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Svar på remiss av kompletterande förslag rörande
producentansvar för fiskeredskap
Swedish Pelagic Federation producentorganisation (SPF PO) företräder svenskt
pelagiskt fiske på kustkvot, regionalkvot och med individuella fiskerättigheter med
medlemmar som fiskar i både Östersjön och på Västkusten. Vår organisation har idag
ca 35 medlemsfartyg. Flera av dessa köper och kasserar sina fiskeredskap i Danmark
och är därför inte direkt berörda av svensk implementering av producentansvaret.
Vi tackar för möjligheten att lämna synpunkter genom detta samråd.
Behov av ytterligare insamlingssystem
Miljödepartementet drar i sin promemoria slutsatsen att insamlingen av fiskeredskap
i så stor utsträckningen som möjligt bör utgå från den insamling av avfall som redan
sker, dvs att kasserade fiskeredskap från yrkesfisket ska tas emot i de
mottagningsanordningar för avfall som ska finnas i alla hamnar. SPF PO anser att
detta är en lämplig princip.
Miljödepartementet konstaterar dock i sin promemoria att det inte är tillräckligt att
fiskeredskap som används yrkesmässigt endast samlas in i mottagningsanordningar i
hamnar varför de anser att det är motiverat att en producentansvarsorganisation ges
ansvar för att tillhandahålla ett insamlingssystem så att detta avfall kan samlas in
separat även på andra lättillgängliga platser.
När det gäller det marina yrkesfisket så torde det vara fullt tillräckligt om uttjänta
fiskeredskap kan lämnas in till en mottagningsanordning i hamn eftersom samtliga
fiskefartyg utgår från en hamn. I sammanhanget vill vi dock påpeka att nuvarande
krav på mottagningsanordningar för avfall inte följs i samtliga hamnar som används
av våra medlemsfartyg. Det förefaller därför mer angeläget att tillse att nuvarande
lagkrav följs än att bygga upp en ny organisation för insamling på andra platser. De
kostnader som ett ytterligare insamlingssystem medför kommer troligen att drabba
köparna av fiskeredskapen i form av högre priser, precis som Miljödepartementet
förutser.
Insamlingsmål för producentansvaret för fiskeredskap
Miljödepartementet hävdar att producenter av fiskeredskap har ett incitament att
minimera kostnaderna för producentansvaret och därför samla in och återvinna så
lite som möjligt. Av denna anledning anger Miljödepartementet att ett insamlingsmål
är ett viktigt styrmedel för att uppnå önskad effekt på insamlingen.
Det är för SPF PO oklart hur fastställt insamlingsmål kopplar till producenters och
producentansvarsorganisationers faktiska genomförande av sitt insamlingsansvar.
SPF PO ifrågasätter därför huruvida ett insamlingsmål kommer att ge någon effekt på
producenternas vilja att samla in och återvinna kasserade fiskeredskap. Vi anser att
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information och en fungerande tillsyn är väsentligt för att insamling och återvinning
ska komma till stånd.
SPF PO konstaterar att det saknas data för att kunna fastställa ett rimligt
insamlingsmål utan Miljödepartementet bygger sitt resonemang rörande lämplig nivå
på antaganden. SPF PO ställer sig dessutom tveksam till ett mål som sätts i relation
till försåld mängd av fiskeredskap då avsikten borde vara att de redskap som är
uttjänta och ska kasseras samlas in och återvinns i så hög utsträckning som möjligt.
SPF PO ifrågasätter om det alltid är en fördel att samla in en hög andel av den mängd
fiskeredskap som sålts under året vilket antyds av skrivningarna i promemorian. Ur
ett miljömässigt perspektiv borde målsättningen vara att tillverkade och försålda
fiskeredskap ska hålla för användning så länge som möjligt. Med den utgångspunkten
blir slutsatsen att vi borde sträva efter att en så låg andel av försåld mängd
fiskeredskap som möjligt behöver lämnas in och återvinnas. Denna tanke rimmar illa
med det satta insamlingsmålet.
Minskning av förlorade fiskeredskap
Miljödepartementet drar i sin konsekvensanalys slutsatsen att då värdet på
fiskeredskap som blir till avfall ökar så kommer mängden förlorade fiskeredskap att
minska.
Så vitt vi förstår kommer inte eventuellt värde på fiskeredskap som kasserats och
klassificerats som avfall att tillfalla yrkesfiskarna, dvs det kommer inte att utgå någon
ersättning till dem som lämnar in kasserade redskap. Det kan därför ifrågasättas om
Miljödepartementet har rätt i sin förutsägelse att mängden förlorade redskap kommer
att minska i Sverige till följd av kravet på producentansvar för insamling och
återvinning.
Vikten av lika konkurrensvillkor
SPF PO är medveten om producentansvaret för insamling och återvinning av
fiskeredskap är fastställt i ett EU-direktiv vilket ska implementeras genom nationell
lagstiftning. Vi vill peka på vikten av att det vid upprättande av den nationella
lagstiftningen tas hänsyn till hur andra medlemsländer implementerar direktivet för
att inte skapa konkurrensnackdelar för de få svenska redskapstillverkare som idag
återstår.
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