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1. Indledning 

For at forbedre miljøtilstanden i Kattegat og leve op til havstrategidirektivets krav om et 

sammenhængende og repræsentativt net af beskyttede havområder skal den dybe bløde 

havbund i Kattegat beskyttes. Det er en udbredt naturtype og levested for sårbare arter og 

habitater som for eksempel korallerne søfjer og søstrå og krebsdyrene haploops.  

Det fremgår af havstrategilovens § 10, at indsatsprogrammet skal omfatte geografiske 

beskyttelses-foranstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af 

beskyttede havområder, og som i tilstrækkelig grad dækker mangfoldigheden i de enkelte 

økosystemer.  

Naturstyrelsen sendte 16. januar 2015 et forslag til udpegningen af havstrategi-områder i 

12 ugers høring. Miljø- og fødevareministeren offentliggjorde i maj 2016 den endelige 

afgrænsning af havstrategi-områderne. Udpegningen af havstrategi-områder bidrager til 

at nå det samlede mål om god miljøtilstand samtidig med, at en bæredygtig udnyttelse af 

havets goder og ydelser muliggøres.  

Udpegningen består af seks udvalgte havområder med dyb blød havbund i den danske del 

af Kattegat, som beskyttes mod fysiske påvirkninger, fx fra bundslæbende fiskeri (bund-

trawl), råstofindvinding og klapning af oprenset havbundsmateriale. Den bløde havbund 

og dens habitater har en afgørende funktion i økosystemet bl.a. i forhold til at opretholde 

biodiversiteten i det samlede økosystem. Beskyttelsen er målrettet efter nogle af de områ-

der, hvor man ved, at de sårbare arter findes.  

Områderne kaldes havstrategi-områder og supplerer de eksisterende Natura 2000-

områder. Udpegningen bliver en del af indsatsprogrammet under Danmarks Havstrategi. 

Formålet med havstrategidirektivet er at skabe en ramme, inden for hvilken der træffes 

de fornødne foranstaltninger til at opnå eller opretholde god miljøtilstand i havmiljøet 

senest i år 2020.  

I forlængelse af udpegningen af områder i Kattegat skal der senest i 2021 tages stilling til 

eventuelle forpligtelser til udpegning i øvrige danske farvande.  
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2. Beskyttelse i områderne 

Formålet med udpegningen er at skabe et sammenhængende og repræsentativt net af 

beskyttede havområder, der i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosy-

stemer under hensyntagen til de sociale og økonomiske konsekvenser. Det er besluttet at 

udpege seks områder i Kattegat som havstrategi-områder. På figur 1 og 2 nedenfor er 

områderne afbildet (område A – F). Der henvises til bilag 1 for områdernes koordinater.  

 

Områderne udgør i alt et areal på 590 km2, hvilket svarer til ca. 4 % af den danske del af 

Kattegat. Områderne dækker endvidere 311 km2 af den dybe bløde havbund, der svarer til 

ca. 7 % af den bløde havbund, som hovedsageligt har en dybde over 20 meter, i den dan-

ske del af Kattegat. Det skal bemærkes, at kortlægningen af bundttyper, herunder den 

bløde havbund, løbende opdateres, og at dette tal tager udgangspunkt i GEUS’s hav-

bundssedimenkort1.  

 

Udpegningen af områderne medfører forbud mod de fleste aktiviteter, der fysisk påvirker 

havbunden, f.eks. fiskeri med bundslæbende redskaber2, råstofindvinding og placering af 

oprenset havbundssediment fra havne og sejlrender (klapning).  

 

Havvindmøller kan tillades i det dertil reserverede område (område E). 

 

Fiskeri med garn, flydetrawl og tejner vil fortsat være tilladt. Der vil derudover være tilla-

delse til at udføre aktiviteter, der ikke fysisk griber ind i havbunden, efter de til enhver tid 

gældende regler, det gælder for eksempel etablering af havbrug.  

 

Sejladsafmærkning og andre tiltag, der har betydning for sejladssikkerheden, er undtaget 

af beskyttelsen, herunder flydende afmærkninger med ankerfortøjninger, såvel som 

bundfaste fyr med tilhørende fundamenter.  

  

Naturgenopretning, som for eksempel genopretning af stenrev, kan tillades efter en nær-

mere vurdering. Dog kan det som udgangspunkt kun tillades, hvis der tidligere har ligget 

et stenrev på den givne lokalitet; der kan være særlige forhold, som begrunder undtagelse 

herfra. 

 

Havstrategiloven undtager desuden aktiviteter, der alene tjener forsvarsformål eller den 

nationale sikkerhed.  
 

Statslige, regionale og kommunale myndigheder er ved udøvelse af beføjelser i medfør af 

lovgivningen bundet af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes efter havstrate-

giloven. 

 

                                                                    
1 Kortet er frit downloadet fra 
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta#zoom=5.96950169755422&lat=6225000&lon=557500&visibl
elay-
ers=Topografisk&filter=&layers=sediment_250000_eng&mapname=marta&filter=&epsg=25832&mode=map
&map_imagetype=png&wkt=   
2 Forventeligt følgende redskabskategorier: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBS, TB, TBB, SDN, SSC, SX, SV. jf. EU 
No. 404/2011 

http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta#zoom=5.96950169755422&lat=6225000&lon=557500&visiblelayers=Topografisk&filter=&layers=sediment_250000_eng&mapname=marta&filter=&epsg=25832&mode=map&map_imagetype=png&wkt
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta#zoom=5.96950169755422&lat=6225000&lon=557500&visiblelayers=Topografisk&filter=&layers=sediment_250000_eng&mapname=marta&filter=&epsg=25832&mode=map&map_imagetype=png&wkt
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta#zoom=5.96950169755422&lat=6225000&lon=557500&visiblelayers=Topografisk&filter=&layers=sediment_250000_eng&mapname=marta&filter=&epsg=25832&mode=map&map_imagetype=png&wkt
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=marta#zoom=5.96950169755422&lat=6225000&lon=557500&visiblelayers=Topografisk&filter=&layers=sediment_250000_eng&mapname=marta&filter=&epsg=25832&mode=map&map_imagetype=png&wkt
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FIGUR 1: OVERSIGTSKORT OVER HAVSTRATEGI-OMRÅDER UDPEGET I KATTEGAT 
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FIGUR 2: UDSNIT AF FIGUR 1 MED HAVSTRATEGI-OMRÅDERNE B, C1, C2, D1, D2 OG D3. 
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3. Baggrund for forslaget 

Udpegningen af havstrategiområder er en del af indsatsprogrammet under havstrategidi-

rektivet3 og vil indgå i Havstrategiens endelige indsatsprogram.  

 

Havstrategidirektivet blev vedtaget i EU i 2008 og blev formelt implementeret i dansk ret 

i 2010 med havstrategiloven4. Det er havstrategidirektivets mål, at der skal opnås eller 

opretholdes en god miljøtilstand i havmiljøet senest i 2020. Som led i implementeringen 

af havstrategidirektivet skal landene udarbejde en havstrategi med følgende elementer: 

 

 en basisanalyse for havmiljøets tilstand, beskrivelse af god miljøtilstand og 

miljømål for at opnå god miljøtilstand5,6 

 et marint overvågningsprogram7 

 et indsatsprogram.  

 

Det fremgår af havstrategidirektivet, at indsatsprogrammet skal omfatte geografiske be-

skyttelsesforanstaltninger, der bidrager til sammenhængende og repræsentative net af 

beskyttede områder og i tilstrækkelig grad dækker diversiteten i de enkelte økosystemer, 

såsom særlige bevaringsområder i henhold til habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirek-

tivet og andre områder fastlagt af fællesskabet eller de berørte medlemslande.  

 

De beskyttede områder skal således udgøre et netværk, der: 

 er sammenhængende  

 er repræsentativt og  

 i tilstrækkelig grad, dækker diversiteten i de enkelte økosystemer.  

 

Herudover er det relevant at notere sig direktivets bestemmelser om: 

 at havstrategien skal anvende en økosystembaseret tilgang til forvaltning af de 

menneskelige aktiviteter, der sikrer, at det samlede pres på havmiljøet holdes 

inden for et niveau, der muliggør, at der kan opnås god miljøtilstand.  

 at de marine økosystemers evne til at håndtere menneskeskabte forandringer ikke 

bringes i fare.  

 at en bæredygtig udnyttelse af havets goder og ydelser muliggøres.  

 at indsatsprogrammet skal tage behørigt hensyn til princippet om bæredygtig 

udvikling, og navnlig til de sociale og økonomiske konsekvenser af de påtænkte 

foranstaltninger. 

 

Der er valgt at fokusere på Kattegat i første havstrategi, da der her foreligger mest viden. 

Der vil blive taget stilling til forpligtelsen til eventuelle udpegninger af beskyttede områ-

der i Østersøen og Nordsøen i forbindelse med udarbejdelse af indsatsprogrammet for 

                                                                    
3 Havstrategidirektivet: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/70054/HRD%202008-56.pdf 
4 Havstrategiloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131991  
5 Basisanalyse: http://www2.nst.dk/Download/Vandmiljø/Basisanalyse.pdf  
6 Miljømål: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66703/Havstrategi_miljoemaalsrapport.pdf  
7 Overvågningsprogram: 
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12323931/samlet_overv_gningsprogram_for_hsd.pdf  

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/70054/HRD%202008-56.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131991
http://www2.nst.dk/Download/Vandmiljø/Basisanalyse.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66703/Havstrategi_miljoemaalsrapport.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12323931/samlet_overv_gningsprogram_for_hsd.pdf
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næste havstrategiperiode (2021). Nærværende udpegning danner således ikke grundlag 

for en beslutning om eventuelle udpegninger i de øvrige havområder. 

 

Det eksisterende netværk af beskyttede havområder i Kattegat udgøres i dag af Natura 

2000-områderne, som er udpeget efter EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. 

Natura 2000-områderne dækker ca. 18 % af det samlede danske havareal. Inden for dette 

areal er det udelukkende det såkaldte ”udpegningsgrundlag”, der skal beskyttes. Udpeg-

ningsgrundlaget på havet omfatter otte marine naturtyper: sandbanker, flodmundinger, 

mudder og sandflader blottet ved ebbe, kystlaguner og strandsøer, lavvandede bugter og 

vige, rev, boblerev og havgrotter. 

 

Den dybe bløde havbund, der dækker ca. en fjerdedel af den danske del af Kattegat, er 

ikke en del af Natura 2000-beskyttelsen. Derfor er den eksisterende beskyttelse ikke re-

præsentativ for havområdet, hvilket direktivet stiller krav om i artikel 13 stk. 4.  

 

I havstrategiens basisanalyse vurderes det, at der i dag ikke er god miljøtilstand i Katte-

gat. Samtidig er den dybe bløde havbund en habitattype, der er i mange år har været på-

virket af menneskelige aktiviteter, blandt andet ved tilførsel af næringsstoffer og ved fi-

skeri med bundslæbende redskaber. Danmark har, som nævnt ovenfor, ikke eksisterende 

lovgivning, der beskytter arter og habitater ved den dybe bløde bund i Kattegat. De fast-

satte miljømål knyttet til den bløde bund kan således ikke opfyldes med eksisterende ind-

satser.  

 

Der er derfor en forpligtelse til at etablere havstrategi-områder, der beskytter den dybe 

bløde havbund i den danske del af Kattegat. Det vurderes, at udpegningen – sammen med 

de eksisterende Natura 2000-områder – er tilstrækkelig til at opfylde direktivets krav om 

beskyttede områder i Kattegat. 
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4. Beskrivelse af områderne 

De seks udpegede havstrategiområder fremgår af figur 1 ovenfor samt af de følgende af-

snit i dette kapitel. Endvidere beskrives deres beliggenhed, bundforhold og interaktion 

med klappladser, råstofindvinding, forundersøgelsesområder til havvindmøller, Natura 

2000-områder samt fund af vigtige blødbunds-arter. For overblikkets skyld er grunddata 

for de enkelte områder opsummeret i tabel 1. Koordinaterne for områderne kan ses i bilag 

1. 
 

Det bemærkes, at der er anvendt et opdateret havbunds-sedimentkort ligesom fangstvær-

dierne for de enkelte områder er opdateret siden den offentlige høring om områdernes 

afgrænsning. I en anden rapport fra Naturstyrelsen8: ”Kortlægning af blødbundsområder 

i Kattegat, 2016” fremgår det, at der i en del af de beskyttede områder er foretaget detalje-

rede undersøgelser af havbundens sedimenttyper. Dette har givet en langt større viden 

om netop disse områder, og der henvises til den rapport for yderligere oplysninger.  Da 

ikke alle dele af de udpegede områder er undersøgt, bliver der i det følgende præsenteret 

kort med havbunds-sedimentkort udarbejdet af GEUS.  

Registreringer af sårbar bundfauna, der præsenteres i denne rapport, er et samlet resultat 

af undersøgelser foretaget af Naturstyrelsen, Orbicon og Oceana. Af figur 3-7 fremgår det 

af signaturforklaringen, at der er gjort fund af ”rørboende krebsdyr”. Dette henviser til 

registreringer, der er foretaget i forbindelse med afrapporteringen fra de undersøgte 

blødbundsområder i Kattegat, 2016 

Naturstyrelsens samlede registreringer af bundfauna i 2015 i de udpegede områder vil 

blive afrapporteret i en særskilt rapport.  

                                                                    
8 Denne rapport findes ligeledes offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside. 
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TABEL 1 GRUNDDATA FOR DE SYV BESKYTTEDE HAVSTRATEGI-OMRÅDER I KATTEGAT 

*) Gennemsnit for perioden 2011-2014 (baseret på danske fiskeres fangst).  

**) Brisling kan fanges med flydetrawl, hvorfor tallene er opgjort i en kolonne med og en kolonne uden fangst-

værdier for brisling. 

***) Opgjort på baggrund af sedimentkort fra GEUS, 2014. Arealet ændrer sig i takt med at der opnås større 

viden om udbredelsen af sedimenttyperne. 

  

Område 
Areal af 

områder, 
km

2
 

Areal med 
dyb blød 

bund***, km
2
 

Ca. andel 
af total 

dyb blød 
bund i Kat-
tegat, pct. 

Landings-
værdi 

(bundtrawl 
inkl. bris-

ling), 
mio. kr.* 

Landings-
værdi (bund-
trawl, ekskl. 

brisling), 
 mio. kr.* 

A 167 97 2,2 0,037 0,007 

B 4 4 0,1 0,001 0,001 

C  
(C1+C2) 

9 8 0,2 0,020 0,020 

D 
(D1+D2+D3) 

63 49 1,1 0,056 0,056 

E 77 19 0,4 0,063 0,063 

F 270 134 3,0 0,525 0,004 

I alt  590 311 7,0 0,70** 0,15** 
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4.1 Område A 

Område A er et aflangt område placeret mellem Jyllands østkyst og Læsø og som strækker 

sig omtrent fra Hou i syd til Haldbjerg i nord (figur 3). Områdets areal er 167 km2, hvoraf 

de 97 km2 er af typen blød bund, hvilket svarer til 2,2 % af den samlede dybe bløde hav-

bund i Kattegat.  

Område A overlapper med Natura 2000-området ”Ålborg bugt, østlige del”, der er et fug-

lebeskyttelsesområde. Området vil nyde godt af en fremtidssikret beskyttelse  

 

Vest for område A findes fire klappladser, som bruges af de lokale havne til dumpning af 

opgravet bundsediment fra havne og sejlrender. Vest for den nordlige del af område A 

findes et forundersøgelsesområde til havvindmøller. Der er endvidere udlagt kabler mel-

lem Jylland og Læsø samt Jylland og Sverige lidt nord for Læsø.  

 

I område A finder der nogle år et vist fiskeri med bundslæbende redskaber efter brisling 

sted. Fiskeriet har en estimeret årlig gennemsnitlig landingsværdi på ca. 37.000 DKK 

(2011-2014). Fiskeri efter brislinger foregår normalt med flydetrawl, som fortsat vil kunne 

anvendes i området. Det er vurderingen, at det normalt vil være muligt at fiske de tilgæn-

gelige mængder af brisling i Kattegat ved anvendelse af flydetrawl, og at det derfor ikke vil 

få en væsentlig betydning for fiskerimulighederne efter brisling i Kattegat, at der fremover 

ikke vil være mulighed for anvendelse af bundslæbende redskaber i område A. Blød-

bundsområdet nord for område A er et vigtigt fiskeområde.   

 

 

FIGUR 3: PÅ KORTET SES OMRÅDE A MED GRØN SKRAVERING  
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4.2 Område B  

Område B er beliggende øst for Læsø (figur 4). Området er på 4 km2 og er dermed det 

mindste af de seks områder, hvoraf det udelukkende består af typen dyb blød bund, hvil-

ket svarer til 0,1 % af den samlede dybe bløde havbund i Kattegat. Der bliver fisket meget 

lidt i området.  

Der findes ingen klappladser i nærheden af området. Længere mod nordvest ligger et 

stort råstofindvindingsområde (udenfor kortområdet). I området er der fundet forekom-

ster af søstrå og rød søfjer. 

 

FIGUR 4: PÅ KORTET SES OMRÅDE B, C1, C2 OG G MED GRØN SKRAVERING.  

4.3 Område C 

Område C (henholdsvis C1 og C2) ligger sydøst for Læsø tæt på grænsen mellem den dan-

ske og svenske EEZ og lidt syd for område B (figur 4). Området er opdelt i to mindre om-

råder på i alt 9 km2, hvoraf de 8 km2 er af typen dyb blød bund, hvilket svarer til 0,2 % af 

den samlede dybe bløde havbund i Kattegat.  

 

Ligesom for område B findes der ingen klappladser i nærheden af området. Ud over det 

store råstofindvindingsområde, der er placeret længere mod nord, ligger der også et min-

dre råstofindvindingsområde længere mod syd (udenfor kortets afgrænsning).  

I området er der fundet forekomster af hestemusling, søstrå, rød søfjer, havsvamp (heraf 

to forekomster af den sjældne havsvamp Suberites virgultosus) samt rørboende krebsdyr, 

der muligvis kan være haploops.  

 

I området finder et mindre fiskeri med bundslæbende redskaber efter hovedsagelig jom-

fruhummer sted. Det danske fiskeri i området svarer til en estimeret årlig landingsværdi 

på ca. 20.000 DKK (gennemsnit 2011-2014). 
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4.4 Område D 

Område D (henholdsvis D1, D2 og D3) ligger sydøst for Læsø tæt på grænsen mellem den 

danske og svenske EEZ og syd for områderne B og C (figur 5). Ud af arealet på 63 km2 er 

de 49 km2 er af typen dyb blød bund, hvilket svarer til 1,1 % af den samlede dybe bløde 

havbund i Kattegat.  

 

Vest for området ligger der et mindre råstofindvindingsområde. 

  

Området er placeret i Natura 2000-området ”Kims Top og den Kinesiske Mur”, der er 

habitatområde med rev og boblerev som udpegningsgrundlag.  De tilstedeværende rev i 

Natura 2000-området vil, i forbindelse med Natura 2000-forvaltningen, blive beskyttet 

mod fiskeri med bundslæbende redskaber, og der vil således være en gunstig synergieffekt 

mellem de to former for beskyttelse. I området er der fundet forekomster af haploopssam-

fundet rød søfjer, hestemusling, havsvamp samt rørboende krebsdyr, der muligvis kan 

være haploops. 

 

I området finder et fiskeri med bundslæbende redskaber efter jomfruhummer og tunge 

sted. Fiskeri med bundslæbende redskaber i området svarer til en estimeret årlig lan-

dingsværdi på ca. 56.000 DKK (gennemsnit 2011-2014). 

 

 

FIGUR 5: PÅ KORTET SES OMRÅDE D1, D2 OG D3 MED GRØN SKRAVERING 
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4.5 Område E 

Område E ligger sydøst for Anholt langs grænsen mellem den danske og svenske EEZ 

(figur 6). Området er på 77 km2, hvoraf de 19 km2 er af typen dyb blød bund, hvilket sva-

rer til 0,4 % af den samlede dybe bløde havbund i Kattegat. Området er af uensartet ka-

rakter med hårdt senglacialt ler samt sandede og mudrede sedimenter. Flere steder er der 

et tyndt sandlag øverst på havbunden. 

  

Området omfavner det eksisterende Natura 2000-område ”Store Middelgrund”, der er 

udpeget som habitatområde med blandt andet rev og boblerev samt et vigtigt område for 

marsvin. Beskyttelsen vil således have en gunstig synergieffekt med Natura 2000-

området. 

 

Der ligger ingen klappladser eller råstofindvindingsområder i nærheden, men området 

overlapper med et forundersøgelsesområde til havvindmøller. Det bemærkes, at udpeg-

ningen i medfør af havstrategiloven ikke har indflydelse på en evt. fremtidig placering af 

en vindmøllepark i område E. 

 

Inden for området er der fundet tre forekomster af hestemusling samt en del søstrå og rød 

søfjer.  

 

Der er et vist fiskeri med bundslæbende redskaber i området, og den årlige landingsværdi 

er estimeret til ca. 63.000 DKK (gennemsnit 2011-2014). 

FIGUR 6: PÅ KORTET SES OMRÅDE E MED GRØN SKRAVERING 
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4.6 Område F 

Område F er beliggende i den sydlige del af Kattegat nord for Sjællands Odde (figur 7). 

Området er arealmæssigt det største område på 270 km2 hvoraf de 134 km2 er af typen 

dyb blød bund, hvilket svarer til 3 % af den samlede dybe bløde havbund i Kattegat.  

I området findes en prøvestation (p35, x y-koordinaterne er henholdsvis 611193 og 

6384050) som bliver brugt i overvågningsprogrammerne. Prøvetagningsstationen er for-

holdsvis artsrig med mange dyregrupper repræsenteret. Vigtigst er børsteorm, muslinger 

og krebsdyr, men også pighudene er repræsenteret med bl.a. sømus og slangestjerne samt 

koraldyrene søstrå. Artssammensætningen er typisk for det samfund, der findes på den 

bløde bund.  

 

Der er placeret en klapplads lidt sydvest for området samt 2 råstofindvindingsområder 

henholdsvis nord for området og 2 øst for området. Området er endvidere militært øvel-

sesområde. 

 

I område F har der været et stort fiskeri med bundslæbende redskaber efter brisling. Fi-

skeriet har en estimeret årlig gennemsnitlig landingsværdi på ca. 525.000 DKK (2011-

2014). Fiskeri efter brislinger foregår normalt med flydetrawl, som fortsat vil kunne an-

vendes i området. Det er vurderingen, at det vil være muligt at fiske de tilgængelige 

mængder af brisling ved anvendelse af flydetrawl, og at det derfor ikke vil få en væsentlig 

betydning for fiskerimulighederne efter brisling i Kattegat, at der fremover ikke vil være 

mulighed for anvendelse af bundslæbende redskaber i område F. I området er der regi-

strerede landingsværdier til en værdi af ca. 4.000 DKK. årligt, hvis brislingefangst ikke 

medregnes (gennemsnit 2011-2014). 

 

Blødbundsområdet nord for område F er et vigtigt fiskeområde.  

 

FIGUR 7: PÅ KORTET SES OMRÅDE F MED GRØN SKRAVERING (KORTET VISER IKKE DET MILITÆRE ØVELSESOM-

RÅDE) 
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5. Fiskeriregulering 

Vedrørende regulering af fiskeriaktiviteter i områderne skal der ske en drøftelse med an-

dre relevante EU-medlemslande med henblik på at opnå en fælles henstilling til EU-

Kommissionen om at gennemføre fiskeriregulering i områderne. Derudover skal der i 

medfør af den fælles fiskeripolitik ske en høring af det Rådgivende råd for Nordsøen 

(Nordsø-AC). Reguleringen af fiskeriet kan først træde i kraft efter en godkendelse i EU. 
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6. Bilag 1: Områdernes koor-
dinater  

Der henvises til Naturstyrelsens hjemmeside for en excel-fil med koordinaterne. 

 

Område X koordinater Y koordinater Decimalgrader 
(WGS84) N 

Decimalgrader 
(WGS84) E 

A 601.776,29  6.321.983,56  10,677  57,030  

A 598.198,24  6.347.974,73  10,628  57,264  

A 600.738,00  6.349.814,00  10,671  57,280  

A 601.054,16  6.360.848,09  10,681  57,379  

A 601.391,72  6.360.702,72  10,686  57,378  

A 603.997,31  6.348.396,22  10,724  57,267  

A 603.078,82  6.345.967,16  10,708  57,245  

A 603.717,09  6.342.578,59  10,717  57,215  

A 604.669,06  6.338.235,28  10,731  57,175  

A 606.339,23  6.337.335,09  10,758  57,167  

A 607.201,81  6.333.261,05  10,771  57,130  

A 605.801,50  6.330.345,08  10,747  57,104  

A 607.041,07  6.322.472,61  10,764  57,033  

A 601.776,29  6.321.983,56  10,677  57,030  

B 645.003,57  6.350.846,13  11,405  57,278  

B 644.598,10  6.351.192,47  11,399  57,281  

B 643.948,23  6.351.402,26  11,388  57,283  

B 643.935,78  6.352.417,10  11,388  57,292  

B 643.386,69  6.353.821,63  11,380  57,305  

B 642.812,27  6.354.790,66  11,371  57,314  

B 643.060,21  6.355.625,84  11,376  57,321  

B 644.677,11  6.355.020,87  11,402  57,315  

B 644.825,03  6.353.550,89  11,404  57,302  

B 644.287,81  6.353.491,86  11,395  57,302  

B 644.413,36  6.351.459,58  11,396  57,283  

B 644.853,03  6.351.153,85  11,403  57,280  

B 645.369,96  6.351.038,91  11,411  57,279  

B 645.003,57  6.350.846,13  11,405  57,278  

C1 644.996,71  6.343.599,81  11,401  57,213  

C1 645.398,48  6.343.225,39  11,407  57,209  

C1 644.604,85  6.343.340,87  11,394  57,210  
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C1 644.269,50  6.343.668,20  11,389  57,213  

C1 644.132,87  6.344.230,23  11,387  57,218  

C1 644.192,25  6.344.628,23  11,388  57,222  

C1 645.460,16  6.346.031,87  11,410  57,234  

C1 645.748,61  6.346.055,18  11,415  57,234  

C1 646.213,21  6.345.556,57  11,422  57,230  

C1 646.221,56  6.345.328,29  11,422  57,228  

C1 644.996,71  6.343.599,81  11,401  57,213  

C2 646.270,63  6.342.604,90  11,421  57,203  

C2 646.194,61  6.340.917,00  11,419  57,188  

C2 644.781,51  6.340.927,78  11,396  57,189  

C2 642.759,56  6.342.664,19  11,363  57,205  

C2 642.550,44  6.343.334,99  11,360  57,211  

C2 642.484,52  6.344.389,55  11,360  57,220  

C2 643.147,83  6.344.373,18  11,371  57,220  

C2 643.217,43  6.343.880,19  11,372  57,216  

C2 643.479,03  6.343.167,44  11,375  57,209  

C2 644.248,20  6.342.650,52  11,388  57,204  

C2 646.270,63  6.342.604,90  11,421  57,203  

D1 652.054,46  6.328.682,66  11,509  57,076  

D1 651.835,62  6.328.674,85  11,505  57,076  

D1 651.389,41  6.328.864,33  11,498  57,078  

D1 651.106,12  6.329.115,96  11,493  57,081  

D1 650.406,84  6.330.408,77  11,482  57,092  

D1 650.480,66  6.330.917,89  11,484  57,097  

D1 651.388,80  6.331.213,33  11,499  57,099  

D1 652.053,06  6.329.590,25  11,509  57,085  

D1 652.556,89  6.329.148,55  11,517  57,080  

D1 652.535,85  6.328.984,93  11,517  57,079  

D1 652.054,46  6.328.682,66  11,509  57,076  

D2 657.278,12  6.335.715,96  11,599  57,138  

D2 657.261,15  6.334.753,08  11,598  57,129  

D2 658.443,88  6.334.842,42  11,618  57,130  

D2 658.444,35  6.334.843,20  11,618  57,130  

D2 660.276,31  6.336.071,43  11,649  57,140  

D2 661.045,19  6.334.481,08  11,660  57,125  

D2 661.365,38  6.333.818,80  11,665  57,119  

D2 661.352,28  6.333.805,99  11,665  57,119  

D2 660.847,54  6.333.153,29  11,656  57,114  

D2 661.053,15  6.332.133,37  11,659  57,104  

D2 661.402,23  6.331.652,32  11,664  57,100  

D2 662.023,10  6.331.184,85  11,674  57,095  

D2 662.633,57  6.331.028,30  11,684  57,094  
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D2 662.723,85  6.330.967,67  11,686  57,093  

D2 662.746,81  6.330.948,82  11,686  57,093  

D2 662.756,95  6.330.940,50  11,686  57,093  

D2 663.099,66  6.330.231,63  11,692  57,086  

D2 663.092,47  6.330.222,81  11,691  57,086  

D2 663.087,24  6.330.216,38  11,691  57,086  

D2 662.981,10  6.330.015,07  11,689  57,085  

D2 662.762,44  6.329.600,33  11,686  57,081  

D2 662.781,35  6.329.164,88  11,686  57,077  

D2 663.552,30  6.328.395,37  11,698  57,070  

D2 663.990,05  6.328.337,57  11,705  57,069  

D2 664.150,88  6.327.999,77  11,707  57,066  

D2 664.347,34  6.327.587,12  11,710  57,062  

D2 665.012,27  6.326.195,93  11,720  57,050  

D2 663.639,90  6.325.825,70  11,698  57,047  

D2 662.261,92  6.326.521,12  11,675  57,053  

D2 661.013,64  6.326.648,22  11,655  57,055  

D2 660.626,08  6.327.477,06  11,649  57,063  

D2 657.944,96  6.327.775,58  11,605  57,066  

D2 657.431,97  6.327.266,52  11,596  57,062  

D2 656.861,11  6.327.064,92  11,587  57,060  

D2 656.077,78  6.327.039,98  11,574  57,060  

D2 655.532,64  6.326.456,61  11,564  57,055  

D2 655.606,02  6.326.042,38  11,565  57,051  

D2 656.022,21  6.325.620,28  11,572  57,048  

D2 656.667,51  6.325.552,82  11,583  57,047  

D2 657.969,51  6.325.261,67  11,604  57,044  

D2 658.155,90  6.325.035,68  11,607  57,042  

D2 658.003,06  6.324.273,90  11,604  57,035  

D2 656.109,17  6.324.719,96  11,573  57,039  

D2 656.094,72  6.325.058,24  11,573  57,042  

D2 655.045,46  6.325.446,04  11,556  57,046  

D2 652.949,53  6.326.876,72  11,522  57,060  

D2 652.026,22  6.327.932,70  11,508  57,070  

D2 652.096,77  6.328.043,72  11,509  57,071  

D2 652.812,18  6.328.546,69  11,521  57,075  

D2 652.912,65  6.328.540,45  11,523  57,075  

D2 653.420,41  6.328.056,27  11,531  57,070  

D2 653.848,51  6.328.127,28  11,538  57,071  

D2 654.174,14  6.329.386,38  11,544  57,082  

D2 656.082,61  6.328.760,35  11,575  57,076  

D2 658.530,95  6.328.729,85  11,615  57,075  

D2 658.835,33  6.328.874,82  11,620  57,076  
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D2 659.270,93  6.328.902,39  11,628  57,076  

D2 659.823,43  6.329.249,90  11,637  57,079  

D2 660.256,50  6.329.673,60  11,644  57,082  

D2 660.436,14  6.329.849,34  11,647  57,084  

D2 660.796,44  6.330.494,89  11,654  57,090  

D2 660.731,16  6.332.053,29  11,654  57,104  

D2 660.035,06  6.333.388,83  11,643  57,116  

D2 659.434,08  6.333.933,47  11,633  57,121  

D2 654.627,34  6.332.313,21  11,553  57,108  

D2 654.627,20  6.332.320,03  11,553  57,108  

D2 654.587,57  6.334.277,44  11,554  57,126  

D2 654.587,58  6.334.277,54  11,554  57,126  

D2 654.636,66  6.334.956,24  11,555  57,132  

D2 654.702,96  6.335.398,16  11,556  57,136  

D2 654.713,57  6.335.460,94  11,557  57,136  

D2 655.109,14  6.337.799,63  11,564  57,157  

D2 655.109,49  6.337.801,74  11,565  57,157  

D2 654.710,63  6.340.180,86  11,559  57,179  

D2 657.743,06  6.338.178,62  11,608  57,160  

D2 657.278,03  6.336.438,51  11,599  57,144  

D2 657.278,04  6.336.433,87  11,599  57,144  

D2 657.278,12  6.335.721,53  11,599  57,138  

D2 657.278,12  6.335.715,96  11,599  57,138  

D3 660.964,54  6.325.232,85  11,653  57,042  

D3 660.681,33  6.323.469,77  11,647  57,027  

D3 660.064,75  6.323.962,23  11,637  57,031  

D3 659.744,09  6.324.729,35  11,633  57,038  

D3 659.181,51  6.324.816,72  11,624  57,039  

D3 659.100,26  6.325.370,04  11,623  57,044  

D3 661.507,77  6.325.915,62  11,662  57,048  

D3 661.525,15  6.325.470,55  11,663  57,044  

D3 660.964,54  6.325.232,85  11,653  57,042  

E 689.558,16  6.275.505,06  12,087  56,585  

E 691.476,57  6.271.537,05  12,115  56,549  

E 689.289,56  6.270.741,04  12,079  56,543  

E 689.706,93  6.262.511,00  12,080  56,469  

E 683.839,53  6.264.501,77  11,986  56,489  

E 682.875,62  6.275.162,37  11,978  56,585  

E 689.558,16  6.275.505,06  12,087  56,585  

F 651.335,77  6.233.742,57  11,441  56,224  

F 660.506,19  6.227.959,54  11,585  56,170  

F 654.428,81  6.213.905,57  11,479  56,045  

F 647.754,53  6.207.394,08  11,369  55,989  
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F 645.616,62  6.206.996,19  11,334  55,986  

F 643.493,38  6.208.644,30  11,301  56,002  

F 640.863,21  6.213.254,42  11,261  56,044  

F 651.335,77  6.233.742,57  11,441  56,224  
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