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Formål
Med henblik på at sikre en transparent og involverende proces i relation til den fiskeriregulering, der
gennemføres som led i implementering af EU’s miljødirektiver (Habitatdirektivet,
Fuglebeskyttelsesdirektivet og Havstrategidirektivet), etableres et samlet Dialogforum, der skal
bidrage til løbende vidensdeling og udveksling af synspunkter inden for området.
Dialogforum for Natura 2000 og Havstrategi skal give mulighed for en faglig dialog mellem
myndigheder, fiskeriets organisationer, grønne interessentorganisationer og relevante faglige
institutioner indenfor fiskeri, og beskyttelse af marine arter og levesteder. En bred række af
organisationer inddrages i arbejdet med udformning af relevant fiskeriregulering som led i
implementeringen af EU’s miljødirektiver.
Dialogen tager udgangspunkt i det arbejde, som Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har igangsat
vedrørende opfølgning og udmøntningen af forpligtelserne i medfør af EU’s Natura 2000 direktiver
samt havstrategidirektiv med henblik på at gennemføre relevante fiskeriforanstaltninger i forhold til
aktuelle indsats- og beskyttelsesbehov.
Med udgangspunkt i de enkelte allerede udpegede områder eller eventuelle beslutninger om
udpegning af nye områder vil der blive lagt op til drøftelser om potentielle og hensigtsmæssige
forvaltningsmæssige tiltag på fiskeriområdet til opfølgning på planerne i overensstemmelse med
gældende miljømålsætninger. Foruden nationale drøftelser, vil der løbende være en orientering om
forvaltningsmæssige tiltag på fiskeriområdet i andre EU-medlemslande, hvad angår marine Natura
2000- og Havstrategi områder.
Dialogforum for Natura 2000 og havstrategi erstatter det tidligere Dialogforum for Natura 2000.

Sammensætning af deltagerkreds
En række organisationer og institutioner deltager i Dialogforummet som faste medlemmer:








Miljø- og Fødevareministeriets departement
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen/EU & Fiskeriregulering
Miljøstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Greenpeace
OCEANA
Verdensnaturfonden (WWF)
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Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO)
Danmarks Pelagiske Producent Organisation (DPPO)
Dansk Amatørfiskerforening
Dansk Fritidsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
DTU Aqua
DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi / Aarhus Universitet

Hver organisation og institution med fast repræsentation, deltager ved højst 2 personer ved møderne.
Formandskab og sekretariatsbetjening varetages af EU & Fiskeriregulering/Landbrugs- og
Fiskeristyrelsen.
Hvis formanden vurderer, at der er behov herfor, kan andre eksperter og interessenter inviteres til at
deltage i diskussioner om konkrete problemstillinger.
En række organisationer deltager i Dialogforummet efter fremsat ønske herom:





Selskab til Bevarelse af havpattedyr
Danmarks Jægerforbund
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri

Mødehyppighed
Der holdes møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt.
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