
 

BILAG 10.1 
 
 
Dato:  

Til: Hovedbestyrelsen på HB-mødet 27. august 2021 
Sagsbehandler: Jens Anton Klinken (jakt@dn.dk, tlf. 30430247)  

 
 

 

 

 

 

 

DN’s repræsentationer i eksterne udvalg mv. 
 

Dette er en oversigt over nationale og internationale udvalg, arbejdsgrupper, styregrupper, 

kontaktgrupper, projektgrupper, følgegrupper, organisationer mv., hvor DN er repræsenteret. 

Ressourceforbruget på repræsentationerne er skønsmæssigt angivet med antal dagsværk pr. 

år for DN-repræsentanten og eventuelle yderligere involverede.  

Siden HB-mødet i juni er listen blevet opdateret med lidt mere information om de enkelte ud-

valg og med navne på DN’s repræsentanter.  

Der er ikke foretaget en kategorisering af de enkelte udvalgsposter efter om de bør besættes 

af en sekretariatsmedarbejder eller et HB-medlem, da det i høj grad beror på en konkret vur-

dering. Langt de fleste poster er i dag besat af sekretariatsmedarbejdere, men vil godt kunne 

varetages af et HB-medlemmer, hvor vedkommende besidder særlig viden på området og der 

sker en løbende vidensdeling med sekretariatet, som det i dag sker i blandt andet udvalget om 

urørt skov. Der er dog ingen tvivl om, at det også er meget nyttigt for sekretariatet at vare-

tage DN’s interesser i udvalgene, da det både giver konkret viden, men også bidrager til at 

skabe et værdifuldt netværk.    

 

Forkortelser af kategori 

KEFM  Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

FVM  Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri   
MIM  Miljøministeriet  

MST  Miljøstyrelsen 
NST  Naturstyrelsen 
IBM  Indenrigs- og boligministeriet 
SUM  Sundhedsministeriet 
ORG  Danske organisationer, virksomheder, fonde mv. 
ORGINT Internationale organisationer 
UNS  Undervisnings- og forskningsinstitutioner 

 

 

Navn 
Kate-
gori 

Dags-
værk 

DN repr. 

Miljøministeriets ressort    

Skovrådet. Miljøministerens rådgivende udvalg om skov og skovbrug.  MIM 
4 Sekr. 

Tine N. 

Skafte 

Følgegruppen (National) for naturnationalparker  
Den nationale følgegruppe drøfter overordnede spørgsmål vedr. udpeg-
ning af NNPer og udmøntning af lov om NNPer. 
 

MIM 

 DN aktiv 
Rune En-

gel-
brethLar-

sen 
 

Grønt Fremdrifts Forum for Natura 2000 
Består af interessenter repræsenteret på medarbejderniveau, som særligt 
skal følge processen omkring Natura 2000-planlægningen. Som udgangs-
punkt et orienteringsforum. 

MIM 

4 Sekr. – Bo 
Håkansson 
og Therese 

Nissen 

mailto:jakt@dn.dk
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Interessent følgegruppen for urørt skov MIM 
 HB 

Birgitte 
Marcussen 

Vildtforvaltningsrådet (selve rådet. Udp. af ministeren efter indstilling) 
Rådet afgiver indstillinger til ministeren om jagttider, generelle spørgsmål 
om jagt- og vildtforvaltning mm. 

MIM/MST 
 
 

15 

 
 
 
 

DN aktiv 

Ella Maria 
Bisschop-

Larsen 

Vildtforvaltningsrådets “Reservatudvalg” 

Reservatudvalget afgiver indstillinger til ministeriets embedsværk vedr 
specifikke reservater. 
 

MIM 
 

5 

 

DN aktiv 

Kurt Due 
Johansen 

 

Artsspecifikke arbejdsgrupper (bl.a. sæler, skarv, bæver, ulv) med faglig 

repræsentation. Som udgangspunkt forudsættes embedsværkene at re-
præsentere organisationerne i arbejdet, der primært består af faglig kom-
mentering. Arbejdsgrupperne afgiver typisk indstilling til, eller synkroni-
serer med, Vildtforvaltningsrådet. 
 

MIM 
 

5-8 ialt Sekr.Bo 

Håkansson 

EU-specialudvalget Miljø 
Medlemmerne er (embedsmandsniveau) ministerier, styrelser og interes-
seorganisationer. Specialudvalget drøfter på et tidligt tidspunkt sagerne 

og udarbejder forslag til danske holdninger. De mødes forud for Rådmø-
der ca. 4 gange årligt. 

MIM 

6 Sekr. 
Jens la 
Cour 

Faglig referencegruppe Vandområdeplan 3 
Et teknisk dialogforum om forbedret data og model grundlag for vandom-
rådeplanerne. Her deltager en del interessenter samt forskningsinstitutio-
nerne 

MIM 

5 Sekr. 
HMJ 
LO 
WB 

Dialogforum for Plantebeskyttelsesmidler. Konsultationsgruppe med alle 
interessenter indenfor pesticidområdet 

MIM 
3 Sekr. 

Rikke 
Lundsgaard 

Det nationale kontaktforum vedrørende radioaktivt affald MIM 
0,5 Sekr.  

Walter 

Følgegruppe Engangsplastdirektivet 
Følgegruppe for implementering af EU's engangsplastdirektiv.  

MIM 
4 Sekr.  

Mette  

Samarbejdsform for EU's produkt-politik  
Kommer med input ift. dansk holdning og mærkesager ift. EU's nye pro-
duktpolitik.  

MIM 
2 Sekr.  

Mette 

Styregruppe for Forum for bæredygtige indkøb  

Forum har til formål at fremme miljøbevidste og ansvarlige indkøb af va-
rer og tjenesteydelser blandt professionelle indkøbere i både offentlige og 
private virksomheder, gennem øget videndeling og erfaringsudveksling. 

MIM 

3  

Sekr.  
Mette 

Følgegruppe Forbrugerrådet Tænk Kemi 

Følger og kommer med input til fokus for Forbrugerrådet Tænk Kemi.  
MIM 

1 Sekr. 

Mette 

Følgegruppe for Miljøstyrelsens plastcenter 
Kommer med input til, hvor fokus for plastcenterets aktiviteter skal ligge.  

MIM 
1 Sekr.  

Mette  

Følgegruppe Plasthandlingsplanen 
Følger implementering af Plasthandlingsplanen.  

MIM 
4 Sekr.  

Mette 

Arbejdsgruppe om fosfornormer MST 
5 Sekr. 

Lisbeth Og-

strup 

Blåt Fremdriftsforum – følgegruppe 
Her drøftes igangværende og kommende initiativer i relation til vandmil-

jøet - især med fokus på vandområdeplanlægningen. Alle interessenter er 

repræsenterede. 

MST 

2 Sekr. 
Henning M. 
Jørgensen 

Lisbeth 

Orgstrup 
Walter B 

Rådgivende udvalg til klima-skovfonden  MST  Sekr. 

Arbejdsgruppe vedrørende invasive arter  
Arbejdsgruppen medvirker til dansk implementering af EU's Forordning 
vedrørende invasive arter og opdaterer jævnligt de danske vurderinger af 
arter.  

MST 

1 Sekr.  
Bo 

Biocidpanelet MST 
2 Sekr. 

Walter 
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Det Nationale Bioøkonomipanel skal komme med indspil til regeringen, 
som styrker vækst og beskæftigelse og samtidig styrker miljø og klima.  

MST 
21 Sekr. 

Rikke 
Lundsgaard 

Pesticider og ferskvand. Styregruppe for forskningsprojekter MST 
2 Sekr. 

Walter 

Vandsektorens kontaktudvalg NST 
2 Sekr. 

Walter 

Fødevareministeriets ressort    

§ 5- EU Fiskeriudvalg: 
 

Udvalgets opgave er at rådgive ministeren om stillingsstagen til EU’s fi-
skeripolitik, EU-regulering og implementering heraf. Udvalget består pt. 
af 15 medlemmer primært fra fiskeri- og miljøorganisationer. Der afhol-
des typisk møder eller skriftlige høringer i udvalget forud for rådsmøder 
(landbrug og fiskeri), hvor der er punkter af fiskeripolitisk interesse på 
dagsordenen. 

FVM 

15 Sekr – 
Cathrine P. 

Schirmer 

§ 7-udvalget for rekreativt fiskeri 

 
Udvalget rådgiver ministeren om fastsættelse af regler, der gælder for re-
kreativt fiskeri og ferskvandsfiskeri samt om fiskepleje. 

FVM 

5 HB/Sekr. 
Thorkild 

Kjeldsen og 
Cathrine P. 

Schirmer 

§-2-udvalget for landbrug, frugt og gartneriprodukter (EU specialudvalg). 
Medlemmerne er (embedsmandsniveau) ministerier, styrelser og interes-
seorganisationer. Specialudvalget drøfter på et tidligt tidspunkt sagerne 
og udarbejder forslag til danske holdninger. De mødes forud for udvalgte 

Rådmøder. 

FVM 

2 Sekr. 
Jens la 
Cour og 
Rikke 

Lundsgaard 

Binævnet: Et rådgivende organ for fødevareministeren og Landbrugssty-
relsen, der også kan rådgive ministeren om andre spørgsmål om biavlen 
og dens udviklingsmuligheder.  

FVM 

1 Sekr. Maj-
ken Sund-
dal og Lise 
Hansted 

Det Økologiske Fødevareråd har til opgave at fremme, følge og vurdere 
udviklingsmulighederne for den danske økologisektor. Landbrugsstyrelsen 

FVM 
2 Sekr. 

Rikke 
Lundsgaard 

Følgegruppe Kameraovervågnings Projekt i Kattegat: 
Det blev i 2019 i forbindelse med fastlæggelsen kvoter for 2020 politisk 
besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af 
det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat. Baggrunden 

er, at torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Projektet 
har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder 

særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Pro-
jektet implementeres i flere faser indtil 2022. Denne følgegruppe følger 
projektets fremdrift og løbende høres forud for væsentlige beslutninger. 

FVM 

2 Sekr. Cath-
rine P. 

Schirmer 

Kemikalieforum. Forum om kemikalier i miljøet FVM 3 Sekr. 

Landdistriktsudvalget. Under Landbrugsstyrelsen. Konsultation af og ind-
spil til den danske implementering af landdistriktspolitik. 

FVM 
2 Sekr. 

Rikke 
Lundsgaard 

Følgegruppe Statslige mærke NaturSkånsom (fiskeri) FVM 
4 Sekr. 

(CPS) 

Kemikalieforum. Forum om kemikalier i miljøet FVM 3 Sekr. 

Overvågningsudvalg for fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF & EHFAF) FVM 2 Sekr. 

Partnerskab for Virkemidler og målrettet regulering 

Partnerskaber ligger pt. stille. 
FVM 

0 Sekr. 
Lisbet Og-

strup 

Muslingeudvalget 
Dialogforum i regi af Fiskeristyrelsen om muslingepolitikken, muslinge-
skrabefiskeri og -opdræt, herunder aktuelle planer om nyt regelsæt  

FVM 
3 Sekr. 

Henning M. 
Jørgensen 

Østersø cirklegruppe  
Interessent udvalg som giver input til Østersøens kvoteforhandlinger 

FVM 

1 Sekr. 

Cathrine P. 
Scirmer 

Klima- og energiministeriets ressort    

EU Specialudvalg klima og energi (Klima, energi og bygningsministeriet) 
Interessentforum ang. Dansk holdning 

KEMIN 
4 Sekr., 

 
1 Er ikke aktivt pt. Men genoptages formentlig 
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Medlemmerne er (embedsmandsniveau) ministerier, styrelser og interes-
seorganisationer. Specialudvalget drøfter på et tidligt tidspunkt sagerne 
og udarbejder forslag til danske holdninger. De mødes forud for Rådmø-
der ca 4 gange årligt. 

Lasse Je-
sper Peder-

sen 

Følgegruppe for Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær øko-
nomi 
Følger implementering af Klimaplanen.  

KEMIN 
4 Sekr.  

Mette 

Energinet.dk Interessentforum (Klima, energi og bygningsministeriet), 
hvor vi drøfter verserende sager af relation til energinettet. I de senere år 

har vi fx drøftet VE infrastruktur såsom højspændingsforbindelsen ved 
den jyske vestkyst. Foraet er bl.a. en mulighed for at skubbe udbygnin-
gen i en retning der i højere grad tager hensyn til naturen. 

KEMN 

2 Sekr. 
Lasse Je-

sper Peder-
sen 

ENS – Følgegruppe for brancheaftalen for Bæredygtig Biomasse. Gruppe 
hvor vi løbende diskutere og bliver klogere på forskellige faglige emner 
vedrørende brug og udfasning af biomasse i den danske energiforsyning. 

KEMIN 

4 Sekr. 

Lasse Je-
sper Peder-

sen 

EU Specialudvalg klima og energi (Klima, energi og bygningsministeriet) 
Interessentforum ang. Dansk holdning 

Medlemmerne er (embedsmandsniveau) ministerier, styrelser og interes-
seorganisationer. Specialudvalget drøfter på et tidligt tidspunkt sagerne 
og udarbejder forslag til danske holdninger. De mødes forud for Rådmø-

der ca 4 gange årligt. 

KEMIN 

4 Sekr., 
Lasse Je-

sper Peder-
sen 

Indenrigs- og boligministeriet    

Det Miljøøkonomiske Råd 
Rådets opgave er at belyse samspillet mellem økonomi og miljø samt ef-

fektiviteten i miljøindsatsen. 

IBM 
2 Sekr. Lars 

Midtiby 

Sundhedsministeriet    

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg Miljø og Sundhed SUM 
2 Sekr. 

Walter  

Regionalt    

Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC): 

DN sidder i styregruppen for det 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der ledes 

af Region Midtjylland i tæt samarbejde med projektets knap 30 øvrige 

partnere. Projektet har det overordnede formål at skabe en klimarobust 

region. På styregruppemøderne drøftes projektets status, og der leveres 
input til den videre fremdrift. 
 

Region 

2-3 Sekr.  
Nina Lar-
sen Saar-

nak 

Danske organisationer, virksomheder, fonde mv.    

 
 

Artsrådet / Arter.dk 
 
 
 
 

ORG 

 HB 
Louise 

Holst Hem-
mingsen 

Willumsen 

Blå Flag Jury 
Juryen skal på baggrund af ansøgninger fra kommunerne godkende 
hvilke strande i Danmark, som kan tildeles det Blå Flag. Flagene tildeles 
for et år ad gangen. Kræver lidt forberedelse men er rimelig let at gå til 
uden faglige forudsætninger.  

ORG 

1 Sekr. 
Annette Ei-

gaard 

EU Miljøpris (IDA) ORG 
3 Sekr. 

Lone Norup 

DGK: Det Grønne Kontaktudvalg (formandskab og sekretariat) 
DGK omfatter størstedelen af de danske grønne organisationer og er pri-
mært forum for udveksling af information, men også for fælles initiativer. 

ORG 

10 HB/sek 
Sebastian 

og Bo Hå-
kansson 

Collective Impact – arbejdsgruppe om jordfordeling og det videre arbejde 
i regi af  

ORG 

10 Sekr. 
Thyge Ny-

gaard og 
Lisbetg Og-

strup 

DAKOFA rådgivningsgruppe ORG 
10 Sekr. 

Mette 
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Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer holder møder to gange 
årligt og drøfter tematiske sager af teknisk karakter på affald og ressour-
ceområdet. 

Danmarks Naturfond ORG 

15 HB 

Præsiden-
ten 

Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet: 
Deltagelse i det årlige repræsentantskabsmøde, med bidrag ved mødet 
med refleksioner på byplanlaboratoriets arbejde det forgangne år og in-

put til fokusområder for arbejdet i det kommende år. Også væsentligt for 
netværkspleje ifm. igangværende og kommende arbejdsopgaver.  

ORG 

0,5 Sekr. 
Nina 

Naturparkkomiteen (Friluftsrådet) 
Komiteen skal på baggrund af indkomne ansøgninger fra kommuner vur-

dere det faglige indhold af naturparkansøgninger. Derefter tildeles mærk-
ningsordningen hvis kriterierne opfyldes eller der efterlyses flere analy-
ser/oplysninger/ændret afgrænsning m.v. Kræver en del forberedelse. 

ORG 

3 Sekr. 
Annette Ei-

gaard 

Fonden for Træer og Miljø (repræsentantskabet) 
Fondens formål er gennem oplysning, forskning eller på anden måde at 

støtte bestræbelser for inden for landets grænser at bevare eller nyskabe 
træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt el-
ler i botanisk, kulturhistorisk eller æstetisk henseende. 

ORG 

1 Sekr. 
Henrik Jør-

gensen 

Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering. Netværk for diskussion af og 
fremlæggelse af nye teknologier indenfor bioøkonomi. 

ORG 

4 Sekr. 

Thyge, 
Rikke, 
Lasse 

Dialogforum for bæredygtig biomasse ORG 3 Sekr. 

92-gruppen fællesmødet:  
- 92-gruppen er en samarbejdsform bestående af 25 miljø/udvik-

lingsorganisationer hvis fælles formål er: “ (…) at bidrage til en 
bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Bæredygtig 

udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyt-
telse af naturgrundlaget.” 

- Fællesmødet beslutter og planlægger 92-gruppens politiske linje 
og aktiviteter mellem generalforsamlingerne.  

ORG 

2 Sekr. Jo-
hannes B. 
Schjelde 

92-gruppen (klima, biodiv, bioenergi, CSR, SDG):  
- 92-gruppens faglige udvalg 

ORG 

10 Sekr. Jo-
hannes B. 
Schjelde 

(biodiv), 
Lasse Je-

sper Peder-
sen (klima 

og bio-
energi) 

Kim Chris-
tiansen. 

MFU (CSR) 
Jens la 

Cour (SDG) 

 

Klimafonden (SEAS-NVE) 
Klimafonden indsamler kapital til fondens virke gennem et samarbejde 
med SEAS-NVE Strømmen A/S. Det sker gennem deres klimavenlige el-

produkt GlobalEnergi. 

ORG 

1 Sekr. 
Lars 

Midtiby 

Miljømærkenævnet  

Det danske miljømærkenævn er nedsat af miljøministeren på baggrund af 
indstilling fra en række organisationer og repræsenterer handels-, indu-
stri-, miljø- og forbrugerinteresser. Nævnet fastsætter mandag for krite-

rier og retningslinjer for Svanen i det nordiske miljømærkenævn, og råd-
giver og træffer principielle beslutninger ift. udvikling af de officielle mil-
jømærker (Svanen og Blomsten).  

ORG 

8 Sekr. 

Mette 

Plastindustriens Netværk for Cirkulær Plastemballage 

Netværksgruppe for cirkulære plastløsninger.  
ORG 

4 Sekr 

Mette 

Styregruppen for Spor i Landskabet 
Styregruppen påser, at SPOR etableres flere og nye spor, inspirerer til 
nye spor som fx Skolespor. Derudover erfaringsudveksles og netværkes 

ORG 
2 Sekr. 

Annette Ei-
gaard 
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mellem dem som arbejder med adgang i de forskellige organisationer. 
Kræver lidt forberedelse. 

Teknologirådets repræsentantskab ORG 1 Sekr. 

Internationale organisationer    

Coalition Clean Baltic (CCB): En del af velux bevillingen gik ud på at sam-
arbejde mere med CCB og CCB’s andre medlemmer, en del af dette er at 
vi er CCB’s repræsentant i HELCOM State & Conservation arbejdsgrup-
pen, hvilket tager 10 arbejdsdage per år. Det er bl.a. der % mål for ma-

rine beskyttede områder bliver besluttede. Arbejdsgruppen Bio/Fish koor-
dinerer medlemmers arbejder indenfor hav biodiversitet og fiskeri med 
hensigt at påvirke EU beslutninger/processer. 

ORGINT 

15 Sekr. 
I bestyrel-
sen Hen-
ning M. 

Jørgsen og 
Thyge Ny-

gaard. 

Arbejds-
gruppe 

Aimi Ham-
berg og 

Cathrine P. 
Schirmer 

De Nordiske Naturfredningsforeningers Råd 

Uformelt, hvor organisationeren mødes ca 1 gang årligt mhp. Fælles ud-
meldinger og gensidig udveksling 

ORG-INT 

5 Præsiden-
ten/Sekr. 
Jens la 

Cour  

EEB (European Environmental Bureau) Bestyrelse og repræsentantskab 
Paraplyorganisation for mere end 140 europæsiske natur og miljø or-
gansationer. 3 årlige møder (pt alle på zoom) 1 årlig generalforsamling 
(Styrelsesstruktur er under revision mhp. en langt mindre bestyrelse og 
et større “råd” - afgøres formentlig medio oktober)   

ORGINT 

15 Sekr 
Jens la 
Cour 

EEB - Arbejdsgrupper om affald, bioenergi, biodiv., industri, landbrug mv 
  

ORGINT 

35 Sekr. 
Johannes 

B. Schjelde 
(biodiv), 
Lasse Je-

sper Peder-
sen (bio-
energi) 
Lisbet 

Ogtstrup 
(land-

brug)Mette 

Ranfelt 
(Cirkulær 
økonnomi) 

IOAS (International Organic Accreditation Service) International besty-
relse til facilitering af den internationale handel med økologi og dermed 
også cementering af økologiens troværdighed 

ORGINT 

5 Sekr. 

Rikke 
Lunds-
gaard2 

IUCN danske Nationalkomité (repræsentationer i gruppen udgøres af or-

ganisationernes medarbejdere) 
ORGINT 

1 Sekr. 

Bo 

Seas at Risk (SAR) 
Paraplyorganisation for havmiljøet i Nordsøen/NØAtlanten/Middelhavet. 

Især fokus på fiskeri, skibsfart, beskyttede områder, akvakultur. Forskel-
lige arbejdsgrupper koordinerer medlemers indsats for at påvirke EU pro-
cesser/lovgivning. 

ORGINT 

12 Sekr. 
Aimi Ham-
berg (ma-
rine be-

skyttede 
områder, 
biodiversi-

tet) 
Cathrine 
Schirmer 
(fiskeri, 

EU-proces-
ser), HMJ 
general 

forsamling 

Undervisnings- og forskningsinstitutioner    

 
2 Udtræder i 2022 
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KU CMEC/IFRO Følgegrupper Biodiversitet, økosystem, kulstofgæld UNS 3 Sekr. 

Projekt ”Landet og Fjorden” UNS 

5 Sekr. 
 

Lisbet Og-
strup 

Rådgivningspanelet for DCA – Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug UNS 1 Sekr. 

   

Vurdering  

Som det fremgår af ovenstående liste, er DN repræsenteret i en meget lang liste af råd og 

nævn. Det er sekretariatets vurdering, at der generelt er stort udbytte af arbejdet. Det gælder 

både i forhold til adgang til information, opbygning af netværk og i forhold til at påvirke pro-

cesserne. Ofte bliver der gennem arbejdet skabt kontakter, der efterfølgende kan bruges i en 

mere uformel dialog.  

 

Som nævnt ovenfor vil en del poster kunne besættes af HB-medlemmer, hvor de besidder den 

nødvendige viden og interesse, men det er svært at sætte op skematisk. Såfremt der er re-

præsentationer, hvor der er flere repræsentation, hvor der ønskes tillidsvalgte, kan dette drøf-

tes på mødet.  

 

Her og nu har vi en stribe repræsentationer, der enten er vakante eller hvor det vil være hen-

sigtsmæssigt at repræsentationen varetages af andre:  

 

• Arbejdsgruppe vedrørende invasive arter 

• Landdistriktsudvalget 

• Fonden for Træer og Miljø 

• Blå Flag Jury   

• Teknologirådets repræsentantskab 

• IUCN danske Nationalkomité (sammen med en repræsentant fra sekretariatet) 

• Det nationale kontaktforum vedrørende radioaktivt affald. 

• Dialogforum for Plantebeskyttelsesmidler (hvis et HB-medlem har særlig viden om pe-

sticider) 

 

 


