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Miljön 

Det övergripande målet för miljöpolitiken i Simrishamns kommun är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är på väg mot sin 

lösning. Under mandatperioden kommer vi att arbeta med samtliga 15 nationella 

miljökvalitetsmål.  
 
Klimatpåverkan och energi 
Klimat hotet är en av de största framtida utmaningarna. Kommunen måste arbeta 

intensivt mot skadlig inverkan på miljön. Koldioxidutsläppen är ett av våra stora 

miljöproblem. För att minska koldioxidutsläppen måste vi satsa på kollektivtrafik och 

på alternativa drivmedel. 

Framtagandet av miljövänligare energislag ska stimuleras liksom nyttjandet av 

lokaltrafiken i samhällsplaneringen. 

 

Socialdemokrater vill 

 stimulera utbyggnad av förnyelsebar elproduktion 

 

 förtäta bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen  

 

 stimulera näringslivet att använda samordnad varudistribution  

 

 att alla kommunala bilar ska använda alternativa drivmedel  

 

Östersjön 

Östersjön är ett av världens känsligaste hav som nu står inför stora utmaningar. 

Utan ett rent hav kommer fisken och allt annat liv i Östersjön sakta att dö ut. Därför 

är satsningen på miljöarbete i Östersjön viktigt som ett fönster utåt för Simrishamns 

kommun.  

Ett av de problem som vi möter är stranderosionen med förlust av landområden. 

Våra kommunala åtgärder behöver kompletteras med ett nationellt ansvar för att 

möjliggöra förbättrade åtgärder. 
 

Socialdemokrater vill 

 

 fortsätta satsa på miljöarbetet i Östersjön 

 

 uppmärksamma staten på stranderosionen  

 

 



  

 

   Sidan 29 (38) 

 

Vattenvård 
Östersjön påverkas bland annat av näringsläckage från jordbruk och enskilda avlopp 

genom våra åar. Vi vill genom riktade insatser minska denna påverkan. 

 

Socialdemokraterna vill 

 

 avsätta tillräckliga resurser för genomförande av omfattande  

 vattenvårdsåtgärder i samarbete men Österlens vattenråd 

 

 att exploatering som försämrar möjligheterna att restaurera våtmarker och  

 vattendrag skall undvikas 

 

 att vattenvårdsprogram för fler avrinningsområden fastställs och antas politiskt 

 

 förbättra avloppshanteringen så a 

 tt utsläppen av miljöfarliga ämnen minimeras 

 

Naturvård 

I Simrishamns kommun finns stora områden med mycket höga naturvärden och ett 

stort antal rödlistade arter. För vissa unika livsmiljöer och sällsynta djur och växter 

har kommunen ett särskilt ansvar. Bevarandet av värdefulla natur- och 

vattenområden gynnar den biologiska mångfalden. 

 
Socialdemokraterna vill 

 

 att områden med höga naturvärden ska undantas från exploatering  

 

Ekologisk odling 

Efterfrågan på ekologiskt odlade produkter ökar. Att odla ekologiskt eller att lägga 

om till ekologisk produktion kräver noggrann planering med hänsyn till gårdens 

naturliga förutsättningar. Gammal och ny kunskap tillsammans med spetsad 

rådgivning och nytänkande kan göra ekologisk odling till ett intressant alternativ.  

Socialdemokraterna vill 

 stödja ekologisk odling genom riktad rådgivning  

 

 öka andelen ekologisk mat till skolor och vårdinrättningar  

 

 


