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Remiss av kompletterande förslag till Havs- och
vattenmyndighetens rapport om producentansvar
för fiskeredskap
Jordbruksverket har tagit del av det kompletterande förslaget till Havs- och
vattenmyndighetens rapport om producentansvar för fiskeredskap och ser positivt
på ambitionen att minska problemen med marint skräp från fiskeredskap.
Jordbruksverket har följande generella synpunkter på remissen
Jordbruksverket har regeringens uppdrag att främja svenskt fiske och vattenbruk.
Då förslaget kan komma att påverka förutsättningarna för dessa näringar vill
Jordbruksverket vill inledningsvis understryka vissa relevanta skillnader i
redskapens utformning och förekomst vilka bör beaktas vid val av system för
insamling och hantering.
I Sverige förekommer två typer av fiske, yrkesfiske och fritidsfiske. Yrkesfiske
bedrivs huvudsakligen med mängdfångade redskap så som trål, nät, ryssjor och
burar. Inom fritidsfisket förekommer både husbehovsfiske och sportfiske. Inom
husbehovsfisket används, precis som i yrkesfisket, främst mängdfångande redskap.
Yrkesfiskets och husbehovsfiskets redskap är generellt sett förhållandevis stora och
få, vilket underlättar separat insamling i exempelvis hamnar. Sportfiskets redskap
är däremot många och små.
Jordbruksverket menar att hänsyn till ovanstående bör tas vid implementering och
tillämpning av producentansvar för fiskeredskap. Det är vidare viktigt att
implementeringen harmoniseras med andra medlemsstater i syfte att undvika
incitament för friåkning och låg regelefterlevnad. Jordbruksverket vill därför ha
fortsatt möjlighet att lämna synpunkter under implementeringsprocessen.
Jordbruksverket har följande synpunkter på förslaget till förordning om
producentansvar för fiskeredskap
12 § 1p. Den föreslagna definitionen av fiskeredskap ger utrymme för en vidlyftig
tolkning av vilka redskap som ska omfattas av producentansvaret. Jordbruksverket
bedömer att det därmed finns risk att redskap omfattas som visserligen innehåller
eller består av plast, men inte är avsedda för användning i vatten och därmed inte
heller kan förväntas bidra till nedskräpning från fiskeredskap. Exempel på sådana
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redskap är fiskespön och rullar, men även utrustning ombord så som ekolod,
betesförvaringslådor och annan fiskerelaterad utrustning. Jordbruksverket anser
därför att definitionen bör tolkas som att de fiskeredskap som omfattas av
producentansvar ska vara avsedda för användning i vatten. Det är viktigt att denna
tolkning genomsyrar implementeringen i samtliga medlemsländer.
19 §. Då det kan antas vara både svårt och kostsamt för en enskild producent att
kontrollera ombud utanför Sverige befarar Jordbruksverket att det kan uppstå
problem med regelefterlevnad och friåkning. Jordbruksverket anser det därför vara
av stor vikt att systemet med ombud utformas på ett sätt som är rimligt för den
enskilde producenten samt att utformningen harmoniseras med övriga
medlemsländer.
29-33 §. Jordbruksverket anser det vara rimligt att sådana fiskeredskap som består
av eller innehåller plast och sätts på den svenska marknaden omfattas av ett
producentansvar genom att producenterna via en eller flera
producentansvarsorganisationer betalar för den kommunala insamlingen och
hanteringen av dessa redskap. Producentansvaret bör dock, som tidigare nämnts,
endast omfatta sådana redskap som är avsedda för användning i vatten.
36 § 2p. Jordbruksverket ser en utmaning för producentansvarsorganisationer att
beräkna den ersättning som ska betalas av en enskild producent med utgångspunkt
från fiskeredskapens återanvändbarhet och materialåtervinningsbarhet.
Jordbruksverket anser att det är viktigt att gemensamma kriterier för sådan
beräkning fastslås genom det standardiseringsarbete för fiskeredskaps cirkulära
utformning som pågår inom Europeiska standardiseringskommittén, CEN.
Jordbruksverket har följande synpunkter på förslaget till förordning om
ändring i avfallsförordningen
3 kap 12 a §. Se synpunkter avseende förslaget till förordning om producentansvar
för fiskeredskap, 12 § 1p.

I detta ärende har enhetschefen Jörgen Fransson beslutat. Daniel Melin har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Johan Penner deltagit.
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