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Forretningsorden for Udvalget for Muslingeproduktion  

Udvalget for muslingeproduktion er nedsat i henhold til Fiskerilovens § 

6a. Udvalget skal rådgive ministeren for fiskeri om initiativer til fremme af 

en bæredygtig erhvervsmæssig udvikling af fiskeri og opdræt af muslinger, 

østers og andre to-skallede bløddyr, herunder om udarbejdelse af regler 

om fiskeri og opdræt. Udvalget rådgiver endvidere andre myndigheder, 

der udsteder og administrerer regler, som påvirker den erhvervsmæssige 

udnyttelse af muslinger, østers og andre to-skallede bløddyr.  

 

1: I udvalget kan følgende organisationer deltage med det angivne antal 

medlemmer: 3 fra Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation, 2 fra 

Brancheforeningen Dansk Skaldyropdræt, 1 fra Danish Seafood 

Association, 1 fra Fiskeindustriens Arbejdsgiverforening, 1 fra Dansk 

Akvakultur, 1 fra Foreningen Muslingeerhvervet, 1 fra 3F, 1 fra KL, 1 fra 

Danske Regioner, 1 fra Danmarks Naturfredningsforening, 1 fra Dansk 

Ornitologisk Forening, 1 fra Verdensnaturfonden (WWF), 1 fra 

Danmarks Sportsfiskerforbund, 2 fra DTU Aqua, 1 fra Aarhus Universitet 

(DCE), 2 fra Fiskeristyrelsen, 1 fra Fødevarestyrelsen, 1 fra Miljøstyrelsen, 

1 fra Limfjordsfiskernes Østersforening. 

For hvert medlem kan der udpeges én suppleant. I udvalgets møder kan 

deltage medlemmer og suppleanter samt udvalgets sekretariat.  

Formanden kan bestemme, at udvalget udvides med repræsentanter fra 

andre organisationer end de ovenfor nævnte samt med personer med 

særlige sagkundskab med henblik på nærmere emnekreds eller enkelte 

spørgsmål, hvor der er særlig grund til det. På den baggrund deltager DTU 

Aqua, Aarhus Universitet (DCE) og Foreningen Muslingeerhvervet.  
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2: Formand og sekretariat varetages af Udenrigsministeriet, Fiskeripolitisk 

Kontor. Udvalget indkaldes, og møderne ledes af formanden, 

næstformanden eller disses suppleanter.  

 

Der afholdes minimum 2 årlige møder, med mindre gruppen efter 

mundtligt eller skriftligt oplæg fra formanden erkærer sig enig i, at der ikke 

er behov for at holde et møde.  

 

Indkaldelsen med dagsorden for mødet sker skriftligt pr. mail.  

På 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 dagsordenen, kan drøftes på mødet, hvis et medlem 

anmoder om det ved mødets begyndelse, og ingen andre medlemmer 

rejser indvendinger.  

I hastende tilfælde vil der kunne gennemføres en skriftlig høring af 

gruppen ligeledes pr. mail.  

 

3: Udvalget for Muslingeproduktion indkaldes til møde i 

Udenrigsministeriet.  

 
4: Gruppens sekretariat udarbejder referat af møderne. 
 


