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FORORD 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest, utarbeidet en oversikt over 

fremmede arter langs riks-, fylkes- og europaveger i driftskontraktsområdene 1405 Indre Sunnfjord, 
1401 Indre Sogn, 1206 Voss og 1102 Høgsfjord. Bakgrunnen for dette var Statens vegvesens ønske 

om at kunnskapsgrunnlaget skulle benyttes til blant annet drift av vegnettet. Rådgivende Biologer AS, 

ved Torbjørg Bjelland og Per Gerhard Ihlen, har utført feltarbeidet i perioden 8. juli til 8. august 2013. 

Feltarbeidet ble utført i samarbeid med Karoline Eidslott Svinø og Åse-Birgitte Berstad fra Statens 
vegvesen. Karoline Eidslott Svinø omkom senere i en bussulykke i Sogndal 12. august 2013.  

 

Registreringene av de fremmede artene er rapportert til Artsdatabankens Artskart og til Nasjonal 
vegdatabank (NVDB). I denne rapporten er utbredelsen og spredningen til de kartlagte fremmede 

artene diskutert. Linn Eilertsen, Rådgivende Biologer AS, har utarbeidet utbredelseskartene til artene.  

 

Rådgivende Biologer AS takker Statens vegvesen Region vest, ved Eli Mundhjeld, Mette Alsvik og 
Synnøve Kløve-Graue, for oppdraget. 

 

Bergen, 17. desember 2014 
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SAMMENDRAG 

 

Bjelland, T., K. E. Svinø, Å.-B. Berstad & P. G. Ihlen 2014. 

Fremmede arter i driftskontraktsområdene Indre Sunnfjord, Indre Sogn, Voss og Høgsfjord. 
Rådgivende Biologer AS, rapport 1956. 18 sider. ISBN 978-82-8308-105-3. 

 

Rådgivende Biologer AS har, på oppdrag fra Statens vegvesen Region vest, utarbeidet en oversikt over 

de fremmede artene kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, mongolspringfrø, hagelupin og parkslirekne 
langs riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- og sykkelveger som Statens vegvesen drifter), i 

driftskontraktsområdene 1405 Indre Sunnfjord, 1401 Indre Sogn, 1206 Voss og 1102 Høgsfjord.  

 
Feltarbeidet ble utført i perioden 8. juli til 8. august 2013. Totalt ble det registrert 355 lokaliteter med 

fremmede arter i de fire driftskontraktsområdene. Av disse ble det registrert 160 lokaliteter i Indre 

Sunnfjord, 5 i Indre Sogn, 135 i Voss og 55 i Høgsfjord. Alle registreringene av de fremmede artene er 

rapportert til Artsdatabankens Artskart og til Nasjonal vegdatabank (NVDB).  
 

Utbredelsen til de fremmede artene er kartlagt innenfor de fire driftskontraksområdene og kort 

diskutert. Selv om flere nye lokaliteter for artene ble registrert lokalt, er alle funnene som ble gjort 
innenfor artenes kjente utbredelsesområder.  

 

Det er vurdert om de fremmede artene har spredt seg til vegkantene fra omkringliggende områder, 
eller om spredningen har skjedd langs vegnettet. De videre spredningsmulighetene for de fremmede 

artene langs vegnettet er også diskutert.  
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INNLEDNING 

 

Vegkanter er et kjent voksested for flere fremmede karplanter (DN 2010). Den internasjonale 

naturvernorganisasjonen (IUCN) har en detaljert definisjon av en fremmed art, og her benyttes 
definisjonen gjengitt i Gederaas mfl. (2012): «Fremmede arter er arter, underarter eller lavere taxa 

som har fått menneskets hjelp til å spre seg utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og 

spredningspotensial».  

 
Flere fremmede arter er i spredning og utgjør en trussel mot naturmangfoldet. I Artsdatabankens 

Naturtyper i Norge (NiN) er derfor «fremmedartsinnslag» (FA) én av flere tilstandsøkokliner som 

vurderes som en negativ påvirkningsfaktor mot det stedegne biologiske mangfoldet. Effekten 
fremmede arter har på naturmangfoldet er, ifølge Gederaas mfl. (2012); «strukturendringer i 

naturtyper, direkte interaksjoner mellom fremmede arter og stedegne arter, genetisk påvirkning på 

stedegne arter og effekter gjennom å være vektorer for parasitter og sykdommer». I dette prosjektet er 

de to første punktene av størst betydning.  
 

Siden flere fremmede arter utgjør en trussel mot naturmangfoldet, har Artsdatabanken også utført en 

vurdering av disse artenes økologiske risiko, som er en kombinasjon av invasjonspotensial og 
økologisk effekt (Gederaas mfl. 2012). Dette er redegjort for i omtalene av de aktuelle artene. Slike 

arter, og med utgangspunkt i risikokategoriene SE (svært høy risiko) og HI (høy risiko), blir prioritert 

når det gjelder Statens vegvesens innsats for å begrense og bekjempe spredning langs veger. 
Vegkanter er nemlig blitt fremholdt som et viktig første habitat for mange fremmede og invaderende 

karplanter (DN 2010), og trafikken på vegene gjør at diasporer fra karplanter lett spres langs 

vegkanter. Gederaas mfl. (2012) nevner vegkanter som eksempel på en halvåpen naturtype som 

invaderes av forvillede karplanter fra hager. Kjempebjørnekjeks, hagelupin og parkslirekne er 
eksempler på arter som hovedsakelig spres etter utkast fra hager.  

 

I dette prosjektet var hovedhensikten å kartlegge de fremmede artene kjempebjørnekjeks, 
kjempespringfrø, mongolspringfrø, hagelupin og parkslirekne langs riks-, fylkes- og europaveger 

(inkludert gang- og sykkelveger som Statens vegvesen drifter) i driftskontraktsområdene 1405 Indre 

Sunnfjord, 1401 Indre Sogn, 1206 Voss og 1102 Høgsfjord. De nevnte artene er prioriterte i Regional 
handlingsplan mot fremmede skadelige arter, Region vest. Selv om det er mange registreringer av de 

nevnte artene gjengitt i Artsdatabankens Artskart, var hovedhensikten med denne undersøkelsen å 

kartlegge forekomstene av de fremmede artene slik at registreringene var tilpasset Nasjonal 

vegdatabank (NVDB), noe som i liten grad var utført tidligere. Det er resultatene fra disse 
registreringene i de nevnte driftskontraktsområdene som er oppsummert her. Det er derfor viktig å 

presisere at denne undersøkelsen ikke sammenfatter alle kjente forekomster av de nevnte artene.    

 
Miljøverndepartementet (2007) har utarbeidet en strategi for tiltak mot fremmede og skadelige arter, 

og Statens vegvesen (2008) har utarbeidet risikovurdering for spredning av fremmede arter i forhold til 

deres aktiviteter. Statens vegvesen har også laget en skjøtselsstrategi for fremmede og invaderende 

plantearter. Slike tiltak er derfor ikke diskutert her. 
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DATAGRUNNLAG OG METODE 
 

DATAGRUNNLAG 

Registreringene er basert på eget feltarbeid utført av Torbjørg Bjelland, Karoline Eidslott Svinø, Åse- 

Birgitte Berstad og Per Gerhard Ihlen, i perioden 8. juli til 8. august 2013. Det er også innhentet 

relevante opplysninger fra Artsdatabankens Artskart.  
 

METODE  

Feltarbeidet ble utført ved at fremmede arter langs alle riks-, fylkes- og europaveger (inkludert gang- 

og sykkelveger som Statens vegvesen drifter) i driftskontraktsområdene 1405 Indre Sunnfjord, 1401 
Indre Sogn, 1206 Voss og 1102 Høgsfjord, ble søkt etter fra bil. Underveis ble det hele tiden fokusert 

på sikkerhet, bl.a. ved at det ble kjørt sakte og med blinkende varsellys. Hastigheten ble også vurdert 

ut fra sikkerhetsforhold, trafikkbelastning og hvor oversiktlig vegen var. Ved stopp var alltid 
blinkende varsellys på, refleksvest ble brukt og veger ble aldri krysset nær svinger eller andre 

uoversiktlige steder.  

 

Aktuelle fremmede arter i prosjektet var først kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), 
kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), hagelupin (Lupinus polyphyllus) og parkslirekne 

(Reynoutria japonica). Underveis ble også mongolspringfrø (Impatiens parviflora) lagt til i prosjektet. 

Risikovurderingene til de fremmede artene følger Gederaas mfl. (2012). Alle registreringene av disse 
artene er rapportert til Artsdatabankens Artskart og til Nasjonal vegdatabank (NVDB). Navnsettingen 

følger Artsdatabankens Artsnavnebase.  

 
På bakgrunn av at arter som kjempespringfrø og parkslirekne ofte er lokalisert til vegstrekninger i 

bebygde områder, at hagelupin i sin tid ble sådd i vegskråninger, og at kjempebjørnekjeks kan 

forekomme i vegkanter inn mot skog, var det et mål at alle vegkanter skulle undersøkes. Under 

feltarbeidet ble det fulgt en del kriterier for når det ble foretatt en nærmere undersøkelse etter 
fremmede arter, dersom de ikke ble observert direkte. Det ble gitt spesiell oppmerksomhet etter søk av 

fremmede arter i vegkanter mot hager og tettbebyggelse, ved tipp- og avfallspunkter ved veg, ved 

fuktige partier av vegkanter, langs grøfter, ved nærhet til vassdrag, ved broer, i vegkanter mot 
kulturmark og skog og i andre verdifulle naturtyper og kjente artsrike vegkanter.   

 

I dette prosjektet er det vurdert om de fremmede artene har spredt seg til vegkantene fra 
omkringliggende områder, eller om spredningen har skjedd langs vegnettet. Dette kan også indikere 

noe om den videre spredningen.  
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RESULTATER OG DISKUSJON 

 

KJEMPEBJØRNEKJEKS (Heracleum mantegazzianum) 

Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE) 

 

Kjempebjørnekjeks (figur 1) er to- til flerårig og kan bli mellom 2 og 4 m høy (Lid & Lid 2005). Er 
vekstforholdene gode kan planten bli over 5 m høy og 5 m bred (Fremstad 2012a). Kjempebjørnekjeks 

vokser ofte lysåpent på fuktig og næringsrik jord, som for eksempel i vegkanter, skrotemark, fuktsøkk 

og elvebredder, men den kan også vokse i skogkanter (Lid & Lid 2005, Mossberg & Stenberg 2010). I 
sollys kan plantesaften gi brannskader på mennesker og dyr (Fremstad 2012a). 

 

Kjempebjørnekjeks kommer fra Sørvest-Asia (Lid & Lid 2005). I Europa har arten spredt seg fra 
hager, og er nå naturalisert i store deler av Europa (Fremstad 2012a). I dag finnes arten i flere deler av 

Norge og er ifølge Fremstad (2012a) i spredning fra Mjøsa til Kristiansandsområdet, der det ser ut til 

at den er vanligst. Ifølge Artskart, finnes kjempebjørnekjeks i kyst- og fjordstrøk nord til Tromsø. 

Arten er ikke så vanlig på Vestlandet. Dette stemmer også bra med registreringene utført her, fordi den 
bare ble registrert én gang i Indre Sunnfjord og én gang i Voss (figur 2).  

 

Kjempebjørnekjeks setter frø og overvintrer ved hjelp av knopper øverst i rotsystemet (Fremstad 
2012a). Planten blomstrer bare en gang (Lid & Lid 2005). 

 

Kjempebjørnekjeks har gjerne blitt plantet og finnes derfor ofte i nærheten av hager (Fremstad 2012a). 

Dette gjelder også for de to forekomstene registrert her. I Norge står arten ofte langs veger, og 
fruktene kan derfor lett spres med kjøretøy og med luftstrømmen fra disse (Fremstad 2012a). En 

spredning av kjempebjørnekjeks kan ikke utelukkes, selv om arten bare ble registrert på to lokaliteter i 

de undersøkte driftskontraksområdene.  
 

 
 

Figur 1. Gjenstående kjempebjørnekjeks i gammel hage ved Fonn i Stardalen (Jølster kommune) i 
driftskontraktsområdet Indre Sunnfjord. Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Figur 2. Registrerte forekomster av kjempebjørnekjeks langs riks-, fylkes- og europaveger i de fire 

driftskontraktsområdene Indre Sunnfjord, Indre Sogn, Voss og Høgsfjord i 2013.  
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KJEMPESPRINGFRØ (Impatiens glandulifera) 

Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE) 

 

Kjempespringfrø (figur 3) er en ettårig urt som kan bli mellom 70 og 150 cm høy (Lid & Lid 2005). 

Arten er ganske vanlig på fuktig og næringsrik jord og vokser gjerne i fuktig skog, våt eng, strandkratt, 
elvebredder, grøfter og ruderatmark, der den ofte finnes i tette forekomster (Lid & Lid 2005, Mossberg 

& Stenberg 2010).  

 
Kjempespringfrø kommer fra Himalaya (Lid & Lid 2005). I Norge er kjempespringfrø vanlig i 

lavlandet på Sørøstlandet og sørover langs kysten og videre til Rogaland, samt i Møre og Romsdal og 

rundt Trondheimsfjorden (Artsdatabankens Artskart). Langs kyst- og fjordstrøk og nordover til Troms 

derimot, finnes den mer spredt (Grundt 2012). Arten er i spredning og blir ifølge Grundt (2012) 
vanligere der den allerede er etablert. I de fire driftskontraktsområdene på Vestlandet ble den registrert 

på totalt 41 lokaliteter (figur 4). Av disse var én i Indre Sunnfjord, fire i Indre Sogn, én i Høgsfjord 

(Lutsivatnet) og 35 i Voss. Områdene fra Voss, spesielt rundt Vangsvatnet, og østover til Granvin og 
Ulvik er trolig ett av kjerneområdene for arten på Vestlandet (se også Flatabø 2010).  

 

Frøene fra kjempespringfrø kan lett spres når jordmasser eller hageavfall transporteres. Frøene kan 
også spres langt når de føres med bekker, elver, innsjøer og grøfter (Grundt 2012). Enkelte tilfeller av 

maurspredning er også kjent. Der kjempespringfrø finnes, kan nye skudd og greiner med blomster 

utvikles dersom individene klippes ned (Grundt 2012).     

 
Kjempespringfrø ble registrert i nærheten av hager og parker, men også langt unna hager. Flere steder 

ble den registrert i kanten av dyrket mark og langs bekker. Observasjonene fra 

driftskontraktsområdene indikerer at arten trolig vil øke i omfang langs vegnettet der det er næringsrikt 
jordsmonn, pga. stor og effektiv frøproduksjon. 

 

 
 

Figur 3. Kjempespringfrø ved Øydvenstod (Ulvik kommune) i driftskontraktsområdet Voss. Foto: 

Torbjørg Bjelland.  
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Figur 4. Registrerte forekomster av kjempespringfrø langs riks-, fylkes- og europaveger i de fire 

driftskontraksområdene Indre Sunnfjord, Indre Sogn, Voss og Høgsfjord i 2013. 
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MONGOLSPRINGFRØ (Impatiens parviflora) 

Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE) 

 

Mongolspringfrø (figur 5) er en ettårig urt som kan bli mellom 20 og 60 cm høy (Lid & Lid 2005). 

Arten er ganske vanlig på frisk-fuktig og næringsrik jord, for eksempel i skyggefull løvskog, åpen 
flommark, elvebredder, parker, tipper og ruderatmark (Lid & Lid 2005, Mossberg & Stenberg 2010, 

www.artsdatabanken.no).  

 
Mongolspringfrø kommer fra Mellom- og Øst-Asia (Lid & Lid 2005). I Norge har arten trolig spredt 

seg fra ulike steder de siste 150 årene og er vanligst langs hele Oslofjorden (www.artsdatabanken.no). 

I tillegg har den spredte forekomster i områdene mellom Aust-Agder og Vest-Agder, ved Stavanger, 

på nordsiden av Sognefjorden, vest for Sogndal, og i Bergensområdet (Artsdatabankens Artskart). I de 
undersøkte driftskontraktsområdene, ble arten bare registrert, med til dels store populasjoner, på ti 

lokaliteter langs Hardangerfjorden i Voss (figur 6), et område den også er kjent fra tidligere. 

 
Mongolspringfrø formerer seg med frø og er ifølge Artsdatabanken trolig avhengig av menneskelig 

aktivitet for å spres regionalt. Det er ukjent om mongolspringfrø klarer å utvikle nye skudd og greiner 

med blomster, dersom den klippes ned. 
 

Mongolspringfrø er vanligvis spredt fra hager i Norge, men innenfor de undersøkte områdene her, ble 

ikke arten registrert i noen nærliggende hager. Den ble oftest registrert i fuktige, skyggefulle vegkanter 

nær skog. Observasjonene fra dette prosjektet indikerer at arten har et potensial for spredning langs 
vegnettet flere steder på Vestlandet.  

 

 
 

Figur 5. Mongolspringfrø ved Folkedal naturreservat (Granvin kommune) i driftskontraktsområdet 

Voss. Foto: Torbjørg Bjelland. 

http://www.artsdatabanken.no/
http://www.artsdatabanken.no/
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Figur 6. Registrerte forekomster av mongolspringfrø langs riks-, fylkes- og europaveger i de fire 

driftskontraksområdene Indre Sunnfjord, Indre Sogn, Voss og Høgsfjord i 2013.  
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HAGELUPIN (Lupinus polyphyllus) 

Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE) 

 

Hagelupin (figur 7) er en flerårig urt som kan bli mellom 50 og 120 cm høy (Lid & Lid 2005). Arten 

er vanlig på mager mineraljord, og vokser for eksempel i vegkanter, jernbanevoller, grustak og 
ruderatmark, men også i skogkanter (Lid & Lid 2005, Mossberg & Stenberg 2010). Hagelupin er ofte 

dyrket i hager og utsådd langs vegkanter.  

 
Hagelupin kommer fra vestlige deler av Nord-Amerika, og ble innført til Europa i 1826 (Fremstad 

(2012b). I Norge er hagelupin utbredt i det meste av landet, men er ifølge Artsdatabanken minst vanlig 

i fjellområder, indre strøk av Sør-Norge og i indre Troms. I Finnmark er det én registrering av arten. I 

driftskontraksområdene undersøkt her, ble hagelupin registrert på totalt 177 lokaliteter, og er derfor 
den vanligste av de undersøkte artene. Registreringene fordeler seg på 88 lokaliteter i Indre Sunnfjord, 

66 i Voss og 23 i Høgsfjord (figur 8), og de ligger alle innenfor artens kjente utbredelsesområde 

(Fremstad 2012b). Det er også verdt å merke seg at den ikke ble registrert i Indre Sogn.  
 

Hagelupin formerer seg med frø, og fragmenter av individene kan spres vegetativt (Fremstad 2012b). 

Arten vokser ofte langs vegkanter og kan derfor lett bli spredt med kjøretøy. I følge Fremstad (2012b) 
kan frøene fra hagelupin ligge i jorden i mer enn 50 år uten å miste spireevnen og arten kan derfor 

spire lenge etter at utsåingen er avsluttet. Hagelupin rekker ofte å sette frø før vegkantslåtten. 

 

Hagelupin ble ofte registrert i nærheten av hager, men også langt fra disse. Den ble også funnet på 
tipper langs vegkantene. Noen forekomster i vegkantene er trolig dyrket. Enkelte steder blir ikke alle 

individene slått og flere kan derfor sette frø (figur 7). Observasjonene fra prosjektområdene indikerer 

at arten trolig vil spres videre langs vegene. 
 

 
 

Figur 7. Hagelupin sør for Jølstravatnet (Jølster kommune) i driftskontraktsområdet Indre Sunnfjord. 

Foto: Per Gerhard Ihlen.  
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Figur 8. Registrerte forekomster av hagelupin langs riks-, fylkes- og europaveger i de fire 

driftskontraksområdene Indre Sunnfjord, Indre Sogn, Voss og Høgsfjord i 2013.  
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PARKSLIREKNE (Reynoutria japonica) 

Risikovurdering 2012: Svært høy risiko (SE) 

 

Parkslirekne (figur 9) er en flerårig urt som kan bli mellom 1 til 2 m høy (Lid & Lid 2005). Arten er 

ganske vanlig på solåpen, frisk og næringsrik jord, men tåler også tørrere og skrinnere forhold. 
Parkslirekne vokser for eksempel på gårdsplasser, vegkanter, banefyllinger, elvebredder og 

ruderatmark (Fremstad 2012c, Lid & Lid 2005, Mossberg & Stenberg 2010). 

 
I følge Fremstad (2012c) kommer parkslirekne fra Øst-Asia, hovedsakelig fra Japan. I Norge er 

parkslirekne utbredt i lavereliggende strøk langs kysten fra Østfold til Salten. Arten forekommer også 

spredt i Lofoten-Vesterålen og i Troms (Artsdatabankens Artskart). I de fire driftskontraktsområdene 

dominerer arten i Indre Sunnfjord, Høgsfjord og delvis Voss, og den er bare registrert én gang i Indre 
Sogn (figur 10). Parkslirekne ble registrert på totalt 125 lokaliteter i de fire driftskontraktsområdene; 

70 i Indre Sunnfjord, én i Indre Sogn, 23 i Voss og 31 i Høgsfjord. 

 
I Norge formerer parkslirekne seg vegetativt ved at skudd vokser opp fra stengler og rotsystem 

(Fremstad 2012c). Ifølge Fremstad (2012c) kan arten i løpet av ett år ha en horisontal spredning på 

omtrent 0,5 m. Deler av jordstengler fra parkslirekne som kastes fra hager, bidrar til at arten spres 
regionalt (Fremstad 2012c). 

 

Parkslirekne ble ofte registrert ved tipper langs vegkantene, samt i nærheten av hager og dyrket mark. 

Små fragmenter av planten, ofte etter beskjæring og flytting av jordmasser, kan vokse opp til nye 
individer. Parkslirekne har derfor et potensial for videre spredning langs vegnettet på Vestlandet. 

 

 
 

Figur 9. Parkslirekne ved Viskedalen (Førde kommune) i driftskontraktsområdet Indre Sunnfjord. 

Foto: Per Gerhard Ihlen.  



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1956 17 

 
 

Figur 10. Registrerte forekomster av parkslirekne langs riks-, fylkes- og europaveger i de fire 

driftskontraktsområdene Indre Sunnfjord, Indre Sogn, Voss og Høgsfjord i 2013. 



 
Rådgivende Biologer AS  Rapport 1956 18 

REFERANSER 

 

Direktoratet for naturforvaltning 2010. Spredning av fremmede karplanter fra veganlegg – kartlegging 

og metodeutvikling. DN-utredning 2-2010, 32 sider.  

Flatabø, G. 2010. Kjempespringfrø Impatians glandulifera Royle (Impatiens roylei Walp) i 

Hardanger. Notat, 13 sider.  

Fremstad, E. 2012a. Kjempebjørnekjeks Heracleum mantegazzianum. Artsdatabankens faktaark nr. 
240, 3 sider. 

Fremstad, E. 2012b. Hagelupin Lupinus polyphyllus. Artsdatabankens faktaark nr. 241, 3 sider. 

Fremstad, E. 2012c. Parkslirekne Reynoutria japonica (tidl. Fallopia japonica). Artsdatabankens 

faktaark nr. 246, 3 sider. 

Gederaas, L., T. L., Moen, S. Skjelseth, & L.-K. Larsen (red.) 2012. Fremmede arter i Norge – med 

norsk svarteliste 2012. Artsdatabanken, Trondheim, 210 sider. 

Grundt, H. H. 2012. Kjempespringfrø Impatians glandulifera. Artsdatabankens faktaark nr. 253, 3 
sider.  

Lid, J. & D. T. Lid 2005. Norsk flora. 7. utgave. Redaktør: Reidar Elven. Det Norske Samlaget, Oslo, 

1230 sider. 

Miljøverndepartementet 2007. Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter, 

48 sider. 

Mossberg, B. & L. Stenberg. 2010. Gyldendals store nordiske flora. Revidert og utvidet utgave. 
Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo, 928 sider. 

Statens vegvesen 2008. Risikovurdering for spredning av fremmede arter i forhold til aktivitetene i 
Statens vegvesen. Statens vegvesen Vegdirektoratet, 21 sider.  

 


