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l9. Overfredningsnævnets hold
ning til spØrgsmålet om 
fredning af arealer omfattet 
af §§ 43, 43a og 43b. 

Overfredningsnævnet har i ad
skillige tilfælde - enstemmigt 
eller med stort flertal - afvist 
at gennemfØre konkrete frednin
ger efter naturfredningslovens 
kapitel III med bestemmelser, 
der allerede fØlger af lovens 
generelle beskyttelsesregler. 
(Se "overfredningsnævnet orien
terer", 326- 1/86). 

Denne linie er udtryk for, at o
verfredningsnævnet finder det o
verflØdigt, at sådanne arealer 
pålægges fredningsbestemmelser, 
der blot gentager eller specifi
cerer lovbestemmelsernes forbud. 

Det kan derimod meget vel tæn
kes, at overfredningsnævnet vil 
gå med til at gennemfØre fred
ningsbestemmelser for arealer, 
der er omfattet af lovens gene
relle beskyttelsesbestemmelser, 
hvis de foreslåede bestemmelser 
har et selvstændigt indhold i 
forhold til lovens almindelige 
bestemmelser. Dette kan f.eks. 
være tilfældet, hvis frednings
forslaget i overensstemmelse med 
dets formålsbestemmelser inde
holder forslag til plejebestem
melser eller bestemmelser om en 
særlig påbudt driftsform, der 
pålægger ejeren begrænsninger 
udover, hvad der umiddelbart 
fØlger efter § 43 m.fl. eller 
bestemmelser om særlige foran
staltninger til retablering af 

en Ønsket tilstand. Det kan 
f.eks. ,også være tilfældet, hvis 
fredningsforslaget indeholder 
bestemmelser om regulering af 
offentlig adgang eller jagtbe
grænsninger. 

Endelig kan det tænkes, at fred
ning af § 43-arealer gennemfØ
res, _hvis disse arealer indgår 
som elementer i et naturligt 
samme~ængende fredningsområde, 
hvor det af hensyn til den frem
tidige administration af området 
vil være hensigtsmæssigt, at 
fredningsområdet udgØr en hel
hed. 

Fra praksis inden for de seneste 
år kan bl.a. henvises til over-· 
fredningsnævnets afgØrelse om 
fredning af FrØslev Mose ( j • nr .• 
2597/83), der pålagde miljØmini
steriet og amtsrådet at sØge en 
restaurering af hØjmosen gennem
fØrt efter nærmere angivne prin
cipper og i Øvrigt pålagde myn
dighederne en plejepligt. Ved 
fredningen blev der desuden på
lagt jagtbegrænsninger og be
grænsninger i almenhedens færd
selsret. 

I overfredningsnævnets afgØrelse 
om fredning af SØnderholm og en 
del af Plet Enge (j.nr. 2591/83) 
blev der pålagt begr.ænsninger i 
arealanvendelsen af moser og 
strandenge bl.a. med hensyn til 
bØslet og begrænsninger i almen
hedens færdselsret. Desuden 
blev der tillagt amtsrådet ple
jeret. 
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Endelig kan nævnes overfred
ningsnævnets afgØrelse om fred
ning af Brandstrup Mose (j.nr~ 
25E9/83), hvor overfredningsnæv
net tillagde amtsrådet en pleje
ret efter en af amtsrådet udar
bejdet plejeplan. Udover pleje
bestemmelserne fik fredningen 
ikke andet indhold. 

Overfredningsnævnets beslutning 
med hensyn til, om der skal 
fastsættes fredningsbestemmelser 
for arealer, der er omfattet af 
naturfredningslovens §§ 43, 43a 
og 43b, vil i hvert enkelt 
tilfælde bero på en konkret 
vurdering af behovet for at 
fastsætte sådanne bestemmelser. 

20 VedrØrende bestemmelserne i 
naturfredningslovens §§ 43-
43b og udarbejdelsen af 
vandlØbsregulativer. 

På baggrund af en henvendelse 
fra en amtskommune har fred
ningsstyrelsen overfor miljØsty
re1sen udtalt nedenstående om 
forholdet mellem bestemmelserne 
i naturfredningslovens §§ 43-43b 
og udarbejdelsen af vandlØbsre
gulativer. 

Der redegØres fØrst for hvorle
des der i relation til natur
fredningslovens § 43 skal for
holdes til arbejder i henhold 
til gældende vandlØbsregulati
ver. Derefter redegØres for 
forholdet til kommende vandlØbs
regulativer. 

Arbejder i henhold til gældende 
vandlØbsregulativer. 
Ved ændringen af naturfrednings
loven i 1972 blev der i § 43, 
stk. l, indfØrt·en bestemmelse, 
hvorefter arbejder i henhold til 
gældende vandlØbsregulativer kan 
foretages uden tilladelse fra 
amtsrådet eller hovedstadsrådet. 

Som angivet i vådområdecirkulæ
ret (cirkulære nr. 222 af 1. de
cember 1978), undtager bestem
melsen fØrst og fremmest arbej
der i henhold til de vandlØbsre
gulativer, der var gældende, da 
reglerne om offentlige vandlØb i 
§ 43 trådte i kraft den 1. sep
tember 1972. 

Efter bemærkningerne til 1978-
loven gælder dette dog ikke ar
bejder, som udfØres på grundlag 
af vandlØbsregulativer, der ikke 
længere er i overensstemmelse 
med de faktiske forhold. Dette 
indebærer, at såfremt de faktis
ke forhold i tidens lØb har ud
viklet sig således, at vandlØ
bets faktiske tilstand er ander
ledes end foreskrevet efter 
vandlØbsregulativet, fordres der 
tilladelse efter § 43, såfremt 

__den nuværende tilstand Ønskes_ 
ændret. 

Forholdet til kommende vandlØbs
regulativer. 
IfØlge bestemmelserne i vand
lØbsloven er udarbejdelsen af et 
nyt vandlØbsregulativ ikke i sig 
selv noget retligt grundlag for 
at foretage ændringer i et vand
lØbs længde- eller tværprofil. 
Et_kommende regulativ skal såle
des afspejle vandlØbets faktiske 
tilstand. 

Såfremt man Ønsker at ændre den 
faktiske tilstand, skal der ske 
en særskilt behandling af den 
pågældende foranstaltning både 
efter reglerne i vandlØbsloven 
og naturfredningslovens § 43. 

Det vil sige, at hvis man vil 
benytte udarbejdelsen af et nyt 
vandlØbsregulativ som anledning 
til at sØge vandlØbsprofilet 
ændret, skal det Ønskede indgreb 
forelægges amtsrådet/hovedstads
rådet til godkendelse efter na
turfredningslovens § 43, og der
~fter skal der rejses en regule-
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ringssag ved vandlØbsmyndigheden 
efter reglerne i vandlØbsloven. 
~Ørst derefter vil man kunne 
vedtage det nye vandlØbsregula
tiv med det Ønskede indhold. 

Såfremt de faktiske forhold 
grunder sig i en ulovlig menne
skeskabt ændring af vandlØbets 
tilstand, skal der ligeledes fo
retages en godkendelse efter na
turfredningslovens § 43 og en 
godkendelse i en reguleringssag 
efter vandlØbsloven, inden der 
kan vedtages et regulativ. 

I de tilfælde, hvor man ved ud
arbejdelsen af et regulativ læg
ger de faktiske forhold til 
grund, men Ønsker foretaget en 
ændret vandlØbsvedligeholdelse, 
kræves der normalt ikke tilla
delse efter naturfredningslovens 

- § 43. 

_I forbindelse med forberedelsen 
af en lov om hjortefarme har 
miljØministeriet derfor tilken
degivet fØlgende overfor land
brugsministeriet: 

Generelt er miljØministeriet be-_ 
tænkelig ved tendensen til, at 
hjortefarme udover landbrugsjor
der også undertiden inddrager 
naturtyper som heder, stranden
ge, moser og kær, der er gene
relt beskyttet efter naturfred
ningslovens § 43. Det er miljØ
ministeriets opfattelse, at ny 
indhegning af sådanne arealer 
med henblik på græsning, supple
rende fodring m.v.af hjorte er i 
strid med naturfredningslovens 
generelle beskyttelsesbestemmel
ser for disse naturtyper, og at 
anlægget af hjortefarme derfor 
normalt kræver tilladelse fra 

o od det pagældende amtsra • 

__ ___Man skal i øyrigt henlede <;P---- -c ~,.A~- 33 
mærksomheden pa, at det ogsa i ~n ~d 
tilfælde, hvor der ikke kræves § __ ,')?'. Vedr. rækkeviden af natur-__ 
43 tilladelse, vil kunne være af fredningslo9vens §§ 43-43b 
betydning, at amtskommunernes på arealer, der grænser op 
fredningsafdelinger bliver ind- til områder, der direkte om-
draget i arbejdet med vandlØbs- fattes af bestemmelserne. 
regulativeerne f.eks. med hen
blik på vurdering af muligheder
ne for Økologiske forbedringer 
af vandlØbsforholdene. 
(skr. af 24/2.-1986, j.nr. 73o-
2) 

21. Etablering af hjortefarme på 
arealer der er omfattet af 
naturfredningslovens §§ 43-
43b. 

Af afsnit 7.2 i miljØministeri
ets cirkulære nr. lo3 af 27. 
marts 1984 fremgår, at kun "sæd
vanlige landbrugshegn" kan op
sættes uden godkendelse efter 
naturfredningslovens §§ 43-43b. 
MiljØministeriet finder at hegn 
omkring hjortefarme falder uden
for denne betegnelse og at op
sætning af disse således kræver 
tilladelse fra amtskommunen. 

I en konkret sag om et dræ
ningsprojekt, .der angik et areal 
som grænsede op til et § 43 om
råde, har fredningsstyrelsen af
givet nedenstående vejledende 
udtalelse. 

"Efter fredningsstyrelsens op
fattelse behØver et eventuelt 
anlægsarbejde ikke at blive gen
nemfØrt direkte i et § 43-områ
de, for at være omfattet af til
ladelsesordningen. Dette frem
går af ordlyden af § 43 m.v., 
hvorefter det, der er afgØrende 
for, om der kræves tilladelse, 
er hvorvidt tilstanden af de på
gældende områder · ændres, men 
derimod ikke om en bestemt akti
vitet finder sted i eller uden
for de nævnte områder. Det be
mærkes herved, at det af afsnit 
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4~2. i vådområdecirkulæret (cir
kulære nr. 222 af 1. december 
1978) fremgår, at der ikke er 
nogen realitetsforskel mellem 
udtrykkene "ændring af tilstan
den" og "ændring af det åbne 
forlØb" i § 43, stk. l og 2. 

I Øvrigt kan fredningsstyrelsen 
henholde sig til lovens forar
bejder og vådområdecirkulæret. 
Det anfØres her (i afsnit 4.2), 
at det ikke på forhånd er muligt 
at afgrænse præcist alle de ka
tegorier af anlægsarbejder, der 
er omfattet af bestemmelsen, i
det det afgØrende kriterium sna
rere er anlægsarbejdets virkning 
end dets karakter. 

I overensstemmelse hermed frem
går det da også af vådområdecir
kulærets afsnit 4.2., at dræ
nLng, der medfØrer afvanding el
ler tilsvarende permanent grund
vandssænkning i en tilstØdende 
mose, kræver tilladelse. Til
svarende er det i praksis anta
get, at bebyggelse omkring et § 
43-om.råde, men uden for selve_ 
dette, kræver tilladelse efter § 
43, hvis bebyggelsen og fØlgerne 
af den kan påvirke områdets 
tilstand (jfr. Karnovs Levsam
ling 1983 s. 1268, note 2o9). 

Uanset det anfØrte finder fred
ningsstyrelsen imidlertid ikke, 
at det - i modsætning til hvad 
der gælder for foranstaltninger 
i § 43-områder - er ethvert an
lægsarbejde, der finder sted u
denfor et § 43-område, men som 
påvirker tilstanden i et § 43-
område, der kræver tilladelse. 
Som udgangspunkt må dette bero 
på en konkret vurdering i hvert 
enkelt tilfælde - herunder fØrst 
og fremmest en vurdering af in
tensiteten af indgrebet, d.v.s. 
i hvilket omfang den naturfred
ningsmæssige tilstand af det på
gældende § 43-område vil blive 
påvirket af dette. 

I bedØmmelsen må efter fred
ningsstyrelsens opfattelse i Øv
rigt især indgå fØlgende momen
ter: 

l) Hvor tæt på § 43-området det 
pågældende indgreb finder 
sted, således at forstå, at 
jo kortere afstanden mellem 
stedet for anlægsarbejdet og 
§ 43-om.rådet er, jo stØrre 
er formodningen for, at 
indgrebet - alt andet lige -
kræver tilladelse. 

2) Hvorvidt det, der. Ønskes fo
retaget, har en mere konkret 
karakter. 

3) I hvilket omfang, det ind
greb, der er tale om, har en 
umiddelbar og direkte virk
ning på § 43-områdets na
turfredningsmæssige til
stand, som kan sidestilles 
med et indgreb i selve områ
det. 

Endelig finder fredningsstyrel
sen anledning til at henlede op

_ mærksomheden på, at det i miljØ-
------ _ministeriets § 43-cirkulære (nr .. 

lo3 af 27. mart 1984) i afsnit 
9.5. er præciseret, at i tilfæl
de, hvor der er tvivl om, hvor
vidt det ansØgte er omfattet af 
tilladelsesordningen, bØr sagen 
realitetsbehandles efter § 43. 

Det er dog fredningsstyrelsens 
opfattelse, at en formelig til
ladelse efter § 43 ikke er på
krævet, såfremt en foranstalt
ning på et område, der ikke er 
omfattet af § 43, kræver fred
ningsnævnets tilladelse efter 
naturfredningslovens bestemmel
ser om bygge- og beskyttelsesli
nier. Amtsrådets vurdering af 
foranstaltningernes frednings
mæssige påvirkning af § 43-områ
det må i sådanne tilfælde indgå 
i fredningsnævnets behandling af 
sagen, med mindre den pågældende 
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_ foranstaltning er omfattet aE 
undtagelsesbestemmelsen i § 43 
a, stk. 2, nr. 2. 

Det om § 43 anfØrte gælder til
svarende for bestemmelserne i §§ 
43a og 43b." 
(Skr. af 14/1-1986, j.nr. F 
736/14-39). 

23: Beplantninger på moser, he
der og strandenge, der er 
omfattet af naturfrednings
lovens §§ 43-43b. 

Fredningsstyrelsen har i en kla-
9esag ændret amtsrådets afgØrel
se og afslået en ansØgning om 
etablering af vildtplantninger i 
et moseområde. Afslaget blev 
9ivet med bl.a. fØlgende be
c:Jrundelse: 

"Fredningsstyrelsen finde~ prin
cipielt, at der ikke bØr foreta
c:Jes beplantninger på de moser, 
heder og strandenge, der er om
fattet af de generelt reguleren
de bestemmelser i naturfred
ningslovens §§ 43-43b. Dette 
skal bl.a. ses på baggrund af, 
at de pågældende naturtyper er 
blevet væsentligt reduceret i 

_____ arealmæssigt omfang igennem de. 
seneste årtier. Det er de åbne 
naturtypers dyre- og planteliv, 
som er gået mest tilbage, og som 
fØrst og fremmest skal ophjæl
pes, mens arter knyttet til 
krat, skov og bryn o.lign., som 
kan ophjælpes med vildtplant
ninger, har klaret sig bedre. 
Endvidere udfoldes der store 
bestræbelser på at sikre netop 
de åbne naturtyper bl.a. mod 
tilgroning, og en lang række na
turplejeprojekter er gennemfØrt 
med dette formål." 
(Skr. af 2/6-1986, j.nr. F 
736/9.-29). 

24. Etablering af nye søer. 

Nedenfor fØlger under pkt. a, b 
og c tre afgØrelser vedrØrende 
etablering af kunstige søer. 
Gennemgangen af sagerne efter
fØlges af en kort kommentar, der 
sammenfatter, hvorledes afgØrel
serne supplerer hinanden. 

a. Afslag på ansØgning om til
ladelse til etablering af sØ 
på et moseareal. 

I en klagesag ændrede fred
ningsstyrelsen amtskommunens af
gØrelse, således at der meddel
tes afslag på en ansØgning om 
etablering af en sØ på et mosea
real. 

Fredningsstyrelsen anfØrte bl.a. 
som begrundelse, at man princi
pielt finder, at der ikke bØr 
etableres nye sØer i de moser, 
der er omfattet af de generelt 
regulerende bestemmelser i na
turfredningslovens §§ 43-43b. 
Dette skal bl.a. ses på baggrund 
af, at de pågældende naturtyper 
er blevet væsentligt reduceret i 
arealmæssigt omfang igennem de 
seneste årtier. 

Samtidig tilfØjede fredningssty
relsen, at styrelsen er opmærk
som på, at også søarealerne er 
blevet væsentligt reduceret i-

- gennem de seneste årtier. Fred-__ . 
.. ningsstyrelsen ser derfor natur
ligvis positivt på etablering af 
nye levesteder for vildtet og 
den øvrige fauna og flora, men 
disse nye levesteder bØr princi
pielt etableres uden for de na
turtyper, der er beskyttet af 
naturfredningsloven, med mindre 
der er tale om specielle og nØd
vendige foranstaltninger for at 
sikre levemuligheder for sjældne 
eller truede plante- og dyrear
ter. 
(Skr. af 23/5-1986, j. nr. F 
736/9-31). 
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b. Vilkår om udsætning af ænder 
og forbud mod fodring af 
disse m.v. i forbindelse med 
tilladelse til etablering af 
kunstig sø. 

Et amtsråd meddelte tilladelse 
til etablering af en kunstig sø, 
der medfØrte indgreb i et mindre 
vandlØb, der er medtaget under § 
43 godkendelsesordningen. Tilla
delsen blev meddelt, bl.a. på 
fØlgende vilkår: 

Der må kun udsættes ænder i 
et et omfang, som ikke med
fØrer risiko for forurening 
af vandlØbet nedstrøms. 

Der må ikke anbringes ande
huse eller lignende kunstige 
redepladser eller foretages 
fodring i søen og dennes 
nærmeste omgivelser. 

AfgØrelsen blev påklaget af eje
ren, der ikke fandt vilkårene 
rimelige. 

Fredningsstyrelsen 
amtsrådets afgØrelse 
handlede vilkår. 

stadfæstede 
med de om-

Som begrundelse angav 
ningsstyrelsen fØlgende: 

fred-

"Ved fodring kan vandhullernes 
bæreevne for ænder Øges væsent
ligt, således at der kan udsæt
tes op mod lo gange så mange 

- fugle, som der naturligt ville 
__ være. Dette betyder på den an~

den side, at søens vand påvirkes 
væsentligt af fuglenes ekskre
menter og opredning af bundmate- _ 
riale, således at vandkvaliteten 
i søen forringes. Samtidigt 
forringes levemulighederne for 
andet dyre- og planteliv i sØen 
også. 

Ved etablering af kunstige små
vande kan den almindelige, bio
logiske værdi derfor blive for-

ringet væsentligt ved stØrre an
deudsætning og dertil hØrende 
fodring". 

Det bemærkes at fredningsstyrel
sen i andre lignende sager har 
suppleret de ovennævnte vilkår 
med vilår om at der ikke må fo
retages hegning omkring sØen. 
(Skr. af 17.2.1986 j.nr. 736/lo-
18). 

c. Etablering af sØ i hedemose
område. 

Et amtsråd afslog en ansØgning 
om tilladelse til etablering af 
en mindre sØ i et hedemoseområ
de. 

AfgØrelsen blev af ejeren påkla
get til fredningsstyrelsen, der 
omgjorde amtsrådets afgØrelse og 
tillod etableringen af sØen. 

Området var tØr hedemose og he
de, der var præget af tilgro
ning. 

Området var præget af tØrvegrav
ning og rummede en del små, tØr
re tørveskær. Uden indgreb vil
le hele området i lØbet af en 
kort årrække være tilgroet og 
domineret af tæt birkekrat. Det 
var fredningsstyrelsens vurde
ring,. at området herved ville 
miste landskabelig og naturhi
storisk kvalitet, der har været 
knyttet til de åbne hede- og he
demosestrækninger, ligesom det 
kulturhistoriske præg, som de 

_mange små, tidligere delvis 
_yandfyldte tØrveskær var ved at_ __ 
forsvinde som fØlge af tilgro
ning og udtØrring. 

Fredningsstyrelsen fandt det væ
sentligt, at området i videst 
muligt omfang bevares som åben, 
fugtig hede og hedemose. I det 
pågældende område, hvor struktu
ren er forstyrret som fØlge af 
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tØrvegravningen ville åbne vand~ 
områder som damme og småØer være 
med til at bevare den land
skabelige variation og et af
vekslende plante- og dyreliv. 
Fredningsstyrelsen fandt det 
tillige af betydning, at area
~et, hvor søen Ønskes etableret, 
var beliggende indenfor et fore
~Øbigt udpeget EF-fuglebeskyt
telsesområde. I henhold til 
EF's direktiv om beskyttelse af 
vilde fugle af 2. april 1979 
(79/4o9/EØF}, artikel 3, har 

medlemslandene bl.a. forpligtel
ser til genskabelse af Ødelagte 
og oprettelse af nye biotoper. 
Etablering af en sØ på arealet 
ville, hvis der ved anlæggelsen 
blev taget passende hensyn, så
~edes være i overensstemmelse 
med direktivet og den ville 
kunne fungere som et nyt, lille 
raste- og fØdesØgningsområde for 
f.eks. krikand og tinksmed. Det 
skal i denne sammenhæng 
bemærkes, at fredningsstyrelsen 
fandt, at de konkrete botaniske 
interesser på stedet, hvor søen 
var Ønsket etableret var 
beskedne. 

PA denne baggrund ændrede fred
ningsstyrelsen amtsrådets afgØ
relse, således at der meddeltes 
tilladelse 2til etablering af en 
ca. 7oo m stor sØ i hedemose
området. 
(skr. af 3/12-1985, j.nr. F 
736/14-37). 

Sammenfatning ad pkt. 24 a-c 
Fredningsstyrelsen ser generelt 
positivt på etablering af sØer, 
der kan fungere som nye leveste
der for vildtet og den øvrige 
fauna og flora. Disse leveste
der bØr imidlertid principielt 
etableres uden for de naturty
per, der er beskyttet af §§ 43-
43b (24a) med mindre indgrebet 
er uvæsentligt (24b) eller der 
er tale om foranstaltninger, der 
bidrager til at bevare et af-

_ vekslende plante- og dyreliv 
eller sikre levemuligheder for 
truede plante- eller dyrearter 
( 24c}. 

25. Hjemvisning af sag om et re
duceret projekt til reali
tetsbehandling i amtskommu
nen 

Et amtsråd havde efter natur
fredningslovens § 43 meddelt 
afslag på en ansØgning om regu
lering og rØrlægning af en del 
af et kommunevandlØb. 

AfgØrelsen blev påklaget af 
lodsejererne. 

Ved amtsrådets fremsendelse af 
klagen til fredningsstyrelsen 
var denne ledsaget af et reduce
ret projekt, som var tilveje
bragt af lodsejerne. Amtsrådet 
bemærkede ved fremsendelsen at 
man opretholdt afslaget på det 
oprindelige projekt, ligesom man 
overfor fredningsstyrelsen ikke 
kunne anbefale en tilladelse til 
det reducerede projekt på det 
foreliggende grundlag. 

Fredningsstyrelsen skrev i den 
anledning tilbage til amtskommu
nen, at man med fremsendelsen af 
det reducerede projekt anså det 
oprindelige projekt og dermed 
den indgivne klage for bortfal
det. Tilbage stod at tage stil
ling til det reducerede projekt, 
der efter styrelsens skØn reelt 
var ensbetydende med en ny an
sØgning. 

Fredningsstyrelsen anmodede der
for amtsrådet om at tage det re
ducerede projekt op til reali
tetsbehandling, dels med henblik 
på at få sagen tilstrækkeligt 

_ belyst, dels for at sikre den 
~ns Øgende part en reel ank~ .. 

mulighed. 
(Skr. af 8/1-1986, j.nr. F 
736/8-26}. 



§ 43 NYT , side 

_26 . Hjemvisning af ankesag efter _ 
at amtsrådet havde udtrykt 
Ønske om fornyet behandling. 

Et amtsråd havde til frednings
styrelsen fremsendt en anke over 
amtsrådets afgØrelse efter na
turfredningslovens § ·43 om ikke 
at meddele tilladelse til udvi
delse af et dambrug. 

Efter fremsendelsen af anken til 
fredningsstyrelsen tilkendegav 
amtsrådet Ønske om at tage sagen 
op til fornyet vurdering. 

Fredningsstyrelsen imØdekom 
amtsrådets ØnsKe og hjemviste 
sa9en til fornyet fØrsteinstans
behandling i amtsrådet. 
(Sxr. af 16/lo-1985, j.nr. F 
732/8-1). 


