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FORORD  
 
 
Bjørn Fjeld har søkt om å foreta en utvidelse av kanalen mellom Litlepollen og Fjellspollen 
på gnr 56/9 i Fjell kommune. Fjell kommune har i brev av 12.mai 2009 bedt om at 
konsekvenser for biologisk mangfold med vekt på forholdene for overvintrende sjøaure. 
Rådgivende Biologer AS er i epost fra Stig Hagenes 27.mai 2009 bedt om å foreta denne 
vurderingen. I den sammenheng ble det tatt kontakt med fiskeforvalter hos Fylkesmannen i 
Hordaland, Atle Kambestad, for å diskutere innhold og omfang av nødvendige undersøkelser.  
 
Litlepollen og Fjellspollen ble synfart 29.juni 2009 
 
Rådgivende Biologer AS takker Bjørn Fjeld for oppdraget. 
 

Bergen, 3. juli 2009 
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SAMMENDRAG  
 
Johnsen, G.H. 2009 
 Konsekvenser for biologisk mangfold og sjøaure ved utvidelse av  
 kanal mellom Litlepollen og Fjellspollen i Fjell kommune 
 Rådgivende Biologer AS, rapport 1208, 15 sider. ISBN 978-82-7658-675-6. 
 
Rådgivende Biologer AS har på oppdrag frå Bjørn Fjeld utført en enkel konsekvensvurdering 
for biologisk mangfold og sjøaure i forbindelse med planlagt utvidelse av utløpskanalen frå 
Litlepollen. Det er foretatt en feltbefaring  29.juni 2009. 
 
Tiltaket 
 
Bjørn Fjeld har søkt om å foreta en utvidelse av kanalen mellom Litlepollen og Fjellspollen 
på gnr 56/9 i Fjell kommune. Kanalen er i dag omtrent 2,5m bred og 1 meter dyp og skal 
utvides med 1 meter i bredde og 0,5 m i dybde. 
  
Litlepollen 
 
Litlepollen ligger utenfor Fjellsvassdraget og innenfor Fjellspollen. Pollen er 11 meter dyp,  
0,0285 km² stor og er et marint sjøområde med et varierende tykt ferskvannslag på toppen i 
vannsøylen. Tidevannet sørger for god vannutskifting i de øverste metrene av vannsøylen, 
men det er sannsynligvis perioder med stagnerende dypvann under 6-7 meters dybde, der det 
er risiko for oksygenfrie forhold særlig i lengre og kalde perioder vinterstid. Ved befaringen 
var det full oksygenmetning til bunns.  
 
Verdivurdering biologisk mangfald 
 
Litlepollen er av naturtypen ”poll” (I05), men har ”liten verdi” siden den både er liten og 
allerede er påvirket av inngrep. Innerst i sørvest er det et lite område med naturtypen 
”bløtbunnsområde” (I08), men også dette har ”liten verdi” siden det er et lite areal og 
dessuten er en svært vanlig naturtype i denne regionen. Laksen og sjøauren i Fjellsvassdraget 
har litt under ”middels verdi”, fordi laksen sannsynligvis ikke utgjør en livskraftig stedegen 
bestand, men i hovedsak er rømt oppdrettslaks. Sjøauren har en middels til liten bestand, som 
sannsynligvis er i tilbakegang. 
 

• En samlet vurdering gir ”liten til middels verdi”. 
 
Virkninger og konsekvenser 
 
En utvidelse av kanalen vil føre til en noe større vannutskifting til Fjellspollen utenfor, med 
noe tynnere ferskvannssjikt ved flom i Fjellsvassdraget, men elles vil virkningene være små. 
Det ventes ikkje at utvidelsen vil medføre noen endring for det periodevise stagnerende 
dypvannet, der det i dag kan være risiko oksygenfrie forhold ved bunnen i lange og kalde 
perioder med isdekking vinterstid. Det ventes derfor ubetydelige virkninger for biologisk 
mangfold og sjøauren i Litlepollen.  
 

• Liten til middels verdi og ubetydelig virkning gir ubetydelig konsekvens ( 0 ).  
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TILTAKSBESKRIVELSE  
 
 
Bjørn Fjeld har søkt om å foreta en utvidelse av kanalen mellom Litlepollen og Fjellspollen 
på gnr 56/9 i Fjell kommune (figur 1). Kanalen er omtrent 30 m lang og omtrent 2,5 meter på 
det smaleste. Dybdene varierer og er omtrent 1 meter ved middelvannstand i djupålen i 
kanalen. Langs kantene ligger det mye blåskjell, og sidene er plastret ved forrige utvidelse av 
kanalen. 
 
Det søkes nå om å utvide kanalen med ytterligere en meter, og gjøre den omtrent 0,5m 
dypere (tabell 1 og figur 2). 
 

 

Figur 1. Utløpskanalen fra Litlepollen til Fjellspollen i Fjell kommune planlegges utvidet. 
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Tabell 1. Anslåtte mål på kanalen, med arealer og vannfart ved hhv flo og fjære sjø. Ved flo 
sjø er det beregnet at både tidevannet og ferskvannet skal ut, mens det ved fjære sjø er antatt 
at det i hovedsak er tidevannet som skal inn mens ferskvannet stuves midlertidig opp i 
Litlepollen. Målene er hentet fra skissen i figur 2 og tallene for fart er gjennomsnitts-
hastigheter for 6-timersfasene. Maksimal vannhastighet blir da sannsynligvis i 
størrelsesorden minst tre ganger høyere. 

 Mål Tverrsnitt Snitt vannfart 

 idag etter idag etter idag etter 

Ved flo H=1,2m 
B= 2,5m 

H=1,7m 
B=3,5m 2,4 m² 3,1 m² 0,46 m/s 0,35 m/s 

Ved fjære H=0,7m 
B=2,5m 

H=1,2m 
B=3,5m 1,3 m² 2,6 m² 0,54 m/s 0,27 m/s 

 

Figur 2. Tverrsnitt av utløpskanalen fra Litlepollen ved flo og fjære og ved omsøkt utvidelse. 
Hver cm-rute tilsvarer 0,5 m. 
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METODEBESKRIVELSE  
 
 
Miljøkonsekvensutredninger (KU) utføres etter en standardisert tretrinns prosedyre beskrevet 
i Statens Vegvesen sin Håndbok 140 om konsekvensutredninger fra 2006. Fremgangsmåten 
er utviklet for å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og 
mer sammenlignbare.  
 
Trinn 1: Registrering og vurdering av verdi 
 
Her beskrives og vurderes områdets karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt fagområde 
så objektivt som mulig. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller 
miljø er med utgangspunkt i nasjonale mål innenfor det enkelte fagtema. Her er utviklet gode 
veiledere for enhetlig verdivurdering for svært mange fagområder. Verdien blir fastsatt langs 
en skala som spenner fra liten verdi til stor verdi i henhold til DNs håndbok 19 (DN 2007). 
 
Trinn 2: Tiltakets virkning 
 
Med virkning (også kalt omfang eller påvirkning) menes en vurdering av hvilke endringer et 
tiltak eller en påvirkning antas å medføre for de ulike tema, og graden av denne endringen. 
Her beskrives og vurderes type og virkning av mulige endringer dersom tiltaket 
gjennomføres. Virkningen blir vurdert langs en skala fra stor negativ til stort positiv virkning. 
 
Trinn 3: Samlet konsekvensvurdering 
 
Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 
2 (tiltakets virkning / omfang) for å få frem den 
samlede konsekvensen av tiltaket. 
Sammenstillingen framkommer ved å plotte de to 
trinnene mot hverandre i figuren til høyre, og 
konsekvens fremkommer da på en nidelt skala fra 
svært stor negativ konsekvens til svært stor positiv 
konsekvens (se figur 3).  
 
 
 
 
 
Figur 3.”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et 
tema framkommer ved å sammenholde områdets 
verdi for det aktuelle tema og tiltakets 
virkning/omfang på temaet. Konsekvensen vises til 
høyre, på en skala fra meget stor positiv 
konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ 
konsekvens (– – – –). En linje midt på figuren 
angir ingen virkning og ubetydelig/ingen 
konsekvens (etter Statens Vegvesen 2006). 
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OMRÅDEBESKRIVELSE MED VERDIVURDERING  
 
Litlepollen ligger utenfor utløp av Fjellsvassdraget og innenfor Fjellspollen. Innerst i 
Litlepollen er det båthavn med naust (figur 5), og utløpet til den utenforliggende Fjellspollen 
er en kanal med omtrent en meters dybde og omtrent 3 meters bredde (figur 4).  
 
Litlepollen er i dag helt marin, med kun et varierende tykt ferskvannspåvirket lag øverst. 
Omfanget på dette laget er avhengig av vannføringen i Fjellvassdraget, og tidevanns-
forskjellen i sjøområdene utenfor. 
 

Figur 4. Utløpskanalen fra Litlepollen mot Fjellspollen.  

 
Fjellvassdraget (NVE-nr 057.2Z) har et nedbørfelt er på totalt 6,87 km² - inkludert feltet til 
Litlepollen (NVE-”innsjø”nr 26795), og området har en spesifikk avrenning på 62 l/s/km² og 
vassdragets middelvannføring ved utløp til sjø er på 0,426 m³/s og til sammen 13,42 millioner 
m³/år (www.nve.no). Innsjøene utgjør en forholdsvis stor andel av nedslagsfeltet, slik at det 
vanligvis vil være relativt stabil vannføring nederst i vassdraget, selv i tørkeperioder. 
 
Litlepollen er 0,0285 km² stor (www.nve.no), og med anslagsvis 50 cm middel 
tidevannsforskjell, betyr det at 14.250 m³ tilføres to ganger i døgnet gjennom kanalen, og det 
samme vannet skal også ut igjen i periodene mellom. Tidevannsmengden i kanalen er da i 
gjennomsnitt på 0,660 m³/s vekselvis inn og ut, og med ferskvannstilstrømmingen på toppen 
blir utgående strøm i kanalen i gjennomsnitt nærmere 1,1 m³/s. 
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Figur 5. Litlepollen med båthavn og naust innerst og utløpet mot Fjellspollen (nederst).  
 
Litlepollen er ifølge sjøkartet 10 m dyp. Ved befaringen 29.juni, foretatt ved fjære sjø, ble det 
funnet dybder på vel 11 m, og et større område som ved middelvannstand er 10 m dypt. Alt i 
alt er området relativt brådypt langs sidene, mens det er grunnområder i sørvest og innerst i 
nord ved båthavnen (figur 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Enkelt dybdekart over 
Litlepollen, tegnet etter en serie enkelt-
loddskudd foretatt ved befaringen 
29.juni 2009.   
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Ved befaringen ble det målt hydrografiske profiler med hensyn på saltholdighet, temperatur 
og oksygen i vannsøylen ved tre steder i Litlepollen. Det var da et par dm tynt ferskvannslag 
på toppen, med størst mektighet ytterst mot kanalen, der tidevannet da strømmet inn. De 
neste 6-7 meterne av vannsøylen hadde saltholdigheter på omtrent 31 ‰, mens det ned mot 
bunnen fra vel 8 meters dyp var saltholdigheter på opp mot 32 ‰. Dette nederste laget hadde 
også en lavere temperatur på ned mot 11 oC, og antydning til noe reduksjon i 
oksygenmengden også. Ferskvannslaget på toppen hadde temperatur på over 20 oC, mens 
temperaturen videre nedover sank til oppunder 14 oC. Det var full oksygenmetning i 
tilnærmet hele vannsøylen (figur 7).  
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Figur 7. Hydrografiske profiler på tre steder 
i Litelpollen, foretatt 29. juni 2009 med en 
CTD som logger hvert 2 sekund. 
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FJELLSPOLLEN 
 
Fjellspollen, utenfor Litlepollen, er 0,9 km2 stor, har et maksdyp på omtrent 50 m og et 
volum på 16 millioner m3. Ytterst skjer vannutskiftingen gjennom et sund med et maksdyp på 
vel 4 m og et tverrsnitt på omtrent 43 m2. Vannutskiftingstiden for overflatevannet er 
teoretisk beregnet til 4 døgn, og tidevannsstrømmen i utløpssundet er på nærmere 2 m/s. I 
dypvannet vil det være stagnerende forhold med et teoretisk beregnet oksygenforbruk på 1,08 
ml O/l/mnd,- altså blir det oksygenfrie forhold etter vel et halvt års stagnerende forhold.. En 
vil således anta at det fra naturens side periodevis vil være oksygenfrie forhold i dypvannet i 
Fjellspollen, hvilket var tilfellet ved en undersøeklse i februar 1998 (Johnsen 1998). 
 

Ved befaringen ble det målt hydrografiske profiler med hensyn på saltholdighet, temperatur 
og oksygen i vannsøylen i Fjellspollen like utenfor kanalen mellom de to bassengene. Her var 
ferskvannslaget svært tynt og under 10 cm, men med temperatur på over 21 oC. 
Saltholdigheten var stabil på omtrent 32 ‰ allerede ved 2 m dyp og videre nedover, mens 
temperaturen sank nokså jevnt fra 14 oC på 2 m til omtrent 11 oC ved 10 m dyp (figur 8). Her 
var det således ikke noe markert sjiktning utenom det 10 cm tynne ferskvannslaget på toppen. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1208 10

 
 
 
 
 
 

Figur 8. Hydrografiske 
profiler i Fjellspollen utenfor 
Litlepollen, foretatt 29. juni 
2009 med en CTD som logger 
hvert 2 sekund 
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MARINT BIOLOGISK MANGFOLD  
 
Det ble ikke foretatt noen detaljert kartlegging av marint biologisk mangfold i Litlepollen ved 
befaringen. Strandsonen i Litlepollen var typisk ferskvannspåvirket med god vekst av 
tarmgrønske og andre ettårige alger i strandsonen, innimellom grisetang. 
 
Litlepollen og den utenforliggende Fjellspollen tilhører den viktige naturtypen ”poller” (I05). 
Poller er marine/brakkvanns bassenger med en innsnevret åpning og grunn terskel, som gir 
bassengene begrenset vannutskiftning. Begrepene ”poll” og ”fjord” benyttes om hverandre, 
men poller har et tydeligere markert basseng og en relativt sett trangere åpning mot 
kystvannet utenfor (DN 2007).  
 
I viken i sørvest og innerst i nord er det små ”bløtbunnsområder”, som er en viktig naturtype 
(I08) med funksjon som blant annet beiteområde for fugl og fisk (DN 2007). Slike områder i 
strandsonen har et stort biologisk mangfold, samt at det kan være høy produksjon i 
vannmassene. Store deler av faunen i slike områder lever nedgravd i sedimentet, så områdene 
kan derfor virke noe livløse på overflaten, spesielt i eksponerte områder. 
 
Bløtbunnsområder kan grense mot og delvis overlappe med naturtypen ”strandeng og 
strandsump”. Fjell kommune har kartlagt naturtyper på land (Moe 2003), og flere slike 
områder var av hovedtypen ”kyst og havstrand” og undertypen var ”strandeng og 
strandsump”. Områdene i overgongen mellom land og hav byr på spesielle livsvilkår og kan 
inneholde flere sjeldne arter, men slike områder ble ikke påvist ved Litlepollen (Moe 2003).  
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SJØAURE I FJELLVASSDRAGET 
 
Fjellvassdraget har en sjøaurebestand, og det er også påvist at laks formerer seg (Bjørklund 
mfl 1996) . Fangstene av laks har år om annet vært gode (figur 9), men er dessverre ikke 
fulgt opp for vurdering av fiskens opphav, om dette er rømt oppdrettsfisk eller naturlig 
rekruttert laks. I 1999 og 2000 ble det levert henholdsvis 4 og 5 prøver av laks for analyse, og 
samtlige var rømt oppdrettslaks (Urdal 2000 & 2001). Det er sannsynligvis ikke noen 
livskraftig bestand av stedegen laks i Fjellsvassdraget.  
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Figur 9. Offentlig fangstatistikk for laks fra Fjellsvassdraget, fordelt på de ulike 
størrelsesgruppene av laks, ”små-”, ”mellom-” og ”storlaks” (til venstre). Til høyre: 
Offentlig fangstatistikk for sjøaure fra Fjellsvassdraget, med gjennomsnittsvekt. 
 
 
I henhold til den offentlige fangststatistikken har også fangstene av sjøaure tidvis vært relativt 
gode, men svært varierende de siste årene, fra nesten 50 fisk i 2006 til 1 rapportert fanget fisk 
i 2008 (figur 9). Denne store variasjonen kan nok også delvis skyldes mangelfull oppfølging 
og sviktende fangstrapportering. 
 
I utoser i flere vassdrag i Fjell er det gjennom flere år tidligere påvist store mengder 
sjøauresmolt som har vandret inn i ferskvann for å bli kvitt lakselus. Utløpet av 
Fjellsvassdraget inngår som ett av mange målepunkt for lakselusregistrering på Vestlandet. 
Inntrykket er at lakselusinfeksjonene i sjøen utenfor Fjell har vært høye selv i år der 
infeksjonene andre steder har vært lave, men i de aller siste årene har situasjonen bedret seg 
og i 2008 ble det eksempelvis funnet svært få lakselusinfiserte sjøaure på Sotra (Kålås mfl. 
2008). 
 
I 24-års perioden 1985 til 2008 ble det årlig fanget i gjennomsnitt 5278 sjøaure i Sogn og 
Fjordane, 4151 i Hordaland og 4174 i Rogaland. I perioden frem til 2003 var det ingen 
tydelig tendens til endring i fangsten, med unntak av en svak auke i Sogn & Fjordane. Etter 
2003 er fangstene blitt redusert, og nedgangen må kunne karakteriseres som en trend. I 2008 
var fangsten i Rogaland 22 % av snittfangsten for de 24 åra, og 41 % i de to andre fylkene. I 
alle tre fylkene var fangsten i 2008 klart lavere enn noe annet år i perioden (Sægrov 2009). 
Det er altså en generell trend på Vestlandet at bestandene er redusert grunnet dårlig 
overlevelse i sjø, uten at lakselusangrep aleine kan forklare dette. Dette er også sannsynlig for 
sjøauren i Fjellsvassdraget. 
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SAMLET VURDERING AV VERDI 
 
Biologisk mangfold i Litlepollen har i dag ”liten verdi” fordi dette er naturtyper og 
artsfrekomster som er typiske for distriktet. Litlepollen er av naturtypen ”poll” (I05), og er i 
dag betydelig påvirket av menneskelig aktivitet både med båthavnen og den allerede utdypete 
innløpskanalen (DN 2007). Naturtypen ”bløtbunnsområder” (I08) i sørvest utgjør et lite 
område og er forøvrig en svært vanlig naturtype i distriktet. 
 
Laksen og sjøauren i Fjellsvassdraget har litt under ”middels verdi”, fordi den laksen 
sannsynligvis ikke utgjør en stedegen bestand, men i hovedsak er rømt oppdrettslaks. 
Sjøauren har en middels til liten bestand, som sannsynligvis er i tilbakegang. 
 

Tabell 2. Samlet oppstilling av verdivurdering av biologisk mangfold og sjøauren i 
Litlepollen. 
 

Ressurs Grunnlag for vurdering 
Verdi 

Liten          Middels           Stor 
Naturtyper Områder med biologisk mangfold som er 

representativt for distriktet 
⏐------------------⏐------------------⏐ 
     

Sjøaure og laks Sannsynligvis ingen stedegen laksebestand. 
Liten sjøaurebestand sannsynlig i tilbakegang 

⏐------------------⏐------------------⏐ 
                       

Samlet vurdering Liten til middels verdi ⏐------------------⏐------------------⏐ 
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VURDERING AV VIRKNINGER OG KONSEKVENSER  
 

En utvidelse av kanalen mellom Fjellspollen og Litlepollen vil føre til noe større 
utskiftingspotensiale for tidevann,- ikke nødvendigvis i volum men i hovedsak i forkortelse i 
tiden det tar å skiftes ut og også ved at det er noe dypere sjikt (0,5 m ekstra) som kan skiftes 
ut. Dette gjenspeiles i at vannhastigheten i kanalen vil gå ned både ved flo og særlig ved 
fjære, og at ferskvannstilførselen i noe mindre grad vil bli oppstuvet i Litlepollen ved høye 
vannføringer i Fjellvassdraget. Dette gir følgende poeng: 

1) Litt grunnere ferskvannslag i Litlepollen ved flom  
2) Litt høyere saltholdighet i overflaten i perioder med liten vannføring i vassdraget 
3) Liten eller ingen endring i isforhold i kalde vinterperioder  
4) Men noe større tidevannsutskifting inn under islokket på vinteren 

 
Siden naturtypene og livet i Litlepollen i dag er tilnærmet rent marint, vil ikke de skisserte 
hydrologiske endringene i saltholdighet og sjiktningsforhold endre det marine biologiske 
mangfoldet noe særlig fra dagens situasjon. De fysiske forholdene varierer såpass mye over 
tid i dag, at det ikke vil være snakk om noe særlig mer variasjon enn det som allerede 
forekommer.  
 
Fjellspollen har imidlertid naturlig forekommende stagnerende og periodevis oksygenfritt 
dypvann, noe som ble påvist ved en undersøkelse i februar 1998. I de to mest innestengte 
bassengene, Trengereidpollen og Fjellspollen, fant man den gangen at alt var oksygenet brukt 
opp under 40m dyp, og at det lå et mellomsjikt mellom 20 og 40 m dyp der oksygenet avtok 
jevnt (Johnsen 1998). Det antas videre at det eventuelt kan skje utskifting av 
dypvannmassene i slike sjøbasseng ved innstrømming av tungt, kaldt og saltere vann over 
terskelen utpå ettervinteren, og gjerne også om våren ved lange perioder med nordavind,- 
som våren 2009.  
 
Det kan derfor heller ikke utelukkes at Litlepollen en sjelden gang kan få stagnerende og 
periodevis oksygenfritt dypvann i særlig kalde og lange perioder vinterstid med isdekke. Det 
er vanlig å regne at det innstrømmende tidevannet påvirker de dypere vannmassene ned til 
omtrent 5 m under terskelnivå i innløpet. I Litlepollen vil dette gjelde ned til omtrent 6 m 
dyp, noe de hydrografiske profilene også viser. Under dette dypet vil vannmassene kunne 
være stagnerende. Utgraving av kanalen vil senke dette dypet med omtrent 0,5 m, men 
samtidig vil en redusert vannhastighet i kanalen føre til redusert påvirkning på de dypere 
vannmassene innenfor. Det er det innstrømmende vannet som river med seg de 
dypereliggende vannmassene, og ved fjære sjø vil innstrømmingshastigheten etter utgraving 
bli redusert til det halve, så selv om det blir en noe dypere kanal, antas den samlete 
virkningen på sjiktningsforholdne derfor å bli liten. 
 
Sjøauren kan benytte Litlepollen både til eventuell avlusingslokalitet om sommeren og 
brakkvannsområdene tjener som mulig overvintringslokalitet. Det antas ikke at en utgraving 
og utvidelse av kanalen vil påvirke disse forholdene i særlig grad.  
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I dag er det tillatt fiske utenom tillatt fisketid for vassdraget i den sør / ytre halvdelen av 
Litlepollen. NVE opererer med Litlepollen som en innsjø i Fjellsvassdraget, - noe som strengt 
tatt ikke er riktig, men dette ville vært riktigere når det gjelder grense mellom elv og sjø for å 
sikre seg mot overfiske på en lett tilgjengelig sjøaurebestand, som kan være truet.  
 
 
SAMLET VURDERING AV VIRKNING OG KONSEKVENS  
 
Det planlagte tiltaket vil ha liten virkning på det biologiske mangfoldet, naturtypene og 
sjøauren i Litlepollen. Med liten verdi av det biologiske mangfoldet, og middels verdi av 
sjøaurebestanden, gir dette ”ubetydelig” ( 0 ) konsekvens. 
 
 
Tabell 3. Oppsummering av verdier, virkninger og konsekvenser for biologisk mangfald og 
sjøaure ved en utvidelse av utløpskanalen frå Litlepollen i Fjell kommune. 
 

Tema Verdi 
Liten       Middels      Stor 

 Virkning 
 Stor neg.    Middels      Liten / ingen     Middels    Stor pos. Konsekvens 

Naturtyper  ⏐------------⏐-----------⏐ 
      

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                             

Ubetydelig ( 0 ) 

Sjøaure / laks ⏐------------⏐-----------⏐ 
                  

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                             

Ubetydelig ( 0 ) 

Samlet ⏐-----------⏐-----------⏐ 
           

⏐---------------⏐---------------⏐--------------⏐--------------⏐ 
                                              

Ubetydelig ( 0 ) 
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