Advisory Committee on
Fishery Management
(ACFM) er rådgivende i
fiskerispørgsmål. ACFM
formulerer den biologiske
rådgivning på baggrund
af ICES arbejdsgruppes
bestandsvurdering.

*

*

Kommissionen

The Scientific, Technical
and Economic Committee
for Fisheries (STECF) er
Kommissionens primære
rådgiver inden for fiskeriforskning og økonomi.
STECF har repræsentanter
fra hvert medlemsland og
er sammensat af biologer,
økonomer og specialister
i fiskeredskaber.

EU-Kommissionen består
af 20 kommissærer, og har
til formål at gennemføre
og forvalte EU's politik.
Det sker bl.a. ved at fremstille lovforslag og sikre
at beslutninger bliver fulgt.
På fiskeriområdet har
EU-Kommissionen
eksklusiv kompetence,
dvs. at medlemslandene
har givet Kommissionen
ret til at forhandle på
deres vegne.

HVEM ER DE?

Stiller forslag til TAC/kvote
forordninger, forordninger
om tekniske bevaringsforanstaltninger mv.

HVAD LAVER DE?
Indstiller forslag til TAC/
kvoter, tekniske regler mv.
til Kommissionen

STECF

KOMMISSIONEN

Ministerrådet er EU's
besluttende myndighed,
som har til formål at tage
stilling til lovforslag fra
Europa-Kommissionen.
Ministerrådet består af
EU-landenes fiskeriministre.
Før ministerrådsmøderne
skal den danske fødevareminister have et
forhandlingsmandat af
Folketingets Europaudvalg,
og før der gives mandat til
ministeren skal erhvervet
høres i § 5 udvalget.

HVEM ER DE?

Godkender forslag
fra Kommissionen

HVAD LAVER DE?

Ministerrådet

MINISTERRÅDET

* For fiskerier, som ikke alene hører under EU, er der nedsat internationale fiskerikommissioner (IBSFC, NEAFC o.a.). EU-Kommissionens forslag til kvoter formuleres på baggrund af
beslutninger i de internationale fiskerikommissioner. Ligeledes føres der forhandlinger og indgås aftaler mellem EU og Norge om de "fælles bestande".

Videnskabsfolk fra
de nationale fiskeriforskningsinstitutioner
samles årligt med det
formål at vurdere en
række fiskebestande
udfra videnskabelige og
kommercielle data.

ACFM

Formulerer den biologiske
rådgivning på baggrund
af ICES arbejdsgruppes
bestandsvurdering

HVEM ER DE?

Udarbejder bestandsvurderinger

HVAD LAVER DE?

ICES arbejdsgruppe

International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
er det internationale Havforskningsråd. ICES har
19 medlemslande fra Europa og Nordamerika.

ICES

Ressource og bevaringspolitikken i EU
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De regionale råd er rådgivende overfor Kommissionen. Rådene skal bestå af fiskeriorganisationer, grønne organisationer m.fl.

Regionale rådgivende råd

Sammenslutning af fiskeriorganisationer omkring Østersøen.
Sekretariat hos Danmarks Fiskeriforening.

Baltic Fishermens Association

Sammenslutning af nationale arbejdstagerorganisationer i EU. Kontor i Bruxelles.

ITF

Sammenslutning af nationale fiskeriorganisationer i EU-landene. Kontor i Bruxelles.

Europeche

EU-systemets officielle høringsorgan, når fiskerisektorens interesser skal høres
i spørgsmål i relation til fiskeripolitikken. Den Rådgivende Komité er sammensat
af repræsentanter fra de forskellige anerkendte europæiske organisationer.

Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur

Fiskernes stemme - Hvad er vi med i?

Ressource og bevaringspolitikken i EU

Regler for tekniske bevaringsforanstaltninger - Forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger - bliver ligeledes vedtaget i EU. Det omfatter regler for
mindstemål, maskestørrelser, målarts- og bifangstprocenter, lukkede eller
begrænsede områder mv. Her spiller STECF en stor rolle i udformningen af
forordningen og igen bliver relevante organisationer hørt inden Kommissionen
fremstiller forslag til forordning. Herefter godkender Ministerrådet forordningen, og nationalstaterne indfører de nye regler. Forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger er ikke tidsbegrænset, men løber i princippet til en ny
bliver vedtaget.

Hvert år i december bliver det besluttet hvor store mængder, der må fanges af
kvoterede arter det kommende år. De tilladte mængder fastsættes i en
TAC/kvote forordning. Forslag til TAC/kvote forordning fremstilles af
Kommissionen efter rådgivning fra ACFM, STECF samt høring i relevante
organisationer herunder Den Rådgivende Komité for Fiskeri og Akvakultur.
Den endelige godkendelse af forordningen sker i Ministerrådet. Når TAC/kvote
forordningen er godkendt, skal hvert medlemsland sørge for, at der fiskes
indenfor de tilladte mængder. Dette sker v.h.a. reguleringsbekendtgørelsen i
Danmark.

Dansk fiskeri er afhængig af hvor meget og på hvilke vilkår, der må fiskes. Det
fastlægges i stort omfang i EU via ressource og bevaringspolitikken, som går
tilbage til 1983, hvor der blev indført et TAC- og kvotesystem.
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Byttehandler med fisk fra andre lande

Tilpasning af fiskeriregler i forhold til national lovgivning

Tilpasning af fiskeriregler i forhold til EU-lovgivning

Justering af regulering af aktuelle fiskerier (bilag 6-meddelelse)

Overvågning af kvoteudnyttelse på regulerede fiskearter

REGULERING I LØBET AF ÅRET

Den danske kvote fordeles ved hjælp af 3 overordnede reguleringsformer. Det er individuelle omsættelige kvoter (IOK), fartøjskvoteandele (FKA) og licenseret fiskeri. Dansk fiskeri reguleres med andre ord
helt eller delvist med rettigheder, som er individuelle og omsættelige.

Udstedelse af reguleringsbekendtgørelse for det kommende år.

Udarbejdelse af ny reguleringsbekendtgørelse
(Erhvervsfiskeriudvalget, Fiskeridirektoratet og Fødevareministeriet)

Danmarks Fiskeriforening hovedbestyrelse

- Udvalg for de enkelte fiskerier (Danmarks Fiskeriforening)

- Farvandsudvalg (Danmarks Fiskeriforening)

- Erhvervsfiskeriudvalget (Fødevareministeriet)

Forslag til justering af hidtidig regulering behandles af:

EN REGULERINGSBEKENDTGØRELSE
BLIVER TIL

Regulering af fiskeriet i Danmark
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Fødevareministeriet
Der indgås byttehandler med fisk med de øvrige EU-lande for at få den størst
mulige flexibilitet i udøvelsen af dansk fiskeri. Dvs. kvoter, som Danmark ikke
kan udnytte, byttes med andre lande for kvoter af andre arter, som Danmark
bedre kan udnytte. Inden en byttehandel indgås, skal ministerierne i de
berørte lande godkende byttehandlerne, og det skal notificeres (godkendes) i
EU-Kommissionen. I Danmark skal Erhvervsfiskeriudvalget orienteres om byttehandlerne.

Fiskeridirektoratet
Daglig forvaltning, udarbejdelse af reguleringsbekendtgørelse mv.

Datagrupper
Fiskerierhvervet gennemgår og bearbejder i samarbejde med
Fiskeridirektoratet de løbende fangstregisteringer, hvorefter der udarbejdes
ugentlige fangsskøn, som indgår i det løbende arbejde dels i farvandsudvalg
dels i Erhvervsfiskeriudvalget med hensyn til forvaltning og den aktuelle kvoteudnyttelse.

Udvalg for de enkelte fiskerier
Der er i Danmarks Fiskeriforenings regi nedsat udvalg, som nøje følger
enkelte fiskerier såsom hummerfiskeri, pelagisk fiskeri, garnfiskeri, industrifiskeri, bundgarnsfiskeri samt fiskeri efter skaldyr.

Farvandsudvalg
Der er i Danmarks Fiskeriforenings regi nedsat farvandsudvalg for henholdsvis Nordsøen, Skagerrak/Kattegat samt for Østersøen og Bælterne.
Farvandsudvalgene koordinerer synspunkter, overvåger kvoteudnyttelsen af
regulerede fiskearter, samt indstiller forslag til justering af de aktuelle
fiskerier.

Erhvervsfiskeriudvalg § 6
Erhvervsfiskeriudvalget er placeret i Fiskeridirektoratet med repræsentation
fra fiskeriets organisationer, Fiskeridirektoratet m.fl. Udvalget afholder
månedlige møder, hvor der er drøftelser og rådgivning om tilrettelæggelse af
fiskeriet, herunder udarbejdelse af den årlige reguleringsbekendtgørelse i
samarbejde med Fødevareministeriets Departement mv.

Hvem gør hvad?

Regulering af fiskeriet i Danmark
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