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Uiteindelijk en gelukkig zijn de EU, Noorwegen en de Faeröer
Eilanden overeengekomen om vanaf 2014 en voor de periode
tot en met 2018 weer tot een gezamenlijk beheer te komen.
Onderdeel hiervan is ook een nieuwe verdeelsleutel waarbij
de Faeröer Eilanden een fors hoger aandeel hebben verworven (ten koste van de EU en Noorwegen) en er ruim 15% van
de TAC gereserveerd wordt voor IJsland, Rusland en Groenland.
Voor 2017 is een TAC vastgesteld van ruim 1 miljoen ton
die geheel in lijn ligt met het wetenschappelijke advies door
ICES. Van deze hoeveelheid mag de Nederlandse visserij
bijna 40.000 ton opvissen in 2017.

MSC
(MARINE STEWARDSHIP COUNCIL)
Bovenstaande gunstige ontwikkeling in combinatie met de
goede toestand van het makreel heeft ertoe geleid dat
vanaf begin 2016 de makreelvisserij van onder andere de
Nederlandse sector weer gecertificeerd is onder het MSC
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VOEDINGSWAARDEN
is een vette vis. Om aan de
hoeveelheid
van 200 mg Omega-3 per dag te komen, hoef je
een
keer per week makreel te eten. Per 100 gram bevat de
vis: 261 kcal.

Visafslagweg 1, 2583 DM Den Haag
T: +31 (0)88 336 96 55
E: info@visbureau.nl
W: www.visbureau.nl

