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Forretningsorden
for
Fødevareministeriets rådgivende Udvalg for Rekreativt fiskeri, Ferskvandsfiskeri
og Fiskepleje

Udvalget er nedsat i henhold til § 7 i fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26.
september 2008.
1.

I
udvalget kan følgende organisationer deltage med medlemmer:
2 fra Danmarks Fiskeriforening, 1 fra Dansk Akvakultur, 1 fra Dansk Kystfiskerforening, 1 fra Danmarks Sportsfiskerforbund, 1 fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 1 fra Dansk Amatørfiskerforening, 1 fra Dansk Fritidsfiskerforbund, 1 fra Danmarks Naturfredningsforening, 1 fra Kommunernes
Landsforening og 1 fra Landbrug & Fødevarer.
Miljøministeriet kan deltage med 1 repræsentant.
For hvert medlem kan udpeges en suppleant. I udvalgets møder kan deltage
medlemmer og suppleanter samt udvalgets sekretariat.
Udvalgenes medlemmer udpeges efter indstilling fra de deltagende organisationer. Organisationerne skal, jf. ligestillingslovens § 9 (Lov nr. 484 af 12. juni
2009) 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.
Til udvalgets møder kan desuden indkaldes deltagere med henblik på biologisk
bistand.
2.

Indkaldelsen med dagsorden for mødet sker skriftligt, så vidt muligt med
4 ugers varsel. I hastende tilfælde kan udvalget dog indkaldes med kortere varsel.
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 dagsordenen, kan drøftes på mødet, hvis et medlem anmoder om det ved
mødets begyndelse, og ingen andre medlemmer rejser indvendinger.
Formanden kan bestemme, at et emne, som udvalget skal rådgive om, sendes i
skriftlig høring til udvalgets medlemmer.
Udvalgets sekretariat udarbejder referat af møderne. Referatet skal forelægges udvalget til
godkendelse. Det kan ske skriftligt med en nærmere angivet tidsfrist, hvorefter det lægges
ud på Fiskeridirektoratets hjemmeside.

3. Denne forretningsorden træder i kraft den 30. august 2010. Samtidig ophæves forretningsordenen af august 1999.

Fiskeridirektoratet, den 30. august 2010

Anders Munk Jensen
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