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Aktuel 

kvote 
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Kameraforsøg 

Kattegat
Makrel i Nordsøen Snurrevod

Restmængder til 

disposition

til forsøgsfiskeri

i 2021

tons tons tons tons tons tons

TORSK 4AC - 2A3AX4 1.993,0 39,86 39,860

TORSK 3AN 1.515,0 30,3 1,000 29,300

TORSK 3AS 75,0 1,5 1,404 0,096

TORSK 22-24 3BC+24 1.746,0 34,92 34,920

TORSK 25-32 3DX32 137,0 2,74 2,740

TUNGE  4AC 24-C 437,0 8,74 8,740

TUNGE 3ABC24 500,0 10 8,304 1,696

RØDSPÆTTE 4AC 14.533,0 290,66 290,660

RØDSPÆTTE 3AS 369,0 7,38 6,000 1,380

RØDSPÆTTE 3AN 10.596,0 211,92 3,000 208,920

RØDSPÆTTE 3BD 4.811,0 96,22 96,220

JOMFRUHUMMER 3A 9.084,0 181,68 181,680

JOMFRUHUMMER 4AC 581,0 11,62 11,620

JOMFRUHUMMER 04-N 200,0 4,00 4,000

KULMULE 4AC 865,0 17,3 17,300

KULLER 4AC 1.970,0 39,4 39,400

KULLER 3A 2.120,0 42,4 1,000 41,400

Hvilling (ikke FKA-art) 3A 271,0 5,42 5,420

MØRKSEJ 2C3A4 2.287,0 45,74 45,740

PIG- OG SLETHVAR 4AC 530,0 10,6 10,600

HAVTASKE 04-N 935,0 18,7 18,700

DYBVANDSREJER 4AC 286,0 5,72 5,720

DYBVANDSREJER 3A 1.741,0 34,82 34,820

DYBVANDSREJER 04-N 200,0 4,00 4,000

LAKS (STK) 3BD 19.582,0 391,64 391,640

MAKREL 2A34 18.205,9 364,118 244,00 120,118

MAKREL 2A4A-N 12.785,9 255,718 170,000 85,718
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