 2000-2003.

Huvudmål
Naturvårdens huvudmål är att bevara och gynna
den biologiska mångfalden. Mångfalden i sig
har ett egenvärde men är också en förutsättning
för människans existens på jorden. Människan
lever till stor del i naturen och är beroende av
dess resurser för sin överlevnad. Inför kommande
generationer har vi ett ansvar att naturens rikedom består och att naturresurserna nyttjas på ett
uthålligt sätt. Vår förhoppning är att naturfrågor
hanteras som en integrerad del av kommunens
totala verksamhet och att naturvårdsplanen blir
ett viktigt redskap i vår strävan att bevara ett rikt
landskap.

Uppdraget
Naturvårdsplanen ingår som en del i Leksands
Miljömål tillsammans med Miljöplanen och
Energi- och klimatplanen. Projektplanen för
Leksands miljömålsarbete fastslogs av kommunfullmäktige i december 2010. Leksands natur-
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Motiv och syfte
Förutom internationella åtaganden har Sverige,
efter beslut i riksdagen åren 1999 och 2005, mål
för miljökvaliteten inom 16 områden. I fokus för
miljömålen står begreppet biologisk mångfald
och hållbar utveckling. Målen beskriver den
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö och
dess natur- och kulturresurser som är miljömässigt hållbara på lång sikt. År 1999 skärptes även
miljölagstiftningen i Sverige i och med att miljöbalken trädde i kraft. Miljöbalken har bland annat
medfört att naturvård idag är ett delat ansvar
mellan stat och kommun. Miljö- och naturvårdsaspekterna har även förstärkts i plan- och bygglagen där den fysiska planeringen har blivit ett allt
viktigare instrument för miljöarbetet.
Syftet med Leksands Naturvårdsplan är att lyfta
fram varför naturvården är viktig för kommunens
utveckling och framtidstro. Naturvårdsplanen
konkretiserar miljömålen genom att ange riktning
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Inledning
och tidsperspektiv. Leksands kommun kan då
arbeta mer strategiskt med en hållbar utveckling
och vara med att uppnå Sveriges miljömål.

nerna, Naturvårdsplan, Miljöplan och Energi- och
klimatplanen, kompletterar varandra och ska ses i
ett sammanhang.

Naturvårdsplanen ska:
• öka intresset och förståelsen för naturvårdsarbetet hos politiker och allmänhet
• vara vägledande i kommunens arbete med
naturvård och friluftsliv
• vara ett redskap för kommunens tjänstemän
och politiker i arbetet med fysisk planering
• vara ett aktuellt, lättillgängligt samlat kunskapsunderlag som beskriver och avgränsar
värdefulla naturområden
• inspirera till besök och bosättning i Leksands
kommun.
Österdalälven och Leksands kyrka

Framtagande
Framtagandet av naturvårdsplanen finansieras
av statliga LONA-bidrag. Arbetet har skett i en
arbetsgrupp bestående av kommunekologen,
naturvårdsförvaltaren, kommuens markingenjör
och en projektanställd. Styrgruppen har bestått
av samhällsbyggnadschefen och kommunchefen.
En referensgrupp bestående av personer från
företag, föreningar och allmänhet har bjudits in
till samråd. Naturvårdsplanen är väl förankrad
hos invånare, föreningar, företag, politiker och
tjänstemän i kommunen. Naturvårdsplanen har
remissbehandlats i vanlig ordning och funnits
som utkast på kommunens hemsida.

Omfattning
Naturvårdsplanen omfattar hela Leksands kommun, både kommunal och privat ägd mark. Med
naturvård menas i detta dokument bevarande av
naturområden, geologiska och landsomfattande
formationer, kulturmiljövärden i skog och odlingslandskapet samt bevarande av populära och
tätortsnära naturområden viktiga för friluftslivet.
Bevarandet kan ske genom skydd, hänsynstagande, restaurering eller skötselåtgärd. I naturvårdsplanens mål och åtgärder ingår fem av de
16 nationella miljömålen. I bilagorna med kartor
presenteras sammanställningar av befintligt material med inventeringar, klassificeringar av objekt
och avgränsningar av naturområden. Till kartorna
finns hänvisningar till alla naturobjekt. Poängteras bör att många fler naturvärden säkerligen
finns utöver de som idag är kända. De tre pla-

Ansvar och uppföljning
Naturvårdsplanen är målstyrd, dvs den anger så
långt det är möjligt mätbara mål och konkreta
åtgärder som ska genomföras under tiden 20122020. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret att åtgärderna utförs. Naturvårdsplanen
redovisar inte vad det kostar att uppnå olika miljömål utan de verksamhetsansvariga förutsätts att
själva inom sina ekonomiska ramar välja de mest
kostnadseffektiva åtgärderna för att nå målen.
När detta inte är möjligt kan kommunstyrelsen
behöva anslå medel och budgetera för större
insatser.
Leksands Miljömål, inklusive Naturvårdsplanen,
ska följas upp vid varje årsskifte med en kort rapport om vad som blivit gjort eller inte av alla mål
och åtgärder. Detta sker med hjälp av miljömålstabeller enligt modellen för Sveriges miljömål.
Naturvårdplanen revideras första gången år 2014.
Nästa revidering är lämplig år 2017, det vill säga
mitt emellan 2014 och 2020. Bilagorna med kartorna uppdateras löpande. Planen ska fortsätta att
utvecklas allt eftersom engagemang och kunskap
ökar.
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Biologisk mångfald

Biologisk mångfald
Vad är biologisk mångfald?
Med biologisk mångfald menas variationen av
levande organismer på jorden, deras livsmiljöer
och ekologiska processer och samband de befinner sig i. Variationen kan delas in i artrikedom,
ekologiska processer och genetiska variationer.
Förenklat kan biologisk mångfald beskrivas som
ett mått på hur många olika levande organismer
det finns.
Variationen mellan arter är oftast lätt att se och
man kan lätt räkna antalet arter på exempelvis en
äng. Men även inom varje art kan det finnas en
genetisk variation eftersom samma art kan leva
i lite olika miljöer och anpassas och utvecklas
därefter. Det är den genetiska variationen som är
grunden för evolutionen dvs utvecklingen och
uppkomsten av nya arter. För att bevara alla dessa
organismer måste också deras speciella livsmiljöer finnas kvar samtidigt som alla de olika
ekologiska processer kan fortgå som till exempel
fotosyntesen och pollineringen av våra grödor.

8

Den biologiska mångfalden i naturen varierar i
tiden och är inte statisk. Den förändras hela tiden
av bland annat klimat, bränder, översvämningar
och av människans alla olika aktiviteter. Biologisk mångfald handlar alltså inte bara om natur
som är opåverkad av människan utan även alla
de olika miljöer som skapats av människan som
åkrar, fäbodar, trädgårdsväxter och framavlade
husdjur. Att bevara den biologiska mångfalden
handlar alltså lika mycket om att rädda gamla
lantraser av husdjur som sällsynta skalbaggar.

Varför ska vi bevara den biologiska
mångfalden?
Alla jordens arter har rätt att existera för sin egen
skull. De ingår också i komplicerade ekologiska
processer. Om en specifik miljö förändras eller
förstörs kan en eller flera arter försvinna snabbt
därifrån. Långt senare kan vi upptäcka att även
omgivningen förändras som exempelvis jorderosion, lägre syreproduktion eller ändrade vattenflöden. Värden som kan vara livsnödvändiga för oss
människor och även ha stor ekonomisk betydelse.
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Biologisk mångfald
varav de flesta är lavar, svampar och skalbaggar
som är knutna till gammal skog och död ved. I
Leksands kommun är situatutionen likartad med
299 rödlistade arter med kända förekomster (se
tabell sidan 36). För att kunna arbeta med att bevara den biologiska mångfalden är det viktigt att
inventera markerna och att påträffade hotade arter
rapporteras in av allmänheten till Artdatabanken,
länsstyrelsen eller kommunen. Läs mer på www.
artdatabanken.se.

250-årig tall

Många arter är av direkt nytta för oss som exempelvis mat. Idag vet vi inte exakt vilka resurser vi
kan behöva i framtiden så förlusten av en art kan
också innebära förlusten av potentiella resurser
inom exempelvis medicintillverkning. Det finns
mellan 5 och 100 miljoner arter av organismer på
jorden. Av dessa är endast ca 1,5 miljon namngivna. Vi känner alltså ännu inte till merparten av
jordens alla arter. Därmed har vi också bristfälliga kunskaper om vilka arter som har viktiga
ekologiska funktioner och är betydelsefulla för
andra arter.

Flodpärlmusslan är en hotad art

Främmande arter

Tillgång till en rik varierande natur tillfredställer också människans emotionella grundbehov.
Blommor och fågelsång har en positiv verkan på
människors hälsa och välmående. Naturen stimulerar till ett rikare friluftsliv samtidigt som naturturismen kan få en stor ekonomisk betydelse.
Vi är beroende av en rik biologisk variation både
för vår försörjning och vårt välbefinnande. Vi har
också ett ansvar inför kommande generationer att
livskraftiga populationer består och att även de
får uppleva naturens enorma prakt.

Införseln av främmande arter kan hota den biologiska mångfalden. Även genetiskt modifierade
organismer (GMO) klassificeras som främmande
arter. Arter som lätt sprider sig kan konkurrera ut
de naturligt förekommande arterna. Utplantering
av främmande arter är vanligt i sjöar för att öka
fisket. I Leksands kommun finns idag bland annat
amerikansk röding. Exempel på växter som spritt
sig från trädgårdar och odlingar och nu finns i
kommunen är lupiner, kirskål och jätteloka. Förrymda minkar som förökar sig har blivit ett hot
mot bland annat många vadarfågelungar.

Hotade arter

Signalarter och nyckelbiotoper

År 2010 är 4 130 av Sveriges växt- och djurarter
hotade av utrotning. Artdatabanken vid Sveriges
Lantbruksuniversitet har enligt internationella
naturvårdsunionens (IUCN) system upprättat en
lista över de svenska utrotningshotade arterna,
den så kallade rödlistan (hotkategorier se tabell
på sidan 36). En rödlistad art är en art vars framtida överlevnad inte är säker. I rödlistan klassificeras arterna utifrån livskraftiga till risken att försvinna helt. I Dalarnas län är 971 arter rödlistade

Signalarter kallas de arter som med sin förekomst
signalerar att det finns naturvärden av något slag
i området. Dessa arter behöver inte vara sällsynta
men de är knutna till en viss typ av miljö som är
skyddsvärd. Signalarter hittar man ofta i nyckelbiotoper, som är skogsstyrelsens benämning på
ett skogsområde med mycket höga naturvärden.
Dessa skogar har egenskaper som gör att de har
en nyckelroll för skogens missgynnade och hotade djur och växter.
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Lagstiftning som styrmedel

Naturvården i
lagstiftningen

skador samt minska störningar på fauna och friluftsliv.
Körning på barmark och snötäckt terräng med motordrivna fordon är förbjudet med vissa undantag.

Lagar som styr naturvården
• Miljöbalken (SFS 1998:808)
Miljöbalken, förkortad MB, ersatte äldre lagar och är
en svensk samlad och skärpt miljölagstiftning som
trädde i kraft 1 januari 1999. Miljöbalkens främsta
syfta är att främja en hållbar utveckling vilket innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling
bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde
och människans rätt att förändra och bruka naturen är
förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen är tillsynsmyndigheter för delar av miljöbalken.
• Skogsvårdslagen (SFS 1979:429)
Skogsvårdslagen uttrycker samhällets krav på skogsägaren. Där anges vilken virkesproduktion som måste
uppnås och vilken hänsyn till naturen och kulturen
som måste tas. Skogen är en nationell tillgång som ska
skötas så att den ger en god och uthållig avkastning
samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.
• Terrängkörningslagen (SFS 1975:1313)
Lagen syftar till att skydda mark och vegetation mot
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• Jaktlagen (SFS 1987:259)
Alla arter av däggdjur och fåglar samt deras bon, ägg
och ungar är fridlysta. Regeringen bestämmer jakttider av de arter som får jagas under vissa tider enligt
jaktförordningen.
• Fiskelagen (SFS 1993:787)
Lagen bestämmer rätten till att fiska i Svenskt sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon. Vad som
i lagen sägs om fisk gäller även vattenlevande blötdjur
och kräftdjur.
• Förordning (SFS 1993:1053) för vattenskoter
Nya generösare regler för vattenskotrar infördes 2004
pga av EU-anpassning. Reglerna innebär i korthet att
definitionen för vattenskoter har ändrats, och att det är
tillåtet att köra vattenskoter i allmänna farleder samt i
områden som länsstyrelsen beslutar om.
• Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
Plan och bygglagen innehåller bestämmelser om
planläggning av mark och vatten och om byggande.
Lagen ska främja en samhällsutveckling med jämlika
och goda sociala levnadsförhållanden samt en god
långsiktig hållbar utveckling
• Allemansrätten (7 kap 1 § MB)

Naturvårdsplan 2012-2020

Lagstiftning som styrmedel
Allemansrätten är en sedvänja sedan flera hundra år
och innebär att man kan ta sig fram till fots, cykla,
rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om inte
grödor, skogsplanteringar eller annan känslig mark
skadas. Det är tillåtet att plocka svamp, bär och blommor om de inte är fridlysta. Man ska visa hänsyn mot
markägare och respektera hemfriden.

Miljöbalkens områdesskydd
• Nationalpark (7 kap. 2 § MB)
Väldigt speciella naturområden kan staten skydda som
nationalpark. Syftet är att bevara naturen i så ursprungligt skick som möjligt åt oss och för kommande
generationer.

för växt- och djurlivet inom 100 m från stranden.
• Riksintresse (3 kap. 6 § MB)
Riksintresse är ett skyddat område, en plats eller ett
objekt som anses viktigt ur en nationell synvinkel.
Området ska representera huvuddragen i den svenska
naturen med avseende på särskilt stora naturvärden.
• Natura 2000-område (7 kap. 27-29 §§ MB)
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden
inom EU. Avsikten är att vissa utpekade arter och naturtyper som är särskilt angelägna i ett EU perspektiv
ska skyddas med stöd av fågel- och habitatdirektivet.

• Naturreservat (7 kap. 4 § MB)
Naturreservatens syfte är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
tillgodose behov av områden för friluftslivet.
• Kulturreservat (7 kap. 9 § MB)
Värdefulla kulturpräglade landskap kan av länsstyrelsen eller av kommunen skyddas som kulturreservat.
• Interimistiskt reservat
Områden som anses direkt hotade kan snabbt skyddas som ett interimistiskt reservat. Länsstyrelsen
utreder under högst 5 år om området ska skyddas som
reservat.
• Naturminnen (7 kap. 10 § MB)
Kommunen eller länsstyrelsen får förklara ett särpräglat naturföremål som naturminne om det behöver
skyddas eller vårdas särskilt. Naturminne kan även
innefatta ett område på marken om det behövs för att
bevara naturföremålet. Jätteträd är ett exempel på ett
naturföremål som kan förklaras som naturminne. För
naturminne gäller samma lagstiftning som naturreservat.
• Biotopskydd (7 kap. 11 § MB, generellt och särskilt
beslutat)
Biotopskydd är skydd av ett mindre mark- eller vattenområde. Biotopskydd omfattar dels genom skydd
för vissa biotoper (bil. 1 Förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt MB mm.) dels möjlighet att besluta om skydd av vissa utpekade biotoper (bil. 2 och
3 i samma förodning).

• Djur- och växtskyddsområde (7 kap. 12 § MB)
Det är möjligt att skydda t.ex. häckande fåglar genom
att förbjuda tillträde till ett område under vissa av
årets månader. Rätten till jakt, fiske och tillträde kan
begränsas inom ett djur- och växtskyddsområde. Men
det finns inga andra inskränkningar av rätten att bruka
mark och vatten.
• Strandskydd (7 kap. 13 § MB)
Bestämmelserna ska trygga förutsättningarna för allmänheten och friluftslivet och bevara goda livsvillkor

Orkidén skogsfru. Alla orkidéer är fridlysta

Andra sätt att bevara naturområden i
Leksand
• Naturvårdsavtal (civilrättsliga avtal)
Avtalet är ett mindre byråkratiskt och snabbare sätt att
åstadkomma skydd av områden som på något sätt är
akut hotade.
• Fornminnen (kap 2 Fornminneslagen)
Fasta fornlämningar såsom järnframställningsplatser,
boplatser och gravfält är skyddade enligt lagen om
kulturminnen kap. 2.
• Fridlysning (8 kap. MB och artskyddsförordningen)
Fridlysning är en metod som används för att skydda
växt- och djurarter som riskerar att försvinna eller på
annat sätt hotas. Det är förbjudet att samla in, plocka
och gräva upp fridlysta arter.
• Naturområden ingår i kommunens detalj- och i
översiktsplaner
• Särskilda bestämmelser för hushållning med mark
och vatten för vissa områden i landet (4 kap. 2 § MB)
Inom bla Siljansområdet skall turismens och friluftslivets intressen beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i
miljön.
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Berggrunden och jordtäcket
Berggrunden i Leksands kommun utgörs, med
några få undantag, av urberg. Åldern är mellan
1 600 och 1 900 miljoner år, högst i den östra
delen. I den västra halvan av området består
berggrunden av granit, kvartsit och konglomerat,
varav de två senare ursprungligen avsatts som
sediment i ett urtida hav. Kommunens östra halva
hör geologiskt till Bergslagen med leptit och
gnejsgranit som karakteristiska bergarter och med
varierande inslag av granit och grönsten. Leptiten, bildad av vulkaniskt material, är i vissa fall
malmförande, till exempel vid Djursjön, Insjön
och Hisvåla. Små förekomster av urkalksten i
leptiten kan lokalt påverka vegetationen. Kommunens yngsta berggrund utgörs av kalksten
och påträffas vid Stumsnäs, Östanholsviken och
Kullsbjörken. Den är cirka 450 miljoner år och
är en rest av de berglager som tidigare täckte
hela Dalarna men som nu finns kvar endast nere
i Siljansringen. Vid ett jättelikt meteoritnedslag
för 377 miljoner år sedan kom lossbrutna lager
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av bland annat kalksten att störta ner i den krater
som bildades. I skydd av omgivande hårdare
berggrund har de sedimentära lagren undgått att
nötas bort. De kalkrika lagren har stor betydelse
för den naturliga vegetationen och har gett upphov till bördig åkerjord samt har under århundradena även varit en viktig stenindustirell tillgång.
Terrängtypen i Leksands kommun utgörs av så
kallad vågig bergkullterräng. I den mjukt böljande terrängen är vissa berg särskilt framträdande, exempelvis Älgberget, Björkberget och
Åsledsberget. För cirka 600 miljoner år sedan
var terrängen helt platt men har under 100-tals
miljoner år formats av olika nedbrytande krafter
till dagens utseende. Österdalälvens dalgång och
Siljansringen utgör markanta inslag i landskapet. Utan meteoritnedslaget hade det inte funnits någon Siljansring överhuvudtaget och inte
heller de bergarter och jordarter som varit viktiga
förutsättningar för bygdens utveckling. Det finns
idag inget i topografin som har skapats vid själva
nedslaget. Den stora cirkelformade dalgången har
uppkommit långt efter nedslaget under inverkan av olika nedbrytande krafter, bland annat
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genom inlandsisens erosion. Inlandsis har i flera
omgångar täckt landskapet under den senaste
årmiljonen. Den senaste inlandsisen smälte bort
från mellersta Dalarna för cirka 9 500 år sedan.
Överallt ser man olika spår efter isen och dess
smältvatten. De flesta jordarter i landskapet har
samband med den senaste istiden. Morän är den
dominerande jordarten. Den är isens egen jordart
som uppkommit genom avlagring av det material som isen plockat upp och transporterat. Den
består av en blandning av alla kornstorlekar och
allt är kantigt.
När inlandsisen smälte bort från Leksands kommun var Österdalälvens dalgång en del av en
havsvik som nådde ända upp till Furudal. Nivån
för det istida havet brukar kallas Högsta kustlinjen (HK). I denna havsvik har en mäktig isälv, senare också Österdalälven, avlagrat mycket stora
mängder av olika sediment. Grövre isälvssediment, sand och grus, täcker stora ytor främst söder om Leksand och sydväst om Insjön. Finkorniga sediment, främst mo och mjäla, finns främst
längs Österdalälvens dalgång och längs Insjöns
stränder. Sådana finsedimentytor har under lång
tid haft stor betydelse som jordbruksmark. Då
inlandsisen smälte bort från den forna havsviken
lossnade stora och små isberg från dess kant.
Dessa isberg kom att bli liggande på havsbottnen
där de bäddades in av sediment. När isblocken
så småningom smälte uppstod gropar, så kallade
dödisgropar, av varierande storlek. Mellan Insjön
och Leksand finns en mängd sådana gropar, varav
många är vattenfyllda.

Sjöar och vattendrag
Vattenmiljöer bjuder på en stor rikedom av naturtyper och arter som lever i eller nära vattnet.
Här finns ett myller av kräldjur, fiskar, fåglar,
insekter och kärlväxter. Siljan och Österdalälven
regleras av flera vattenkraftverk, varav Trängslet
är det största. Regleringen har påverkat Siljan
och Österdalälven på en mängd sätt. Bland de
mer negativa aspekterna kan nämnas försämrad
näringstillgång, förändrad artinteraktion och omvända flödesregimer. Där anslutande vattendrag
mynnar ut i älven uppkommer ofta omfattande
ravinsystem, särskilt tydligt längs Österdalälven
mellan Insjön och Gagnef. Dessa slänter med
mängder av död ved och ofta sydexponerade
hör till älvbygdens mest intressanta och troligen

biologiskt mest värdefulla miljöer.
I Leksand kommun finns många mindre sjöar
och ett stort antal vattendrag. Den vanligaste
sjötypen är brunfärgade och näringsfattiga skogsoch myrvatten. Den mest unika sjön beträffande
floran är Opplimen som är en kalkhaltig sjö med
specialiserad vegetation.

Våtån är skyddat som biotopskydd

De många bäckarna i skogen fungerar som
ekologiska pulsådror vars dynamik bland annat
avgörs av geologi, grundvatten och vegetation.
Längs bäckarna är marken bördigare med högre
andel lövträd, mer solljus når stränderna och
luftens fuktighet och temperatur blir högre än
i omgivningen. I värdefulla vattendrag som till
exempel Rönnäsån, Saluån och Yxbäcken samlas
en mängd växter och djur. När skogen i närmiljön
avverkas påverkas ofta stora delar av vattenekosystemet negativt.
Kommunens mest speciella arter knutna till sjöar
och vattendrag är flodkräfta, flodpärlmussla och
öring. De flesta vattendragen i Leksands kommun är på något sätt påverkade av människan.
Alla större åar är flödesförändrade och reglerade
av diverse dammanläggningar. De flesta vattendragen är uträtade och rensade för till exempel flottningsändamål. Denna fysiska åverkan
på vattendragen har i stor omfattning påverkat
vattenekosystemen negativt och försvårat bland
annat öringens levnadsvillkor. Därmed har även
flodpärlmusslans utbredning minskat eftersom
musslan lever två år som larv i öringens gälar.
Idag är flodpärlmusslan en starkt hotad art i Dalarna. Kommunens mest livaktiga bestånd finns
i Sångån, Gönan och Djurån. I Sångån pågår ett
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restaureringsprojekt för att förbättra öringens
och flodpärlmusslans livsmiljöer. Arbetet med
restaureringen är ett samarbetsprojekt mellan
kommunen, länsstyrelsen, regleringsföretaget och
fiskvårdsområdesföreningen. (Värdefulla vatten
se karta i bilagor sidan 40.)

Återställning av Sångån

Fiskevattnet delas in i fiskvårdsområdesföreningar som förvaltar fisket för sina medlemmar,
fiskerättsägarna. Fiskekort säljs till allmänheten.
Basen för fisket utgörs av gädda och abborre men
i kommunen förekommer också värdefulla viltbestånd av öring. I Siljan förekommer drygt 20
fiskarter varav sik, siklöja och lake tillsammans
med ovan nämnda arter är de vikitgaste. Även
introducerade fiskarter såsom amerikans bäckröding och regnbåge förekommer inom kommunen.
Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd enligt 7 kap. MB. Skyddet omfattar landoch vattenområde 100 meter från strandlinjen.
Bestämmelserna om strandskyddet infördes
ursprungligen för att trygga allmänhetens tillgång
till stränderna. Syftet har därefter utvidgats till att
också bevara goda livsvillkor för djur- och växtriket. Utökat strandskydd till 300 meter gäller
inom vissa områden. Arbeten i vattnet är så kal�lad vattenverksamhet som antingen är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga till länsstyrelsen
enligt miljöbalken.
Försurningar av sjöar och vattendrag förekommer främst i kommunens västra del. Mer om
försurningar finns att läsa i Leksands Miljöplan. I
Sverige finns miljökvalitetsnormer fastställda enligt miljöbalken som gäller för vattenförekomster
samt för olika kemiska föroreningar i fisk- och
musselvatten (läs mer i bilagan på sidan 37).
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Våtmarker
I våtmarker möts land och vatten. Våtmarker är
myrar, kärr, sumpskogar och våtmarkstränder vid
sjöar och vattendrag. Här varierar vattennivån
med årstiderna, temperaturväxlingarna dämpas
och bidrar till ett jämnare klimat och skapar en
unik miljö rik på mossor, lavar, kärlväxter, insekter och fåglar. Våtmarker fungerar också som
naturliga biologiska filter och spelar därför en
stor roll för att minska övergödningseffekter och
utsläpp av tungmetaller till sjöar och vattendrag.
Det var främst de årstidsbundna fluktuationerna
hos älven som lade grunden till brons- och järnåldersböndernas bosättning intill älven i Leksand.
I älvens och Siljans närhet bredde de artrika
starrkärren ut sig. De användes som sjöslogar och
älvängar och man har långt in i modern tid bärgat
detta hö som gödslades av älven. Först då kraftverken ströp vårfloderna och höet började odlas
på åkrarna, avslutades denna tvåtusenåriga tradition. En liten del av strandängarna finns bevarade
som betesmark vid Limsjön, Limåbruk och på
Storön i Byrviken.

Skäggdopping i Limsjön

Limsjön, i centrala Leksand, är idag kommunens
mest kända våtmarksområde. 1989 startade restaureringen av den urdikade och igenväxta sjön
och en damm anlades för att omväxlande kunna
reglera vattenspegeln. En idealisk fågelsjö med
vidsträckta strandmader och betade strandängar
skapades. I Limsjön häckar idag signalarter som
brun kärrhök, brushane, grönbena och fisktärna.
I Leksands skogar dominerar de små och artfattiga myrtyperna. De fåtaliga större myrarna är
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glest tallbevuxna och är i många fall påverkade
av torvtäkter och dikningar. Till exempel runt
Kollsjön, intill Lundbjörken, breder stora myrområden ut sig. På flera av de magra myrarna
i västra delen av kommunen växer den hotade
varglaven. Den ilsket ärggröna laven förekommer
främst på gamla, gärna brända, torrfuror.

stammar. Gammelskogens fåglar trivs när det
finns gott om hålträd och föda.

Sumpskogar är de skogar där grundvattnet ligger
så ytligt att träden delvis eller permanent står
blött. Här finns ofta klibbalar. Sumpskogar är
skyddsvärda dels för att de hör till skogslandskapets allra artrikaste miljöer och fungerar som
spridningskorridorer för många arter, men också
för att dessa skogar har försvunnit från stora områden till följd av omfattande utdikningar.
Rikkärr är ett samlingsnamn för våra artrikaste
våtmarker vad gäller kärlväxter. Myrarna är mineralrika myrar med nära neutralt pH i vattnet. I
nordöstra delen av kommunen, intill Saluån, finns
några enstaka rikkärr i kalkrika områden. Där
kan man hitta sällsynta kärlväxter som myskgräs,
älväxing, majviva och ängsnycklar (Värdefullt
vatten se karta i bilagor sidan 40).

Skogar
Leksands kommun är ett landskap där barrskog
med tall och gran dominerar. Så gott som all skog
i kommunen har påverkats av människan under
historiens lopp. Skogarna öster om älven har
tidigare varit kalavverkade då skogen användes
till träkol för gruvorna. Även väster om älven har
skogarna brukats hårt men i det karga och steniga
landskapet blev rester av naturskog kvar. Enstaka
naturskogsområden finns även i de allra östligaste
delarna av kommunen.
Naturskog kallas sådan barrskog som inte uppvisar några tydliga tecken på modernt storskaligt
skogsbruk. Typiskt för naturskogen är att merparten av urskogens uppsättning av organismer ännu
finns kvar och att den biologiska mångfalden är
stor eftersom ekosystemet är intakt. I en naturskog ser man överallt tecken på skogens naturliga
dynamik. Där finns träd av alla åldrar representerade, där finns en stor mängd död ved, där
finns spår av bränder och en hög andel lövträd.
Luftfuktigheten är ofta hög och man träffar på
mängder av bland annat insekter, lavar, svampar
och mossor på både stående och liggande träd-

Låga med vedsvampar

År 2012 fanns i Leksands kommun 26 naturreservat som helt eller delvis har karaktären av
naturskog. Många mindre områden är bevarade
med naturvårdsavtal eller uppmärksammade som
nyckelbiotoper. Idag uppmärksammas Vildmarksriket som är ett större sammanhängande
skogsområde i landskapet där Mora, Vansbro och
Leksands kommuner möts (se bilagor sid 42, 46).
Skogsbränder var förr vanligt förekommande,
speciellt i kommunens västra del. Vanligaste är
att en lövskogsgeneration med björk och asp blir
följden, en så kallad lövbränna. Här skapas ett
”nytt” livsrum som med tiden speciellt gynnar
insekter och fåglar. Idag släcks alla skogsbränder vilket försvårar för en del arter. Exempelvis
den lilla rara mosippan gynnas av att markskiktet
brinner. Lövbrännor och brända marker är så
oerhört sällsynta idag att de skyddas. De större
skogsbolagen har i vissa mindre avverkade områden bränt markskiktet för att försöka återskapa
naturliga förhållanden som en del i företagets
naturvårdsarbete.
Den lövskog som finns i Leksands kommun
utgörs som regel av en fas i någon succession.
Den består antingen av naturlig björk- eller
aspskog, uppkommen efter en brand (lövbränna),
eller också av en inledande lövgeneration på
övergiven kulturmark med hägg, sälg, al, rönn,
asp och björk. Ett tydligt exempel på den senare
är Draggsängarnas lövskogar. Utan påverkan
utvecklas dessa skogar så småningom till gran-
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skogar. Stabila lövskogar hittar man endast i de
riktigt blöta alkärren. Ett ovanligt inslag i Leksands natur är lövskogar med hassel. Hasseln har
en av sina nordligaste utposter i naturreservatet
Sätra hasselskog.
Sälgen är en av de viktigaste nyckelarterna i våra
skogar och odlingslandskap. Förr var sälgen ett
vanligt inslag i våra kulturmarker och skogar.
Den var främst viktig som kreatursfoder. Idag
röjs den bort och upplevs av många som ”skräpig”. Sälgens stora betydelse för den biologiska
mångfalden är påtaglig. Inga svenska växter
utgör föda åt så många insekter som sälg och
andra viden. Cirka 180 fjärilsarter har sin larvutveckling förlagd till sälg. Minst 75 skalbaggsarter
lever av blommorna, bladen och knopparna. Sälgen producerar stora mängder pollen och nektar
för bin, humlor och fjärilar. Mer än 200 insektsarter lever i den döda veden eller barken och utgör
ett matbord åt många fåglar. Älgen äter mycket
hellre sälg än barrträd. Älgskadorna på tall skulle
minska kraftigt om sälgens utbredning ökade.

om jakt och inplantering.
I början av 1900-talet rensades vattendragen för
flottning, dammar byggdes och ett mer storskaligt
skogsbruk kom igång. Fram till 50-talet bedrevs
främst plockhuggning, det vill säga ett skogsbruk
utan hyggen. Därefter skedde en enorm utbyggnad av skogvägnätet, och kalhyggesbruket som
pågår än idag drog igång (se bilagor sidan 37).

Kalhygge

Idag finns cirka 99 900 ha produktiv skogsmark
i kommunen vilket motsvarar 70 % av hela kommunens markareal. (Ägarfördelning se tabell
sidan 36.) Med produktiv skogsmark avses områden som i genomsnitt kan antas producera mer
än en skogskubikmeter per hektar och år. För att
effektivisera skogsbruket pågår idag omarronderingar av den ägosplittrade marken i kommunen.

Sälg som blommar

Förutom rådjur och älg har nu vildsvinen börjat
bli ett vanligt inslag i vår natur främst på grund
av olaglig inplantering. Vildsvin kan böka sönder
stora markytor vid födosök såväl i skog som på
åkermark. I våra skogar finns de stora rovdjuren,
björn, varg, lo och järv. En växande vargpopulationen väcker starka känslor hos en del människor trots att den är ett naturligt inslag i vår natur.
Rovdjuren är mycket betydelsefulla för fungerande ekosystem och många arter är starkt gynnade
av deras existens. Kommunen försöker informera
om rovdjur i olika sammanhang. Naturvårdsverket och länsstyrelsen fattar de avgörande besluten
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Ersättandet av den naturliga dynamiken i skogen
med kalhuggna, dikade och markberedda skogar,
där främmande trädslag odlas i monokulturer, har
kommit att driva en lång rad av skogens växter
och djur till utrotningens rand. Den stora avsaknaden av död ved och lövträd i dagens skogar har
lett till att flertalet av organismerna, som är beroende av dessa miljöer, är utrotningshotade. Enligt
forskarna måste 20% av den produktiva skogsmarken skyddas för att den biologiska mångfalden ska bestå. (Se karta i bilagor sidan 44.)

Odlingslandskapet
Odlingslandskapet är ett resultat av människans
brukande och omformande av naturen sedan
mycket lång tid tillbaka. Det öppna landskapet
med dess vackra vyer har tidigt fått oss att trivas
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i bygden. Jordbruksmarken är en livsnödvändig
naturresurs som också ger förutsättningar för biologisk mångfald. I Leksands kommun är endast
ungefär 3% av markarealen jordbruksmark. Mer
om jordbruket finns att läsa i Miljöplanen.
Förr var skogen den självskrivna betesmarken.
På 1830-talet fanns över hundra fäbodställen i
Leksands socken. Under de senaste 30 åren har
inte mer än ett par aktiva fäbodbrukare funnits
i hela kommunen. Än så länge finns de flesta
fäbodställena kvar ute i skogslandet men med
nya tidens villkor. Den stora skillnaden är att de
inte längre omges av vidsträckta ängsmarker och
gles betesskog utan att skogen som regel har fått
vandra in på vallen och beskurit ängsflorans livsrum. Ljusbodarna är en av Leksands kommuns
mest intakta fäbodmiljöer och som idag betas av
nötkreatur och hästar.

slåtteräng i Leksands kommun är Storängen i
Tällberg, sluttningen nedanför majstången. I
denna kalkrika äng, som aldrig har plöjts eller
gödslats utan bara slagits med lie eller slåtteraggregat, har en sällsynt mångfald av ovanliga
örter, gräs och svampar hittat sitt livsrum.

Vägkanter som sköts på rätt sätt håller en rik flora

Böle-Fallsbjörken är ett Natura 2000-område

Det bäst bevarade beteslandskapet i Leksands
kommun är Böle-Fallsbjörken. Här är utsikten
milsvidd och betesmarkerna vidöppna med böljande backar och lövdungar, bäckraviner, branta
däljor och blomsterrika kärrmarker. Här släpps
hästar och ungnöt på sommarbete ända sedan
1920-talet. Idag är Böle-Fallsbjörken skyddat
som ett Natura 2000-område.
Av äldre tiders slåtterängar finns idag inte mycket
kvar. Då fäbodbruket avvecklades togs slåtterängarna i byarna i anspråk för bete istället. Därför
utgörs all stenbunden hagmark i Leksandsbyarna
av gammal hackslog. Ofta tillåts idag björken
växa sig tät och stor i dessa hagar vilket kraftigt
missgynnar ängsfloran. En fin och välbevarad

I vårt alltmer kreaturslösa och grantäta Leksand,
blir läget för den solälskande och konkurrenssvaga ängsfloran kärvare för varje år. I många
trakter finns snart inte en öppen och slagen gräsplätt kvar där marken är mager nog för låsbräken,
fältgentiana och kattfot. Den ökade användningen
av gräsklippare är ett stort hot för känsliga
ängsväxter. De gamla ängsväxterna har hittat sin
sista reträttplats i vägkanterna och dikesrenarna,
som hålls buskröjda och ibland maskinslåttrade
av Trafikverket och dess entreprenörer. Längs
vägarna kan man idag hitta en exklusiv och artrik
flora. I framtiden kan även kraftledningsgator bli
en reträttsplats för många arter.
Bin och humlor har stor betydelse för pollinering
av både vilda och odlade växter. Globalt sett
är ungefär en tredjedel av den mat vi äter helt
beroende av pollinerande insekter och omkring
85 % av pollineringen görs av honungsbin. Under
2000-talet kom rapporter om att bina och andra
pollinernade insekter minskat drastiskt. Orsaken
kan bero på bekämpningsmedel, förändringar i
landskapet och enkelsidig biavel, det vill säga
mindre biologisk mångfald. (Odlingslandskapet
se karta i bilagor sidan 42.)
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Ansvarsarten rönnpraktbagge
Leksands kommun har tilldelats rönnpraktbaggen
som ansvarsart. Det betyder att vi har ett ansvar
för att rönnpraktbaggen bevaras. Rönnpraktbaggen är en sällsynt och starkt hotad art. Endast
ett fåtal exemplar har hittats i Sverige och en av
platserna är i Plintsberg i Leksands kommun.
Naturvårdsverket driver ett nationellt åtgärdsprogram för rönnpraktbaggen.
Rönnpraktbaggen är en 12 millimeter lång skalbagge inom familjen praktbaggar. Larverna lever
under barken på döda eller skadade medelgrova
rönnar upp till två år. Som vuxen lever rönnpraktbaggen en sommar då den parar sig och honan
lägger ägg. Typisk miljö för rönnpraktbaggen är
rönnar i soliga lägen i skogskanter, jordbruksmarker eller äldre fäbodmiljöer.

Friluftsmark för upplevelser och
hälsa
Grundläggande är att alla människor ska ha
tillgång till en rik vacker natur för vila, rekreation
och motion. Tillgång till en rik natur och möjligheter till ett aktivt friluftsliv främjar folkhälsan
och ger också en ökad miljömedvetenhet. Naturvård och folkhälsoarbete hänger samman. Både
kropp och själ mår bra av att vistas i naturen.
Naturen har en läkande och avstressande effekt
vilket i förlängningen kan leda till färre sjuka
invånare och en samhällsekonomisk vinst.

I det tätortsnära naturreservatet Lugnet-Barkdal

Sparade medelålders rönnar i en fäbod är lämpliga för
rönnpraktbaggen

Arten har minskat drastiskt eftersom landskapet sedan tidigt 1900-tal har förändrats kraftigt.
Glesa rönnbestånd har blivit en bristvara vid
upphörandet av småskaligt jordbruk och fäbodbruk. Idag finns en mindre rönnskog bevarad
på norra Storön i naturreservatet. För att gynna
rönnpraktbaggen och även många andra arter kan
du som markägare spara rönnar i soliga lägen och
avsätta lövrika solvarma hörnor, utan graninslag,
på tomten eller i skogen. Du kan också försiktigt
skada barken på en eller några rönnstammar/kvistar på sydsidan, likt ett älggnag.

18

Leksands kommun består av en rik natur som inbjuder till ett varierat friluftsliv för både invånare
och turister. I kommunen finns bland annat goda
möjligheter för fiske, jakt, bad, cykelturer och
vandringar. Ett viktigt arbete är att tillrättalägga
för friluftslivet genom att sköta vandringsleder,
rastplatser, sprida god information och bra kartmaterial och öka möjligheterna för personer med
olika typer av funktionsnedsättning att komma ut
i naturen.
Tillgången till natur nära hemmet underlättar för
människor att ta sig ut och bör ses som en stor
tillgång för kommunen. Skolor och förskolor
måste ha möjlighet att använda nära naturområden som lärmiljö och rekreation.
En kommun med naturkvaliteter, både nära och
längre ut i skogarna, stärker näringslivet och blir
en attraktiv kommun att flytta till. Naturturism
med olika inriktningar är en av de snabbast växande näringarna i världen som också Leksands
kommun kan dra nytta av.
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Kommunen
Naturvårdsorganisationen
Kommunens arbete med naturvård grundas på att
bevara och stärka den biologiska mångfalden. För
det behövs kunskapen om arters antal och utbredning. Eftersom antalet arter och miljöer ständigt
förändras behöver nya kunskaper hela tiden
inhämtas i form av samråd, forskningsrapporter,
utbildningsdagar, exkursioner och inventeringar.
Organisationen har en viktig uppgift att sprida
informationen vidare till företag, föreningar och
invånare samt skapa förståelse för naturvårdsfrågor och finna vägar för samarbete. Kommunorganisationen ansvarar också för att människor trivs
och mår bra i kommunen, att inflyttningen ökar
och näringslivet stärks.
Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och antar viktiga dokument som rör naturvården. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om skydd enligt miljöbalken för kommunala
naturreservat och som antar naturvårdsplanen och
översiktsplanen. Kommunen har ett planerings-

ansvar vilket bland annat innebär att ta hänsyn
till de naturvärden som finns inom kommunen.
Denna skyldighet står skriven i miljöbalken och i
plan- och bygglagen.
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheten
sker enligt beslut från kommunfullmäktige. I
ansvaret ligger även att överblicka kommunens
verksamheter och ekonomi både på lång och
kort sikt. Under kommunfullmäktige och kom-

Byggande av bryggor är vanliga strandskyddsärenden
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Kommunen
munstyrelsen står samhällsbyggnadsutskottet
som har en central roll och ett starkt inflytande
på planläggning och byggande inom kommunen.
Samhällsbyggnadsutskottet granskar och beviljar
bygglov, strandskyddsdispenser, täkter med mera.
De beslutar om detaljplaner och ansvarar för de
områdesbestämmelser som reglerar bebyggelsen
inom kommunen enligt översiktsplanen och relevant lagstiftning.
Samhällsbyggnad är en kommunal tillsynsmyndighet som bland annat ansvarar för tillsyn enligt
miljö-, hälsoskydds- och livsmedelslagstiftning.
Kontorets kommunekolog ansvarar för kommunens naturvårdsarbete och remissvar i frågor
som berör naturvårdsplanering samt arbetar för
att lyfta dessa frågor inom kommunens organisation. Kommunekologen fungerar även som
kommunens länk mot andra naturvårdsmyndigheter, föreningar och markägare samt ansvarar
för initierandet och genomförandet av större
naturvårdsprojekt. De praktiska arbetena med
naturvården såsom skötsel av naturreservat,
vandringsleder och skyltar sköts av samhällsbyggnad, Leksandsbostäder och fritidsavdelningen. På kommunen, under kommunstyrelsen,
finns en markingenjör som hanterar kommunens
markexploatering och ansvarar över kommunens
skogsinnehav.

Skyltar vid naturreservatet Kägelberget

Kommunens naturvårdsarbete finansieras förutom årlig budget av sökta statliga medel och bidrag samt av Leksands Naturvårdsfond. Leksands
Naturvårdsfond startades år 1990 med uppgift
att verka för skydd av värdefull natur i Leksands
kommun. Styrelsen består förutom kommunekologen av representanter från samhällsbyggnadsutskottet, skogsstyrelsen, länsstyrelsen och den
ideella naturvården.
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Storängen i Tällberg

Kommunens markinnehav
Leksands kommun äger cirka 1 600 hektar mark
vilket utgör endast 1 % av kommunens totala
landareal. Ungefär 1 200 hektar är produktiv
skogsmark varav 11 % är avsatt som skyddad
skogsmark. Kommuen äger inte skogsmark för
att bedriva rationellt skogsbruk. Resterande mark
är tätortsnära mark, betesmark, myr, berg och
övrig mark såsom vägar, industrimark och kraftledningsgator. (Se tabell sidan 36.)
Den produktiva skogsmarken brukas enligt en
skogsbruksplan som revideras och uppdateras
kontinuerligt. Skogsbruket sköts av entreprenörer efter upphandling och eftersträvar stort
hänsynstagande för natur, friluftsliv, kultur och
sociala värden. Kommunekologen ansvarar för
skötseln av de kommunalt förvaltade naturreservaten. Skötseln av tätortsnära skogsmarker nära
bostadsområden är ofta påverkade av invånarnas
synpunkter och behov. Dessa områden avverkas
manuellt av arbetsmarknadsanställda arbetslag.
Riset och virket används som flis respektive ved.
Syftet med kommunens markinnehav är att den
ska användas som en markreserv. Med markreserven kan kommunen byta, köpa eller sälja mark
för att förbättra markinnehavet i framtida exploateringsområden. En del av kommunens mark är
idag detaljplanelagd för exploatering eller som
mark i framtiden kan förväntas att exploateras.
Den marken ligger främst nära bebyggelse och
industrier. Kommunens mark bör ses som en
gemensam resurs som är till för alla och som
stärker invånarnas känsla för sin egen hembygd.
Kommunens mark kan i framtiden bli en värdefull resurs för specifika ändamål som vi idag inte
känner till.
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Foto Sebastian Kirppu

Nationella mål

Miljömål
Internationella mål
Under FN-konferensen om miljö och utveckling
i Rio de Janeiro 1992 utfäste sig världens stater i
handlingsplanen Agenda 21 att anpassa sin politik till de ramar som en hållbar utveckling kräver.
Med insikten att många miljöfrågor endast kan
lösas genom samverkan mellan länder, har miljöpolitiken blivit allmer intenationell. Att leva upp
till åtaganden av global betydelse och aktivt delta
i internationella överenskommelser är en viktig
del av Sveriges miljöpolitik. Sverige bedriver internationella miljösamarbeten inom Östersjöstaterna, Nordiska ministerrådet, Europarådet, EU
och FN, och har undertecknat konventioner som
skyddar arter och miljöer så som konventionen
om Biologisk mångfald, Vattendirektivet, Fågeldirektivet, Habitatdirektivet, Bonnkonventionen
(flytt av vilda djur), Ramsarkonventionen (våtmarker), Washingtonkonventionen (hotade arter),
Världsarvskonventionen, Helsingforskonventionen (Östersjön) och Skogsprinciperna.

År 1999 antog Sveriges Riksdag 15 nya miljökvalitetsmål för att strukturera myndigheternas
miljöarbete. Ett 16:e mål antogs år 2005. Miljökvalitetsmålen innebär att det konkreta miljöarbetet i Sverige har förstärkts, att det är allas
ansvar och att arbetet sker på alla nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Målen och åtgärderna
för att nå miljökvalitetsmålen utformades med
utgångspunkt i fem grundläggande värden som
också överensstämmer med miljöbalkens portalparagraf:
• Människans hälsa
• Den biologiska mångfalden och naturmiljön
• Kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• Ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• God hushållning med naturresurserna
Miljökvalitesmålen ska vara uppfyllda inom en
generation och dess syfte är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljöoch hälsoproblem utanför Sveriges gränser.
Denna omställning kräver att:
• Ekosystemen är på väg att återhämta sig.

Naturvårdsplan 2012-2020
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Miljömål
•
•
•
•
•
•

Den biologiska mångfalden och natur- och
kulturmiljöer bevaras.
Människors hälsa utsätts för minimal negativ
miljöpåverkan.
Kretsloppen är resurseffektiva och så långt
som möjligt fria från farliga ämnen.
En god hushållning sker med naturresurserna.
Andelen förnybar energi ökar och att den
energianvändningen är effektiv.
Konsumtionsmönstren av varor och tjänster
orsakar så små miljö- och hälsoproblem som
möjligt.

År 2010 fattade riksdagen beslut om en ny
målstruktur för miljöarbetet. Det medförde att
miljökvalitetsmålen preciserades, målåret tydliggjordes till år 2020 och att sammanlagt 14
etappmål beslutades inom områdena Begränsad
klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö och Ett
rikt växt- och djurliv. En uppföljning av miljömålkvalitetsmålen görs för att bedömma om
dagens styrmedel och de åtgärder som görs är
tillräckliga för att nå målen. Läs mer på Miljömålsportalen, www.miljomal.nu.

Regionala mål
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det
regionala arbetet för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen. Den första versionen av Dalarnas
miljömål fastställdes år 2003. Dalarnas miljömål
är idag också ett miljöhandlingsprogram för
Dalastrategin, det regionala utvecklingsprogram
som fastställdes år 2006 och som är en övergripande strategi för hållbar utveckling i länet.
I Dalarnas miljömål utvecklas och tydliggörs
Dalastrategins ambitioner på miljöområdet. Mer
om länets miljömål finns att läsa i ”Dalarnas Miljömål 2007-2010” och på www.w.lst.se.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen.
Illustratör Tobias Flygar

De nationella miljökvalitetsmålen är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv
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Varje år tar Länsstyrelsen Dalarna och Skogsstyrelsen fram en bedömning av möjligheterna
att nå de regionala miljömålen. Bedömningen
kan ändras med tiden beroende på att miljötillståndet förändrats eller tack vare att ny kunskap
tillkommer. Bedömningen rapporteras årligen
till Naturvårdsverket och presenteras på den
nationella Miljömålsportalen, www.miljomal.se.
För närvarande pågår en revidering av Dalarnas
miljömål som beräknas vara klar under år 2012.

Utbildning i skogen
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Lokala mål och åtgärder i
Leksands kommun
Syftet med de lokala målen och och åtgärderna
är att effektivare kunna arbeta med och uppfylla
målen för naturvårdsarbetet samt att fungera
som ett underlag till verksamhetsplaneringen.
Naturvårdsplanen behandlar fem av de nationella
miljömålen:
• Levande sjöar och vattendrag
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv

med årsredovisningen. Kommunstyrelsen ansvarar för att arbetet utförs. De lokala målen och
åtgärderna gäller från det att naturvårdsplanen
har antagits av kommunfullmäktige tills dess att
nya mål och åtgärder fastslås.
Nedan följer målen för respektive område, hur de
ska uppnås, av vem och när åtgärderna skall vara
utförda alternativt påbörjade. En karta, i bilagorna sidan 48, redovisar de naturområden som
omfattas av målen och åtgärder. Dock är flera av
målen och åtgärderna kommunövergripande.

De övriga miljömålen återfinns i Miljöplanen och
Energi- och klimatplanen. Leksands naturvårdsplan omfattar kommunen som organisation men
även hela kommunen som geografiskt område.
Några av åtgärderna är av mer långsiktig karaktär
och andra följs upp snabbare. Åtgärderna skall
genomföras från år 2012 fram till år 2020. Målen
och åtgärderna ska följas upp årligen i samband
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska
vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som
förutsättningarna för friluftslivet värnas.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
I stort sett är samtliga vattensystem i kommunen
påverkade av människan. I de övre delarna av
vattensystemen förekommer ofta dikningar vilka
försämrar den vattenhållande kapaciteten. Skogslandskapet korsas av vägar där felaktiga anlagda
vägtrummor kan fragmentera vattendragen. När
vattendragen blir större, längre ned i systemen,
är de ofta flottrensade och/eller överdämda av
diverse anledningar. Ytterligare längre ned i
systemen tillkommer sjömagasin och kraftverksdammar för att i älvarnas jordbruksbygd utgöras
av sjösänkningar, täckdikningar och uträtningar
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av mindre tillflöden. Det pågår olika typer av
exploatering i och i anslutning till vatten som
byggnationer, grävningar, muddring och vägbyggen. Långa sträckor av Siljans stränder är hårt exploaterade och nya projekt uppstår kontinuerligt.
Det intensiva skogsbruket med kalhuggningar
och körskador nära sjöar och vattendrag påverkar
vattenkvaliteten och de vattenanknutna arterna
negativt.
Regleringen av Siljan har gjort sjön mer näringsfattig vilket har minskat fiskavkastningen i sjön.
Utplantering av inhemska och främmande fiskarter har pågått under lång tid i både sjöar och olika
typer av vattendrag. Utplanteringarna sker dels
enligt vattendomar som kompensation för skador
på fisket orsakade av vattenkraftutbyggnaderna
och dels i andra vatten enligt ansökningar från
fiskvårdsområdesföreningar. Fiskodlingar med
matfisk och sättfisk finns i kassar i Siljan, Insjön,
Rällsjön och Österdalälven. Kommunen delas i
fyra fiskevårdsområden där respektive förening
bedriver fiskevård tillsammans med kommunen.
En viktig uppgift är att återställa de vattensystem
vars naturvärden och fiske har påverkats negativt
av dikning, dammar och flottrensning.
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I Leksands kommun är strandlinjen med strandskydd totalt 1 100 km lång. Av denna är 103 km
bebyggd längs sjöar, älven och åar. Bebyggelsen
längs bäckar med strandskydd motsvarar 39 km.
Mellan åren 2008 och 2010 gjorde Leksands
kommun en översiklig strandskyddsinventering
över stränderna längs Siljan, längs en sträcka
i Österdalälven och över de sju mest populära

sjöarna. Inventeringen ska användas som underlagsmaterial för framtida beslut i strandskyddsärenden. Det utökade strandskyddet (300 m) inom
Leksands kommun ska omprövas av Länsstyrelsen innan år 2014 och kommunen föreslår att
utökat strandskydd ska gälla från Hjulbäck till
Lundbjörken med några få undantagna sträckor
samt öarna Vaverön, Storön och Harpickön.

Mål för kommunen som geografiskt område
A. Sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att växt- och djurlivet har förutsättningar att fortleva.
Särskild hänsyn ska tas till rödlistade arter.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
A1. Genom informationsinsatser uppmärksamma att stor
hänsyn tas vid grävning, schaktning, muddring, reglering, avverkning och körskador om natur- och friluftsvärden påverkas negativt.

Mäts m.hj. av
Antal aktiviteter

Utförs av
Samhällsbyggnad

Senast
Påbörjas
2012

Mål för kommunen som organisation
B. Sjöar och vattendrag ska vara av sådan kvalitet att växt- och djurlivet har förutsättningar att fortleva.
Särskild hänsyn ska tas till rödlistade arter.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
B1. Inventera och fastställa en handlingsplan för Lungsjöån, Saluån och Limån i samarbete med berörda
föreningar och myndigheter.
B2. Tre skyddsvärda vattendrag restaureras i samarbete
med berörda föreningar och myndigheter.
B3. Vid alla typer av exploateringsärenden informera om
gällande regler vad gäller grävning, schaktning, muddring och reglering vid sjöar och vattendrag.
B4. Tillsammans med länsstyrelsen och fiskevårdsområdesföreningar kartlägga vandringshinder för fisk och uppmuntra fiskevårdsområdesföreningar i byggandet av
faunapassager eller andra åtgärder.
B5. Tillsammans med fiskevårdsområdesföreningar (FVO)
och länsstyrelsen inventera och kartlägga värdefulla
vattenmiljöer och rödlistade arter.
B6. Undersöka möjligheter för bevarandet av strandzonen
från Hjulbäck till Lundbjörken med undantag av några
sträckor.
B7. Undersöka möjligheterna att skapa ett sötvattensreservat i Siljan.

Mäts m.hj.av
Utförs av
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Senast
2016

Antal

Samhällsbyggnad
Checklista
Bygginsp.
Samhällsbyggnad
Antal aktiviteter FVO, Lst,
Samhällsbyggnad

2020

Antal aktiviteter FVO, Lst,
Samhällsbyggnad
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Staffan

2016

Påbörjas
2012
2016

2014

Åtgärder för försurning av sjöar och vattendrag samt övergödning finns i Miljöplanen.
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Myllrande våtmarker

knutna till våtmarker rödlistade i länet.

Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
Våtmarker har under flera hundra år dikats ut för
att underlätta skogsbruk och för att vinna ny odlingsmark. Tidigare förekom också torvbrytning,
myrmalmsbrytning, myrodling och myrslåtter
i myrar och mossar. Idag är dikningar i kommunen ovanligt och någon aktivitet på myrarna
förekommer inte längre. Försurning, övergödning
och kalkning påverkar idag våtmarkerna liksom
avverkningar i sumpskogar och omkringliggande
marker. Det intensiva skogbrukets metoder och
framfart omkring våtmarkerna har ökat avsevärt.
Även utbyggnaden av skogsbilvägar intill och
över myrar och sumpskogar har bidragit till dränering av våtmarkerna. Idag är 138 arter som är
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Våtmarkerna har stor betydelse för kommunen.
Förutom våtmarkernas artrikedom bidrar de med
en variation i landskapet och fyller en viktig
funktion med att fånga upp och binda näringsämnen och tungmetaller i marken. I och med
regleringen av Siljan har flera våtmarksområden,
som är anslutna till Siljan, torkats ut och växt
igen som till exempel Limsjön. Under 90-talet
restaurerades Limsjön och är idag ett fågelrikt
våtmarksområde som ligger centralt och är i
blickfånget för många förbipasserande. För att
Limsjöns attraktivitet ska bestå krävs kontinuerlig utveckling och skötsel. I kommunen finns
många andra våtmarksområden som behöver en
hjälpande hand för att bestå eller för att skyddas.
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Mål för kommunen som geografiskt område
C. Förstärka våtmarkernas och sumpskogarnas kvaliteter vad gäller natur- och friluftsliv.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
C1. Verka för att god planering och stor hänsyn tas i våtmarksområden vid skogsbruksåtgärder i områden
viktiga för kommunala angelägenheter, ex leder, stigar
motionsspår och populära rekreationsområden.
C2. Verka för att särskid hänsyn ska tas vid planering av
vägar samt underhålls- och anläggningsarbeten i våtmarksområden.

Mäts m.hj.av
Utförs av
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Senast
Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012

Mål för kommunen som organisation
D. Förstärka våtmarkernas och sumpskogarnas kvaliteter vad gäller natur- och friluftsliv.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
D1. Bevara värdefulla våtmarker genom att:
- kartera och samla in befintligt material om kommunens
mest intressant våtmarker och sumpskogar för
eventuella framtida åtgärder
- göra uppföljning av den inventering genom satellitbilder som Länsstyrelsen ska utföra för att identifiera
vegetaionsförändringar.
D2. Limsjön kvaliteter bevaras genom att:
- kartera växt- och djurlivet
- fastställa och fullfölja en skötselplan
(Anläggningar, leder och skyltar samt åtgärder mot
igenväxningen på land och i vatten. Skötsel och förökning av betesdjuren)
- samarbeta med fiskevårdsområdesföreningen vid
bygge av omlöp.
D3. Fastställa och fullfölja en skötselplan för Brenäsviken
och Stenbrotjärnen (anläggningar, leder, skyltar och
bete).

Mäts m.hj.av
Antal aktiviteter

Utförs av
Samhällsbyggnad

Senast
2018

Antal aktiviteter

Samhällsbyggnad

2020

Antal aktiviteter

Samhällsbyggnad

2015
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
Det moderna jordbruket har på kort tid ökat avkastningen per kvadratmeter markant med hjälp
av moderna maskiner, dikningar och konstgödsel.
Detta har resulterat i att arealen och antalet åkrar,
betesmarker och ängar har minskat kraftigt och
restbiotoper som åkerholmar och småvatten har
rationaliserats bort. Delar av jordbruksmarken
har planterats med gran eller växt igen på egen
hand. Reducerade arealer och minskad variation
i odlingslandskapet har lett till att många arters
livsmiljöer har försvunnit och därmed också den
rika floran och faunan. Näringsläckage, gifter,
monotona växtföljder och gräsklippare har yt-
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terligare utarmat antalet arter. Antalet rödlistade
arter i odlingslandskapet i Dalarna är idag 290
stycken av vilka de flesta är kärlväxter och insekter.
De gamla lantsorterna av kulturväxter och
husdjursarter har i stor utsträckning försvunnit
och ersatts av mer högproduktiva sorter. Länsstyrelsen ger bidrag för olika bevarande åtgärder
i odlingslandskapet. Miljöer som åkerholmar,
rösen och våtmarker i jordbruksmarker skyddas
av generellt biotopskydd. Länsstyrelsen kan även
besluta att rik- och kalkkärr i jordbruksmark,
ängar och naturbetesmarker är biotopskyddsområden. I Leksand finns nätverket Leksands kulturväxter, som bland annat arbetar med inventering
av äldre kulturväxter. Nätverket har som mål att
bevara kunskap och föra kulturarvet vidare.
Det öppna landskapet har stor betydelse för invånarnas trivsel i kommunen men kan även ses som
en viktig inkomstkälla. Det öppna landskapet, vår
vackra bygd, lockar hit turisterna. Mer om jordbruk och miljögifter finns att läsa om i Leksands
Miljöplan.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
E. Odlingslandskapet förblir öppet och variationsrikt.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
E1. Hålla årlig exkursion för allmänheten till ett lämpligt
område för att inspirera hållandet av öppna landskap.
E2. Verka för att fäbodar med ängs- och hagmarker bevaras
till exempel med lämpliga LONA-projekt.
E3. Finna lösningar tillsammans med bybor vad gäller bete
eller annan skötsel av kommunens ängs- och hagmarker.
E4. Stödja lantbruket genom lämpliga LONA-projekt.

Mäts m.hj.av
Antal

Utförs av
Samhällsbyggnad

Senast
Påbörjas
2012

Antal aktiviteter

E5. Uppmuntra markägare och ideella verksamheter till
naturvårdsarbete genom att informera om exempelvis
olika EU-bidrag vid fyra bystugeträffar varannat år
tillsammans med länsstyrelsen.
E6. Verka för bevarande av gamla lantraser och kulturväxter
genom att samarbeta med brukare och föreningar.
E7. Värna det biologiska kulturarvet, intressanta fäbodmiljöer, genom att samla in information, inventera/
kartera, informera om och utifrån detta välja ut miljöer
att bevara och sköta.

Antal aktiviteter

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
Påbörjas
2012

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012
Påbörjas
2012

Antal aktiviteter
Antal aktiviteter

Antal aktiviteter
Antal aktiviteter

Mål för kommunen som organisation
F. Odlingslandskapet förblir öppet och variationsrikt.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
F1. Finna en långsiktig och hållbar skötselplan för Storängen.
F2. Kommunens fastighet i Ljusbodarna sköts för bibehållandet av miljön.
F3. Utbilda väghållare för att framgångsrikt hävda artrika
vägkanter och förhindra att värdefulla diken rensas.
F4. Stötta Länsstyrelsens arbete med att bilda kulturreservat
i Skallskog Brändskog.

Mäts m.hj.av
Antal

Utförs av
Samhällsbyggnad
Checklista
Samhällsbyggnad
Antal
Samhällsbyggnad
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
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Senast
2016
Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som
den biologiska mångfalden
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
Tidigare rika urskogar har idag ersatts av intensivt högproducerade likformiga skogar vilket
har medfört störningar på djur, växter, mark och
vatten. Arealen gammal skog och variationsrika
skogar med gamla träd, lövträd och död ved har
minskat drastiskt vilket har medfört att antalet
rödlistade arter i skogarna i Dalarna har ökat till
550 stycken under ett kort tidsperspektiv. Lavar,
svampar och skalbaggar dominerar rödlistan.
Skogsbilvägar och kalhuggningar bryter den
orörda landskapsbilden och körskador, dikningar
och kalhuggningar stör skogarnas närings- och
vattenbalanser.
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Idag pågår i kommunen omarronderingar av de
privata skogsägarnas marker vilket möjliggör
avsättningar av naturområden. De stora skogsbolagen upprättar ekologiska skogsbruksplaner och
privata skogsägare erbjuds gröna skogsbruksplaner. Underlaget i planerna består av olika skogsinventeringar som ska visa alla naturvärden och
underlätta skötseln av skogen. Idag finns olika
typer av miljöavtal och certifieringar av skogsbruket som ska intyga att ägaren bedriver skogsbruk med stort hänsynstagande av naturvärden.
Tyvärr har varken planerna eller certifieringarna
medfört något nämnvärt ökat hänsynstagande i
skogen. Enligt Skogsstyrelsens riksinventering
(polytax) av hur avverkningar har utförts ligger
Dalarna år 2011 sämst till i hela landet. För att
fungerande ekosytem och skogens arter ska överleva har forskningen kommit fram till att 20 % av
den produktiva skogsmarken måste skyddas från
rationellt skogsbruk. En inventering genomfördes
år 2009 och 2010 i området där Leksand, Vansbro
och Mora möts. Området, Vildmarksriket, visade
sig sig hålla stora områden med höga naturvärden.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
G. Den biologiska mångfalden i Leksands skogar gynnas.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
G1. Verka för att 10 % av den produktiva skogsarealen undantas skogsbruk genom att informera, samarbete med
markägare, skogsbruket och naturvårdsorganisationer
samt anordna exkursioner.
G2. I omarronderingsprocessen verka för fler inventeringar
av och att hänsyn tas till kultur- och naturvärden.

Mäts m.hj.av
Utförs av
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
m.fl.

Senast
Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
m.fl.
G3. Verka för att kommunens sista vildmarksliknande skogs- Antal aktiviteter Samhällsområde, Vildmarksriket, bevaras.
byggnad
m.fl.

Påbörjas
2012

G4. Verka för att andelen lövskog och död ved ökar i skogarna för att gynna alla de arter som är beroende av
dessa miljöer, exempelvis den hotade vitryggiga hackspetten.
G5. Genomföra inventeringar och höja kunskapsnivån om
skogens värden förutom virkesvärdet.

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
m.fl.

Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
m.fl.
G6. Höja kunskapsnivån hos skogsbolag, företag och mark- Antal aktiviteter Samhällsägare genom att erbjuda information och skogsexkursiobyggnad
ner.
m.fl.

Påbörjas
2012

Påbörjas
2012

Påbörjas
2012

Mål för kommunen som organisation
H. Den biologiska mångfalden i kommunens egna skogar gynnas.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
H1. 20 % av den egna produktiva skogsareal undantas skogsbruk.
H2. Öka andelen lövträd och mängden död ved i kommunens
egen produktiva skogsareal genom att anpassa skötseln.
H3. Öka marknadsföringen av Leksands Naturvårdsfond.

Mäts mhj.av
Areal

Utförs av
Markingenjör
Antal aktiviteter Markingenjör
Antal aktiviteter L. Naturvårdsfond
H4. Naturinventera kommunens skogsinnehav samtidigt som Uppdatering av Konsult
skogsbruksplanen uppdateras.
plan
H5. Bilda Åkersöns, Bastbergets och Plintsbergets naturBeslut
Samhällsreservat. Utöka Storöns naturreservat.
byggnad
H6. Bedriva kalhyggesfritt skogsbruk på 30 % av den proAreal
Markduktiva skogsmarken.
ingenjör
H7. 20 kommunala naturreservat.
Antal
Samhälls.
byggnad
H8. Informationskampanj, ex ”Håll dig på vägen”om
Antal
Samhällsbyggnad
terrängkörningslagen riktad mot återförsäljare av fyrhjulingar, skotrar, cross, men även genom samarbete
m.fl
med Dalarnas Naturvårdsråd och de organisationer som
ingår där.
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Senast
Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
2015
2016
Påbörjas
2012
2020
Påbörjas
2012
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun

Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden
ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas
livsmiljöer och ekosystem samt
deras funktion och processer
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
(Nationellt miljökvalitetsmål)
I Leksand är naturen rik och varierad med skogar,
myrar och öppet landskap. Terrängen är kuperad
och i östra Leksand märks påverkan av Siljansringens kalksten. I kommunen möts sydliga och
nordliga arter. Sammantaget ger detta förutsättningar för rik biologisk mångfald.
Jakt är en viktig fritidsaktivitet i kommunen.
Olika uppfattningar finns hos skogsägare, jägare
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och naturintresserade om hur stora populationer
av däggdjur av exempelvis älg, varg, björn och
vildsvin ska vara. Älg har sedan 70-talet funnits i
stora populationer vilket har påverkat föryngringen av sälg, asp och rönn negativt. Många arter
av insekter, lavar och fåglar har därmed fått sämre livsbetingelser. Den moderna människan vistas
mer sällan i naturen än äldre generationer vilket
innebär större rädsla för och ett mindre kunnande
om naturen med dess variationer. Ny kunskap
uppkommer kontinuerligt och måste spridas.
Den tilltalande landskapsbilden, rik på kulturlämningar som fäbodar, lockar ortsbor och besökare
till friluftsliv. Idag är Leksand en populär turistort
såväl sommar som vinter. Det genuina kulturlandskapet, de höga naturvärdena tillsammans
med de många sport- och friluftsaktiviteterna
i Siljansområdet har gjort Leksand till en av
de mesta besökta kommunerna i landet. Ökad
hälsomedvetenhet har lett till större intresse för
vandringar och naturvistelser. En vandringskarta
över Leksands kommun med befintliga stigar och
leder har funnits sedan år 2010.
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Lokala mål och åtgärder i Leksands kommun
Mål för kommunen som geografiskt område
I. Arter och deras livsmiljöer ska bevaras i livskraftiga bestånd och invånare och turister ska ha tillgång
till god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
I1. Verka för ökad naturkunskap genom att:
- erbjuda en utbildningsdag per år för lärare
- uppmärksamma Naturum, Siljansnäs
- utreda förutsättningar för naturskola.
I2. Bin gynnas genom att:
- uppmärksamma binas betydelse
- stimulera biodlarförening och verka för ökad biodling
- uppmärksamma sälgens betydelse.
I3. Rönnpraktbaggen gynnas genom att:
- bevaka området utanför reservatet i Plintsberg
- informera om rönnpraktbaggen och dess behov
- uppmärksamma rönnens betydelse.
I4. Uppmärksamma aktuella arter genom att anordna föredrag, exkursion, och utställning.
I5. Stimulera till inrapportering av intressanta artfynd och
skyddsvärda äldre träd genom uppmaning i annonser och
på kommunens hemsida länka till artportalen.
I6. Verka för att naturturismen utvecklas och utbreds.

Mäts m.hj.av
Utförs av
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Senast
Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012
Påbörjas
2012

Antal aktiviteter m.fl.

2014

Mål för kommunen som organisation
J. Arter och deras livsmiljöer ska bevaras i livskraftiga bestånd och invånare och turister ska ha tillgång
till god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald.
Hur målet ska uppfyllas - Åtgärder
J1. Kontinuerligt utveckla och underhålla stigar, leder, broar,
spänger, parkeringar, kartor och skyltar i attraktiva naturområden.
J2. Uppdaterad hemsida.
J3. Tätortsnära natur viktig för friluftslivet, skolor och förskolor gynnas genom att:
- i översiktsplan/detaljplan planera för friluftsområden
- inventera och kvalitetsklassa tätortsnära naturområden
- föra dialog/informera boende vid skötselåtgärder.
J4. På kommunens egna marker gallra fram rönnar i sydsluttningar för att attrahera rönnpraktbaggen.
J5. Etablera en GIS-baserad databas över alla naturvårdsobjekt för användare inom kommunen.
J6. Skapa bättre möjligheter för funktionshindrade och människor utan bil att uppleva naturen genom att vid varje
åtgärd/beslut väga in detta.
J7. Erbjuda information och 2 exkursioner per år för tjänstemän och politiker för att skapa förståelse för naturvård.
J8. Ta fram en naturguide för Leksands kommun.

Mäts m.hj.av
Utförs av
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
Fritid
Antal aktiviteter Samhällsb.
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
Fritid/
Marking.

Senast
Påbörjas
2012

Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
Antal aktiviteter Samba
Marking.
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
Fritid
Antal aktiviteter Samhällsbyggnad
Antal
Samhällsbyggnad

Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
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Påbörjas
2012

Påbörjas
2012
Påbörjas
2012
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Vad kan du som leksands bo göra för att värna om naturen

Vad kan du som
leksandsbo göra för att
värna om naturen

• Ha kontroll på din hund när du rör dig i markerna.

• Nyttja och värna din ”närnatur” och andra
naturområden du gärna besöker.

• Köp ekologiska jordbruksprodukter. Om det
inte finns att tillgå i din butik så efterfråga
sådana.

• Ta med dig vänner och familj ut i naturen.
Plocka svamp och bär samtidigt som du lär
känna dina omgivningar.

• Engagera dig i en lokal ideell förening med
inriktning mot naturvård eller friluftsliv.

• Värna den biologiska mångfalden i din egen
trädgård, till exempel odla blommor som
fjärilar tycker om och spara lövhögar till
igelkotten att övervintra i.

• Ta kontakt med en markägare och erbjud dig
själv, eller att tillsammans med andra, hjälpa
till med praktisk skötsel av ett område som
behöver aktiv vård, exempelvis lieslåtter.

• Lär dig mera om kommunens natur och dela
med dig av dina kunskaper.

• Delta på exkursioner till naturområden som
kommunen och/eller föreningar anordnar.

• Respektera allemansrättens skyldigheter och ta
med dig avfallet efter picknick i det gröna.

• Värna den biologiska mångfalden genom att
själv odla lokala äldre grönsakssorter och
trädgårdsväxter.
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• Rapportera dina observationer av rödlistade
eller andra sällsynta arter till kommunen eller
Artdatabanken.
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Ordförklaringar

Ordförklaringar
Ansvarsart - En art som en viss region har ett
speciellt ansvar för eftersom arten har en stor
andel av sin population inom detta område.
Biotop - En typ av omgivning med naturliga
gränser där vissa växt- eller djursamhällen hör
hemma.
Certifiering - Intyg från vederbörande myndighet
som bestyrker verksamhetens riktighet.
Dälja - Ravin eller mindre dalgång.
Ekosystem/Ekologiskt system - Växter och djur
som lever tillsammans och påverkar varandras
livsmiljöer och betingelser inom ett visst område.
Fauna - Alla förekommande djurarter inom ett
område.
Fragmentering - Här: delas upp/sprids.

Signalart - En art som med sin förekomst signalerar attt det finns naturvärden av något slag i
området.
Sediment - Avlagringar som bildas när fasta partiklar sjunker ner genom stillastående vatten.
Succession - En långsam förändring inom ett
ekosystem vilket leder till att ett nytt växt- eller
djursamhälle uppkommer.
Tungmetaller - Ofta använd term för metaller i
betydelsen tunga och särskilt miljöfarliga metal�ler, ex bly och kvicksilver.
Täckdikning - Övertäckt dike som används för
dränering.
Vågig bergkullterräng - En typ av landskapsform.
Oftast mjukt formade bergshöjder och markanta
dalsystem däremellan.

Referenser och länkar
Avsnittet ”Berggrunden och jordtäcket”, Karl-

Genetiskt modifierade organsimer (GMO) Organismer som man på ett målmedevetet sätt
har förändrat arvsmassan på.

Erik Perhans.

Geologi - Vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och
jordarter.

Leksandsbygden – en vägvisare, Olov Isaksson,
Ordkompaniet och Leksands kulturnämnd 1991.
Naturvårdsprogrammet för Kopparbergs län,

GIS - Geografiskt informationssystem. Ett datorbaserat system som används för att samla in,
lagra, analysera och presentera geografisk data.

Sälg – livets vikigaste frukost, Bengt Ehnström

Hackslog - Stenig, ojämn äng som slås med lie.
Jorderosion - Nednötning och transport av jord
och berg som orsakas av bl.a vind och vatten.
Limniskt - Sötvatten
Omarrondering - En lantmäteriförrättning som
syftar till att skapa större och mer praktiska
skogsskiften genom att man byter mark mellan
fastigheter.
pH - Ett logaritmiskt mått på surhet.
Rödlistad art - En art som är klassificerad efter
bedömningen av dess utdöenderisk.

Dalarnas miljömål 2007-2010, Rapport 2007:7,

Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen i Kopparbergs län 1988

och Martin Holmer, Bengt Ehnström och Centrum för biologisk mångfald 2009.

Underlag till Miljö- och naturvårdsplan för Leksands kommun 2000-2003, Leksands kommun

2000.

Vägvisare till naturen i Leksand, Tomas Ljung,

Leksands kommun 2003.

Åtgärdsprogram för bevarande av rönnpraktbagge 2008-2010, Rapport 5818, Naturvårdsverket.
www.artdatabanken.se
www.lansstyrelsen.se
www.leksand.se
www.naturvardsverket.se
www.sgu.se
www.sjv.se
www.skogsstyrelsen.se
www.vattenmyndigheterna.se
www.viss.lansstyrelsen.se
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Bilagor

Bilagor
Rödlistans kategorier
Försvunnen - RE
(regionally extinct)

Rödlistad

Akut hotad - CR
(critically endangered)

Rödlistad

Hotad

Starkt hotad - EN
(endangered)

Rödlistad

Hotad

Sårbar - VU
(vulnerable)

Rödlistad

Hotad

Missgynnad - NT
(near threatened)

Rödlistad

Livskraftig - LC
(least concern)
Kunskap saknas och misstanke finns att den inte är
livskraftig - DD
(data deficient)

Rödlistad

Hotad

Källa Artdatabanken

Rödlistade arter i Leksands kommun år 2010
Kransalger 		
3
Mossor
4
Kryptogamer 		
3
Kärlväxter
32
Lavar
44
Svampar
88
Mollusker
2
Skalbaggar		 51
Övriga insekter
23
Fåglar
47
Reptiler (sandödla)
1
Däggdjur (lo)
1

Markfördelningen över kommunens markinnehav
år 2010
Produktiv skogsmark
1 200 ha
Tätortsnära mark
119 ha
Naturbete
49 ha
Myr
77 ha
Berg
3 ha
Övrig mark, ex vägar och
kraftledningsgator
202 ha
Skyddad mark
175 ha
Källa Anders Josefsson

Statliga naturreservat i Leksands kommun
år 2011
Björbergshällan 134 ha
Blåberget 12 ha
Djuptjärnbo 27 ha
Granåsen 105 ha
Gråthålet 11,5 ha
Helgåsskogen 144 ha
Korantberget 200 ha
Kägelberget 312 ha
Mockalberget 98 ha
Prästön 20 ha
Siljansnäs 31,5 ha
Skörolsmyran 11 ha
Sätra Hasselskog 29 ha
Vägskälet 46 ha

Ägarefördelningen över hela Leksands kommuns
produktiva skogsmark år 2010
Privata ägare
61 000 ha
Företag
33 000 ha
Kyrkan			
900 ha
Samfälligheter mm
5 000 ha

Kommunala naturreservat i Leksands kommun
år 2011
Bastberg 4 ha, reservatsbildning pågår
Digerberget 6 ha
Djupbäcka 7 ha
Gräsberget 1 ha
Hundhagen 109 ha
Kliberget 3 ha
Lugnet-Barkdal 21 ha
Nybodalen 10 ha
Plintsberg 25 ha, reservatsbildning pågår
Stora granen 1 ha
Storheden 4 ha
Storön 37 ha, utvidgning pågår
Vaverön 21 ha
Åhlmans Olof Olssons Minnesskog 1 ha
Åkersön 10 ha, reservatsbildning pågår

Källa Skogsstyrelsen

Källa Länsstyrelsen, Leksands kommun

Källa Artdatabanken, SLU
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Skogsbilvägarnas utbredning år 1935
Illustration Anders Ståhl

Skogsbilvägarnas utbredning år 2000

Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet är att alla vattenförekomster ska ha god vattenstatus år 2015. I princip samtliga sjöar och
vattendrag i Leksand uppnår inte normen ”god ekologisk status” med avseende på fysiska ingrepp såsom
vattenreglering, rensning och vandringshinder. Med avseende på biologiska kvalitetsfaktorer såsom exempelvis fisk, bottenfauna och växtplankton har 12 vattendrag och 6 sjöar i Leksand bedömts inte ha uppnått
god status. Statusbedömningar på vattenkvaliten finns samlas i databasen VISS (VattenInformationsSystem Sverige).
Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram som redovisar vad kommuner och myndigheter behöver
göra för att distriktets vatten ska uppnå miljökvalitetsnormern, se ”Åtgärdsprogram 2009-2015 Bottenhavets vattendistrikt” samt ”Vattenvårdsplan för Dalälvens avrinningsområde, rapport 2009:4.”
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SKALA 1:260 000

Saknas på kartan: Fjällbergets Naturreservat, Hammarbergs pågående naturreservatsbildning, Plintsbergs pågående
naturreservatsbildning. Nya områden med naturvårdsavtal och biotopskyddsområden se Skogens pärlor (skogsstyrelsen).
Källa Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Se mer i Länsstyrelsens RUM-material.
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SKALA 1:260 000

Källa Länsstyrelsen. Se mer i Länsstyrelsens RUM-material.
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Källa Länsstyrelsen. Se mer i Länsstyrelsens RUM-material.
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SKALA 1:260 000

Saknas på kartan: Fjällbergets Naturreservat, Hammarbergs pågående naturreservatsbildning, Plintsbergs pågående
naturreservatsbildning. Nya naturvärden och nyckelbiotoper se Skogens pärlor (skogsstyrelsen.se).
Källa Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Se mer i Länsstyrelsens RUM-material.
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Källa Länsstyrelsen.
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Områden i kommunen som behandlas med mål och
åtgärder under respektive kapitel i Naturvårdsplanen
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SKALA 1:260 000

Källa Leksands kommun och Länsstyrelsen
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Antagna av kommunfullmäktige 26 november 2012

