Forretningsorden
for
Det Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg
Udvalget er nedsat i henhold til § 6 i fiskeriloven.
1. Udvalget rådgiver fiskeriministeren om planlægning og udarbejdelse af regler om udøvelse af og regulering af det erhvervsmæssige fiskeri samt om fangstkapaciteten, redskabsanvendelse m.v.
og om udarbejdelse af regler vedrørende førstegangsomsætningen af fisk, jf. §6 i fiskeriloven.
2.

Udvalget er forankret i Fødevareministeriets departement. Udvalgets formand er den ene kontorchef i Fødevareministeriets kontor
for Bæredygtigt Fiskeri. Kontorets anden kontorchef er næstformand. Udvalgets sekretariatsfunktioner varetages af Kontoret for
Bæredygtigt fiskeri i Fødevareministeriets departement. Fiskeristyrelsen bistår sekretariatet i dets arbejde og medarbejdere fra
Fiskeristyrelsen kan i denne funktion deltage i udvalgets møder.

3.

I udvalget kan følgende organisationer deltage med det angivne
antal medlemmer:
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Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation,
Danmarks Pelagiske Producentorganisation,
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri Producentorganisation,
Danish Seafood Association,
Marine Ingredients Denmark,
3F og
Danmarks Fiskehandlere.

Når dagsordenen indeholder spørgsmål om regler vedr. førstegangsomsætning af fisk tiltrædes udvalget af 1 medlem for Foreningen af Fiskeauktioner og Samlecentraler i Danmark.
Når dagsordenen indeholder spørgsmål om biologisk rådgivning
om fiskebestande mv. tiltrædes udvalget af et medlem for DTU
Aqua.
For hvert medlem kan der udpeges en suppleant. På udvalgets
møder må organisationerne maksimalt deltage med det antal
medlemmer, der fremgår af stk. 3. Udvalgets medlemmer udpeges efter indstilling fra de deltagende organisationer. Organisationerne skal i henhold til ligestillingslovens § 9 foreslå både en
kvinde og en mand. Organisationen kan fravige denne bestemmelse, hvis der foreligger særlige grunde, og skal i så fald samtidig angive begrundelsen herfor. Såfremt organisationen ikke følger denne procedure, eller begrundelsen for undtagelsen af kravet
ikke kan accepteres, skal udvalget fungere uden deltagelse af de
pågældende medlemmer.
Formanden kan bestemme, at udvalget udvides med repræsentanter fra andre organisationer end de ovenfor nævnte samt med

personer med særlig sagkundskab med henblik på nærmere emnekredse eller enkelte spørgsmål, hvor der er særlig grund til det.
Det påhviler formanden løbende at tilse, at sammensætningen i
udvalget afspejler udviklingen i erhvervet og om nødvendigt at
tage initiativ til at tilpasse sammensætningen af udvalget. Forslag
til ændringer i udvalgets sammensætning skal forelægges fiskeriministeren, der konsulterer Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, før ministeren træffer beslutning om ændring af udvalgets
sammensætning.
4. Udvalget indkaldes og møderne ledes af formanden, næstformanden eller disses suppleanter.
Indkaldelsen med dagsorden for mødet sker skriftligt (e-mail) så
vidt muligt med en uges varsel. I hastende tilfælde kan udvalget
dog indkaldes telefonisk med kortere varsel, ligesom der kan
indhentes udtalelse fra udvalget skriftligt.
I dagsordenen optages de spørgsmål, som enten skal behandles
på mødet på initiativ fra formanden eller efter forslag fra et
medlem. Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsorden, kan drøftes på mødet, hvis et medlem anmoder om det ved mødets begyndelse, og ingen andre medlemmer rejser indvendinger.
5. Udvalget indkaldes til møde i Fødevareministeriet.
6. Udvalgets sekretariat udarbejder referat af møderne. Referatet
skal forelægges udvalget til godkendelse. Det kan ske skriftligt
med en nærmere angivet frist, hvorefter det lægges ud Fiskeristyrelsens hjemmeside.
7. Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg modtager kopi af referater
fra udvalgets møder. Det påhviler formanden at tilsikre, at Miljøog Fødevareudvalget orienteres om initiativer til væsentlige ændringer på fiskeriområdet som følge af rådgivning fra udvalget.
8. Denne forretningsorden træder i kraft den 12. juni 2021. Samtidig ophæves forretningsordenen af 1. januar 2018.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 12. juni 2021.
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