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Strandenge på Læsø 
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Læsø Trindel og Tønneberg Banke 
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Fikspunkt 2 '· 
57° 27.482'N O 
11 ° 15.040'0 

\ 
Afstand mellem I\ 
fikspunkt 1 og 2 
ca. 2,06 sømil / \ 
4.185 meter 
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Fikspunkt 1 '[ I 
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11 ° 15.949'0 

'---.. · .•. · 
·, Afstand mellem 

· '·. fikspunkt 2 og 3 
'·, ca. 2,81 sømil/ 
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Afstand mellem 
fikspunkt 1 og 4 
ca.1, 1 sømil/ 
1.960 meter 

0 57° 25409'N 

\'"""''' 
Afstand mellem 
fikspunkt 3 og 4 
ca. 0,86 sømil / 
1.586 meter 
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Læsø vest og øst 

Centerfikspunkt 
57° 15.334'N 
10° 45.473'0 ----0 
0 ca. 0,58 sømil / 
1.067 meter 

Afstand til fikspunkt 
ca. 3,62 sømil/ 6.698 meter 

Afstand til fikspunkt 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Fiskeristyrelsen 

Centerfikspunkt 57° 15.139'N 10° 51.142'0 
0 ca. 0,31 sømil / 568 meter l{ 
Afstand til fikspunkt ca. 0,57 sømil / 1.056 ~ r 

l O Fikspunkt 

r 
-'\På land 

5?0 15.329'N 
10°, 52.130'0 

' Centerfikspunkt 57° 15.256'N 10° 51.878'0 
0 ca. 0,3 sømil/ 552 meter "\. 
Afstand til fikspunkt ca. 0, 15 sømil / 285 meter 

ca. 3,63 sømil / 6.718 meter \ 

Centerfikspunkt 
57° 13.463'N 
10° 46.409'0 ---0 
0 ca. 0,58 sømil/ 
1.068 meter 

Bundslæbende redskaber 
forbudt 

Afstand til fikspunkt 
ca. 3,58 sømil / 6.635 meter 

Centerfikspunkt 
57° 13.216'N 

0-- 10° 46.818'0 
0 ca. 0,3 sømil / 
561 meter 

Læsø vest 

Læsø øst 

Det er dit ansvar at være orienteret om ændringer i lovgivningen! Denne folder og tilhørende kort 
forældes med tiden. Den nyeste version kan hentes som PDF-fil på følgende hjemmesider: 
www.fiskeristyrelsen.dk samt på: www.fiskepleje.dk 
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