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1 Sammendrag 

COWI AS utreder en planlagt boligutbygging på Elvegård i Haugesund etter 

prinsippene for offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven. Eiendommen 

består av eksisterende bygningsmasse med tilhørende hage. Prosjektområdet 

har et parkaktig preg med klart innslag av hagebruk og kantsoner med mer 

naturpreg. Verdifull natur med tilknytning til eiendommen er rødlistearter, store 

eldre trær og verdifulle vannforekomster. 

Kunnskap om naturmangfoldet er innhentet gjennom offentlig tilgjengelige 

databaser samt befaring av prosjektområdet. 

Tiltaket vil medføre tap av flere større individer av de lokalt svært vanlige 

rødlisteartene ask og alm. Boligutbyggingen med tilhørende anleggsvirksomhet 

kan også føre til graving i rotsonen til flere store trær, og dermed svekke 

trærne. Prosjektet forringer ellers ikke forekomster av verdifull natur, men vil 

føre til en reduksjon i den lokale grøntstrukturen i form av felling av noen store 

trær. Tiltaket vurderes ikke å stride mot forvaltningsmålene for arter, naturtyper 

og økosystemer (§ 4 og 5), og vurderes å være i tråd med prinsippene for 

offentlig beslutningstaking §§ 8-12 i Naturmangfoldloven. 

2 Innledning 

På vegne av Kristbjørg Rasmussen utreder COWI AS en planlagt boligutbygging 

etter prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven (NML). 

Prosjektområdet er på Elvegård i Haugesund kommune, Rogaland. Eiendommen 

skal fortettes, men utviklingsplanene skal gjøres helhetlig og kombinere nye 

boliger med historisk hovedhus, kårbolig, låvebygg, hageanlegg og store trær. 

Rapporten beskriver dagens situasjon for naturmangfoldet og vurderer tiltakets 

virkninger på naturmangfoldet. Videre vurderes tiltaket opp mot 

forvaltningsmålene for naturtyper og arter (§ 4 og 5) samt prinsippene for 

offentlig beslutningstaking (§§ 8-12) i Naturmangfoldloven. 

Denne rapporten er utarbeidet av naturforvalter Kaj-Andreas Hanevik, limnolog 

Karl-Otto Mikkelsen og landskapsarkitekt Sigurd Været. For spørsmål, kontakt 

Kaj-Andreas Hanevik ved kshk@cowi.com. 

Oslo, oktober 2019. 

3 Metode 

3.1 Definisjon av naturmangfold 

Naturmangfold omfatter biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold, 

samt økologiske prosesser (Naturmangfoldloven §1, 2009). 

Naturmangfold omfatter med dette mangfold av arter, genetisk mangfold, 

leveområder og naturtyper. Naturmangfoldet er alle livsformer og deres 
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levesteder. Det omfatter også biologiske prosesser og økologisk funksjon på 

forskjellige nivåer. 

En naturtype er en ensartet type natur som omfatter alle levende organismer og 

de miljøfaktorene som virker der (Naturmangfoldloven § 3, 2009). 

3.2 Innhenting av informasjon 

Informasjon om naturmangfoldet i undersøkelsesområdet er basert på 

informasjon fra de åpne databasene Artskart.no, Naturbase.no, og NGU.no, 

samt annen relevant litteratur. Prosjektområdet er befart av landskapsarkitekt 

Sigurd Været og naturforvalter Kaj-Andreas Hanevik i oktober 2019. 

Kvaladalselva er befart i oktober 2019 av biolog Karl Otto Mikkelsen. 

Informasjon om vannforekomster er hentet fra NVE.no og Vann-nett.no. 

Offentlig myndighet er ikke kontaktet for videre kunnskapsinnhenting utover det 

som er kjent fra offentlige databaser. 

Denne rapporten omhandler verdifullt naturmangfold. Med dette menes først og 

fremst sjeldne og truede naturtyper (Artsdatabanken 2018 A) og arter oppført i 

de norske rødlistene for arter (Henriksen og Hilmo 2015). Viktige naturtyper for 

biologisk mangfold (DN-håndbok 13) samt arter som Norge har et spesielt 

ansvar for er også innlemmet under verdifullt naturmangfold. Naturmangfold 

som ikke faller inn under disse beskrivelsene, og er vanlige i Norge, har lav verdi 

og er ikke vurdert i den videre utredningen. 

Fremmedartskategorier er hentet fra Fremmedartslista (Artsdatabanken 2018 B) 

(se Tabell 1). Kartlegging naturtyper er gjennomført etter DN-håndbok 13 

(Miljødirektoratet 2007). Registreringer er gjort via håndholdt GPS, med 

nøyaktighet på 5-10 m. 

Tabell 1: Rødliste- og fremmedartslistekategorier benyttet i Norge. Kilde: Artsdatabanken.no 

4 Om tiltaket 

Tiltaket omfatter boligregulering av eiendommen Elvegård 23. Boligene er 

plassert langs kanten av eiendommen, blant annet for å opprettholde et større 

grøntområde i midten av boligene. Det er lagt opp utbygging av boliger både i 

vest, sør og øst i prosjektområdet (Figur 1 og 2). 

Rødlistekategorier Fremmedartslistekategorier 

RE  Regionalt utryddet SE  Svært høy risiko for sterk negativ effekt på norsk natur 

CR  Kritisk truet HI Høy risiko for stor spredning med en viss økologisk effekt, 

eller stor økologisk effekt med en begrenset spredning 

EN Sterkt truet PH Potensielt høy risiko for svært begrenset spredningsevne, 

men stor økologisk effekt– eller omvendt 

VU Sårbar LO Lav risiko for lav eller moderat spredning og middels til 

svake økologiske effekter 

NT Nær truet    

DD  Datamangel   
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Figur 1: Oversiktskart. 

 

Figur 2: Situasjonsplan for eiendommen. 
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5 Naturmangfold 

Prosjektområdet er i boreonemoral vegetasjonssone, og berggrunnen består av 

grønnskifer. Løsmassene er forvitringsmateriale dannet ved fysisk eller kjemisk 

nedbryting av berggrunnen (NGU.no). Den lokale geologien gir muligheter for en 

variert og artsrik flora, med potensiale for sjeldne og kravfulle arter og 

naturtyper blant annet knyttet til kalkrik grunn. 

Eiendommen bærer klart preg av langvarig menneskelig bruk. Det ble tidligere 

drevet jordbruksdrift på eiendommen, men dette har nå opphørt. I dag har 

eiendommen et parkaktig preg med klart innslag av hagebruk og kantsoner med 

mer naturpreg. Det finnes store individer av treslagene ask, alm, platanlønn, 

lind, lerk, furu og bøk. På bakken dominerer ugressarter som skvallerkål, 

løvetann, krypsoleie, krypfredløs, burot, engkvein, geitrams, humleblom, 

hundekjeks, hundegras, høymole, krattmjølke, kvassdå, rød jonsokblom, 

rødkløver, skogburkne, sløke og sølvbunke. 

Fra et landskapsperspektiv oppleves i dag deler av eiendommen mer som park 

enn hage, med trær som skaper volum og gir større rom. Den sørlige del av 

tomten domineres blant annet av en storslått trerekke med bøk, samt to store 

furutrær som gir arkitektonisk karakter til eiendommen. Trerekken er tydelig 

plantet som et estetisk element i landskapet, men har også trolig praktisk 

betydning i forhold til vind og vær. Ellers fremstår eiendommens vegetasjon noe 

fragmentert pga. flere eldre trær er felt. De eldste trærne på eiendommen 

anslås til å være plantet på slutten av 1800-tallet. 

Selv om prosjektområdet som helhet med alle de store trærne har et tydelig 

parkpreg (Figur 5), vurderes imidlertidig ikke eiendommen å oppfylle kravene til 

viktig naturtype parklandskap etter DN-håndbok 13 (Miljødirektoratet 2007). 

Dette begrunnes med at eiendommen ikke innehar nok store og gamle trær, og 

at det ikke foreligger interessante artsfunn herfra knyttet til denne naturtypen 

(Artskart.no). 

På nordre tun og nært bygningene her oppleves eiendommen mer som en hage. 

Her dominerer kultiverte prydplanter som stauder, sommerblomster og andre 

busker typisk for norske hager. Planter og bed i mindre skala skaper også en 

forsterket hagefølelse i forhold til det større parkrommet sør på eiendommen. 

Eksempler på hageplanter funnet på eiendommen er klematis, akeleie, 

moskuskattost, solsikke, pyntekorg, roser, spirea, bjørnebær, syrin, kristhorn 

samt mindre trær som magnolia og pære. I overgangssonen mellom hage og 

park finnes også en nylig opparbeidet dam, samt et eldre lysthus som er 

klassiske elementer i hagekunsthistorien. 

5.1 Rødlistearter 

Fem nær truede (NT) rødlistearter er kjent fra prosjektområdet: Gulspurv, 

tyrkerdue, hønsehauk, fiskemåke og stær (Artskart.no). Samtlige av disse 

registreringene har lav koordinatpresisjon (300 m), kan derfor ikke spesifikt 

knyttes til prosjektområdet og er ikke vist i kart (Figur 3). Ingen av 

observasjonene er registrert som hekkende, og eiendommen anses derfor ikke 

om en del av primærleveområdet til disse artene. 
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Figur 3: Verdifullt naturmangfold innenfor prosjektområdet og i nærhet. 

 

De rødlistede treslagene ask (VU) og alm (VU) ble registrert under befaring 

(Figur 3). Ask er et edelløvtre som vokser i sumpskog og skog med rik moldjord, 

og er vanlig i på nedre Østlandet og kyst- og fjordstrøk nord til Nordmøre. Alm 

er et edelløvtre som vokser i tørr, varm skog og ur, mest på baserik grunn, og 

er vanlig på nedre Østlandet og langs kysten nord til og med Nordland (Lid og 

Lid 2004). Både ask og alm forekommer også ofte som oppslag i ung skog, 

vegkanter, kantkratt m.m. Ask og alm er kategorisert som sårbar (VU) på Norsk 

rødliste for arter (Henriksen og Hilmo 2015), og er i sterk tilbakegang på grunn 

av sykdom forårsaket av ulike sopper. 

Vipe (EN) er registrert i nærheten av prosjektområdet. Vipe er en typisk 

kulturlandskapsfugl som er knyttet til jordbrukslandskapet, og anses derfor ikke 

å være knyttet til eiendommene det skal utvikles boliger på. I tillegg vurderes 

denne registreringen som foreldet (1949). 
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5.2 Naturtyper 

Én naturtype er kjent med nærhet til tiltaket. 

5.2.1 Viktig bekkedrag 

Kvaladalselva er kartlagt som viktig bekkedrag, verdi C (naturbase.no, søk 10-

2019) (Figur 3). Fra fakta-arket framgår at lokaliteten er delt inn i mange 

polygoner, dette skyldes kryssende veger, mellomliggende innsjøer m.m. 

Vegetasjonen er skiftende med lauvskog, barskog og mer åpne/urbane partier 

(fakta-ark for lokalitet BN 00008997, søk 10-2019). 

Elvepartiet ved planområdet har nærføring til turveg på begge sider av elva. Det 

er likevel god avstand fra turvegene til elva, noe som gir rom for en robust 

kantvegetasjon langs vassdraget. Selve vannstrengen bærer lite preg av fysiske 

inngrep selv om det er spor av eldre steinsetting av bekkekantene. På 

strekningen nær planområdet er vannstrengen vekselvis preget av stryk og 

renner, se situasjonsfoto, Figur 4. Elvebunnen preges av stein og grus. Denne 

strekningen av elva har bra med skjul for fisk og det er trolig relativt gode gyte- 

og oppvekstområder for laksefisk.  

Kantvegetasjonen er velutviklet med dominans av gråor og selje, med innslag 

av artene platanlønn (SE), ask (VU), hagtorn, bøk, bulkemispel (SE), 

sprikemispel (SE), asal-art, bjørk, hassel, sitkagran (SE) og alm (VU). 

Kronedekket er tett og feltsjiktet er preget av skyggetålende arter. 

Amerikahumleblom (SE), skvallerkål, hundegras, mjødurt, krypsoleie, 

skogrørkvein, bringebær og vanlig høymol er utbredte karplanter i feltsjiktet. 

Vannmiljøtilstanden i Kvaladalselva er undersøkt av COWI (2016). Økologisk 

tilstand på den aktuelle elvestrekningen er satt til moderat basert på 

kvalitetselementene begroingsalger og bunndyr.  

Skogen øst for eiendommen, i skråningen ned mot elva, fungerer som en 

forlengelse av det viktige bekkedraget og det tilhørende grøntdraget her. 

Trerekken med bøk (Figur 3) fungerer som en forlengelse av dette. 
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Figur 4 Kvaladalselva like øst for planområdet. 
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Figur 5: Eiendommen har et parkaktig preg. 
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5.3 Grøntstruktur 

Alle de store trærne i prosjektområder fungerer som lokalt viktig grøntstruktur i 

et ellers bebygd område. Store trær utgjør viktige grøntelementer for en rekke 

arter, blant annet fugler, mindre pattedyr, insekter, sopp, moser og lav. 

Handlingsplan for naturmangfold for Haugesund kommune 2018-2026 

understreker at både store trær og private hager er viktige elementer for 

naturmangfold i sentrum (Haugesund kommune 2018). 

 

Figur 6: Store trær med tilknytning til prosjektområdet. NB: Trær vist i dette karter er kun registrert med håndholdt 

GPS, ikke innmålt, nøyaktigheten er derfor lavere enn i Figur 2 hvor trær er målt inn. 
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På regional skala er grøntstrukturen på eiendommen en del av en større 

landskapsøkologisk sammenheng som forbinder Skeisvatnet, Kvaladalen, de 

grønne områdene rundt Tornesvatnet og havet sammen. 

 

Figur 7: Grøntstruktur på eiendommen er en del av en større landskapsøkologisk sammenheng. 

 

5.4 Vannforekomster 

Midt på eiendommen er det opparbeidet en dam med lite utviklede kantsoner, 

og vannplanten andemat dominerer ute i vannmassene. Dammen er nylig anlagt 

(2012), og anses ikke å inneha særlige naturmangfoldverdier. Det vises også til 

avsnitt 5.2.1 for omtale av Kvaladalselva. 
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5.5 Fremmede arter 

Et stort antall fremmede arter ble registrert under befaring. 

Tabell 2: Fremmede arter registrert under befaring. 

Art Fremmedartskategori 

Hestekastanje PH 

Sitkagran SE 

Lerk sp. HI 

Platanlønn SE 

Amerikamjølke SE 

Bronseblad SP. LO 

Såpeurt PH 

Spirea sp. PH 

Rose "new dawn"  

Klematis sp.  

Moskuskattost HI 

Pyntekurv NR 

Krypfredløs SE 

Bulkemispel (langs elva) SE 

Sprikemispel (langs elva) SE 

Amerikahumleblom (langs 

elva) 

SE 
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6 Tiltakets virkning på naturmangfoldet 

Tiltaket vil medføre tap av flere individer av de rødlistede trærne ask (VU) og 

alm (VU). 

Den foreslåtte utbyggingen vil føre til anleggsarbeid og graving i rotsonen til 

flere store trær (Figur 2). Dette vil kunne svekke trærnes tilstand og forkorte 

levetiden. Utbyggingen vil også trolig måtte felle flere store trær. Felling av 

store trær, uavhengig av treslag, er negativt for den lokale grøntstrukturen 

eiendommen er en del av. Store trær gir i tillegg tidsdybde til landskapet; netto 

tap av store trær bidrar derfor også til å svekke den landskapsmessige 

opplevelsen av tomta og området. 

Felling av store trær svekker i liten den regionale landskapsøkologiske 

sammenhengen eiendommen er en del av, grunnet at eiendommen ikke anses 

som en sentral del av denne landskapsøkologiske sammenhengen. 

Tiltaket vil ikke påvirke naturverdiene i Kvaladalselva; Viktig naturtype viktig 

bekkedrag. Denne vurderingen bygger på at planforslaget har tilstrekkelig 

avstand til bekkedraget. Vurderingen forutsetter at anbefalingene i kapitel 7 

innarbeides i planforslaget. Planforslaget vil ikke påvirke avstand til miljømål for 

Kvaladalselva jfr Regional vannforvaltningsplan for Rogaland 2016-2021 

(Vannregion Rogaland 2016). 

7 Anbefalinger 

› Store og friske individer av rødlisteartene alm (VU) og ask (VU) bør ivaretas 

og videreføres i prosjektet (Figur 3). 

› Alle store trær har verdi som lokal grøntstruktur, og bør om mulig ivaretas 

og videreføres i videre prosjektering. Også for det landskapsmessige 

mangfoldet bør så mange store trær som mulig bevares. 

› Det bør unngås graving dryppsonen (tilsvarende kronestørrelsen) til store 

trær som skal videreføres på eiendommen. 

› Kjøring og bruk av tunge maskiner må ta hensyn til rotsonen til trær i 

anleggsfasen. Maskinenes vekt kan skade trærnes rotsystemer. 

› Under befaring ble det observert Pytoftera ramonum (sopp som angriper og 

svekker trær) og svakheter på flere av de store trærne, og flere trær har 

tidligere blitt felt pga. soppangrep. Spesielt bøk har blitt hardt rammet (info 

fra grunneier). Trær som eventuelt skal videreføres bør derfor undersøkes 

av arborist/trepleier for å finne ut om dette er hensiktsmessig. 

› Ved massehåndtering bør det fokuseres på å gjenbruke masser innenfor 

prosjektområdet og reduksjon av mengde fremmede arter. Dette vil hindre 

spredning av fremmede arter. 

› Overvann fra planområdet bør håndteres lokalt med utløp til terreng. 
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› Bygging nær skråningen ned til Kvaladalsvassdraget kan medføre behov for 

stabilisering eller andre terrenginngrep utenfor byggegrensen. Inngrep her 

bør begrenses til et minimum da denne skråningen er en viktig komponent i 

grøntkorridoren langs vassdraget. 
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8 Naturmangfoldloven 

I dette kapittelet er prosjektet vurdert etter kravene for offentlig 

beslutningstaking etter Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven). 

Prosjektet vil medføre tap av flere større individer av de rødlistede treslagene 

alm og ask, trær som er svært vanlige lokalt. Prosjektet forringer ellers ikke 

forekomster av verdifull natur, men vil føre til en reduksjon i den lokale 

grøntstrukturen i form av felling av noen store trær. Felling av store trær 

svekker i liten grad den regionale landskapsøkologiske sammenhengen 

eiendommen er en del av, grunnet at eiendommen ikke anses som en sentral 

del av denne landskapsøkologiske sammenhengen. Tiltaket vurderes ikke å 

stride mot forvaltningsmålene for arter, naturtyper og økosystemer (§ 4 og 5). 

Tiltaket vurderes å være i tråd med prinsippene for offentlig beslutningstaking 

§§ 8-12 i Naturmangfoldloven:  

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 

"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 

rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 

naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på 

generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder 

slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 

naturmangfoldet." 

Planområdet består i hovedsak av boliger, hage og arealer med parkpreg. Det 

som finnes av naturfaglig forvaltningsinteresse innenfor og i nær tilknytning til 

planområdet er viktige naturtyper (Kvaladalselva viktig bekkedrag), store eldre 

trær med verdi for lokal grøntstruktur samt rødlistearter (treslagene ask og 

alm). 

Tiltaket omfatter boligregulering av eiendommen Elvegård 23. Det er lagt opp 

utbygging av boliger både i vest, sør og øst i prosjektområdet. 

Kunnskap om naturmangfoldet med tilknytning til tiltaket er basert på 

eksisterende databaser samt befaring i felt. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som 

godt nok som beslutningsgrunnlag. 

§ 9 (føre-var-prinsippet)  

"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 

hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå 

mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak." 
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Det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative konsekvenser for 

naturmangfoldet. 

Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse i kapittel 7 Anbefalinger, ved at det 

anbefales å bevare store individer av de rødlistede treslagene ask og alm. Videre 

er det ønskelig at så mange store trær som mulig ivaretas i prosjektet, 

uavhengig av treslag, og at graving i tilhørende rotsoner unngås. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)  

"En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning 

som økosystemet er eller vil bli utsatt for."  

Kvaladalselva er allerede utsatt for en betydelig samlet belastning, men blir ikke 

nevneverdig påvirket av tiltaket. 

Felling av store trær er negativt for den lokale grøntstrukturen. På regional skala 

vil ikke tiltaket i nevneverdig grad svekke den større landskapsøkologiske 

sammenhengen som eiendommen er en del av (grøntdraget langs Kvaladalselva 

m.m.).  

Prosjektet medfører tap av flere større individer av de rødlistede treslagene ask 

og alm. Dette er imidlertidig arter som er vanlige lokalt, og vurderes å ikke være 

i strid med § 10. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  

"Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 

tiltakets og skadens karakter." 

Det antas at kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering)  

"For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas 

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en 

samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater." 

Det legges som en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til 

grunn i videre planlegging og drift. Lokaliseringen av tiltaket er knyttet til de 

områdene på eiendommen som er aktuelle for boligutbygging. Boligene er 

plassert langs kanten av eiendommen, blant annet for å opprettholde et større 

grøntområde i midten av boligene. 

I kapittel 7. Anbefalinger har det blitt fremmet tiltak for å unngå unødig 

forringelse av naturmangfoldet.  
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