
Hollands 3 forslag til fiskeriregulering 

Område Naturværdier Forslag til fiskeriforanstaltninger  

 

Andre 
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området – inkl. snurrevod. 

Øget VMS frekvens – 

sendes hver 30. min 

Cleaver Bank ( Habdir. 

Natura 2000 - 1000 km2) 

Revstrukturer 
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