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Ang. remiss av Havs- och vattenmyndighetens förslag till 

genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet 

(dnr M2020/01102/R) 

 

 

 
Sveriges Fiskares PO (SFPO) företräder cirka 250 fiskefartyg som är verksamma inom det 

demersala fisket. Vi har medlemmar längs hela den svenska kusten - från Strömstad till Kalix. 

Vi tackar för möjligheten att få lämna synpunkter i anledning av rubricerad remiss. 

SFPO har noterar att engångsplastdirektivet ska föranleda en ambitiös svensk lagstiftning. Den 

av myndigheten föreslagna lagstiftningen innehåller förslag till en förordning för 

producentansvar för fiskeredskap som innehåller plast och övriga författningsförslag som utgör 

nödvändiga följdändringar m.m.  

Att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, som är syftet med 

engångsplastdirektivet (2019/04) är bra. I direktivet uppställs krav på ett utökat 

producentansvar (”en uppsättning åtgärder som medlemsstaterna vidtagit för att säkerställa att 
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produkters producenter bär ekonomiskt ansvar eller ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för 

hanteringen av avfallsledet i en produkts livscykel) för fiskeredskap som innehåller plast.  

Havs- och vattenmyndigheten föreslår att Sverige ska gå längre än direktivets krav och även i 

detta hänseende reglera fiskeredskap som innehåller plast som används i all vattenmiljö, såväl 

sötvatten som marina vatten. SFPO noterar att detta är ambitiöst.  

Inom ett system för utökat producentansvar ska producenterna täcka kostnader för separat 

insamling av uttjänta fiskeredskap som innehåller plast (avfall) samt efterföljande transport och 

behandling av avfallet, och medvetandehöjande åtgärder till användare. SFPO kan inte anse 

annat än att detta är rimligt, men vill samtidigt poängtera att dagens yrkesfiskare är mycket väl 

medvetna om problematiken och redan idag aktivt bidrar genom att ilandföra inte bara uttjänta 

fiskeredskap utan även allsköns skräp som fås vid fiske. Detta arbete anser SFPO att 

yrkesfiskare borde få i vart fall lite beröm för och härutöver även ekonomisk kostnadstäckning 

för, då det idag faktiskt är så att fiskare gör detta på egen bekostnad.  

SFPO vill i det praktiska genomförandet rekommendera dialog, hjälp till producenterna och ett 

successivt införande samt pragmatism mot bakgrund av att det endast finns få producenter av 

betydelse i landet av yrkesfiskeredskap och då deras verksamhet är sådan att det är värt mycket 

att de finns kvar även i framtiden. 

SFPO anser att ansvaret för fiskeredskap under hela sin livscykel primärt är fiskenäringens 

ansvar. Att problemen vi ser är som de är, är hänförligt till gamla tiders uppfattningar. Dessa 

uppfattningar finns näppeligen någonstans inom fiskerinäringen nu – det finns, som sagts ovan, 

en mycket hög miljömedvetenhet och om vad som är rätt och fel inom dagens yrkesfiskarkår.  

I syfte att administrationen av det hela inte ska bli mer kostsam än vad som är nödvändigt för 

att ny syftena erbjuder sig SFPO i samarbete med Nordens Fiskeriförening att bistå och ta hand 

om de delar som anses lämpligt av lagstiftaren.  

SFPO är beredda att bistå konstruktivt i arbetet härmed framöver.  
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Med vänlig hälsning 

SVERIGES FISKARES PO 

 

 

Peter Ronelöv Olsson  Fredrik Lindberg 

Ordförande   Ombudsman 

 

 

  

 


