Marin miljöpolicy för Sveriges fiskares PO
SFPO anser att fiskenäringens viktigaste uppdrag är att säkerställa hälsosam sjömat till en växande
världsbefolkning samt att bidra till sysselsättning och företagsamhet längs Sveriges kuster och i resten
av landet. Fiskenäringen baseras på en förnybar biologisk resurs och är därför beroende av en ren
och produktiv havs- och kustmiljö.
Hösten 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala mål för en hållbar utveckling till 2030. Ett av
dessa mål handlar om att ”bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i
syfte att uppnå en hållbar utveckling”. Detta är en målsättning som SFPO stöder fullt ut.
Förorening och nedskräpning av haven är en stor internationell utmaning. SFPO anser att vi har ett
gemensamt ansvar för att säkerställa ett rent och produktivt hav. I det här sammanhanget vill SFPO
därför förtydliga att fiskeindustrins egen miljöpåverkan måste minimeras så långt som möjligt.
SFPO och dess medlemmar verkar för rent och produktivt hav genom att driva följande frågor:
• Förebygga utsläpp av miljögifter och andra skadliga föroreningar för att kunna förse
marknaden med säker sjömat.
• Förhindra nedsmutsning och marint avfall från fiskerinäringen. Våra medlemmar ska
eftersträva att landa allt eget avfall, anmäla och försöka lokalisera och återta alla förlorade
fiskeredskap samt i möjligaste mån landa även skräp som fås upp från haven i samband med
fiske. De ska även rapportera in oljeutsläpp som upptäcks under fisketurer.
• Förbättra möjligheter till uppstädning och avfallshantering i haven och längs kusterna.
• Säkerställa väl fungerande avfallshantering i hamnarna.
• Etablera goda retur- och producentansvarssystem för skrotad fiskeutrustning och annat avfall.
• Ta fram bättre kunskap om hur vi bäst kan skydda den marina miljön och ta denna kunskap
till aktiv användning.
• Utveckla skonsamma och selektiva fiskeredskap.
• Skydda nyckelområden för produktion och fiske av sjömat, till exempel ålgräsängar, mot
skadlig påverkan och exploatering.
SFPO förväntar sig också att den svenska regeringen och myndigheterna driver dessa frågor
nationellt och internationellt och att Sverige aktivt bidrar i de globala ansträngningarna att säkerställa
”havets hälsa” genom t.ex. instiftande av internationellt bindande avtal mot marin nedsmutsning.
Plast som hamnar i havet är ett globalt problem. Sverige måste arbeta aktivt på internationell nivå för
att ytterligare utveckla alla åtgärder som kan förhindra att plast hamnar i havet och även systematiskt
arbeta för att hitta metoder för att samla och städa upp det som redan har nått havet.

