
Var uppmärksam på punkt utsläpp 
när du gör växtskyddsbehandlingar 

Vid besprutning anses punktutsläpp vara den största risken för förorening 
av vatten – punktutsläpp kan mätas.

Viktiga regler
 -  Tvätta sprututrustningen på avsedd tvättplats med uppsamling eller ute i fält 

 -  Tvätta eller fyll aldrig utrustningen nära vatten 

 -  Ha rutiner för uppsamling av spill. Spill kan alltid ske!

 -  Öppna alltid en förpackning enligt anvisningarna 

 -  Undvik skvalp från dunken. Häll från sidan 

 -    Vid rengöring av emballage, 

     glöm ej försegling 

Det är viktigt för vår miljö och för förståelsen för lantbruket 

7

8

         Tömda och rengjorda förpackningar återvinns 
Rengör förpackningar direkt efter de tömts så att sköljvätskan kan hällas i sprutans tank. 
Skölj dunken minst tre gånger. När förpackningen är ren så vänd den upp och ner, när 
den är dropptorr så  kan den återvinnas. 

De dropptorra förpackningarna lämnas till Svepretur på deras insamlingsställen. Locken 
lämnas lösa på samma ställe. www.svepretur.se eller telefon 018 292466.

        Droppande mun -
styck en eller sprutvät-
ska kvar i botten av 
tanken 
Droppande munstycken kan vara en stor 
orsak till punktförorening när växtskydds-
sprutan är parkerad.
Likaledes kan sprutvätska som är kvar 
i botten på tanken läcka ut om inte botten-
pluggen är ordentligt fastsatt. 

Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) 
sköljs sprutan med vatten som sprutas ut 
på behandlad gröda/mark. Mer omsorgsfull 
rengöring kan därefter göras med alkaliskt 
rengöringsmedel.

En rengörings- och påfyll-
nadsplats skall alltid vara 
förbunden med en uppsam-
lingstank. Det fi nns många 
alternativ att lösa detta på. 
Viktigt är att alla punktkällor 
elimineras.

Kanal och 
uppsamlings-
tankar

Läs mer om våra produkter och om hur man använder dem på: 

www.bayercropscience.se

Bayer AB, Bayer CropScience,  Kronoslätts Företagspark, Västanväg 
245 42 Staffanstorp, Telefon 040-418180

Bayer CropScience, Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, Telefon +45 45 23 50 00

En tvätt- fyllnings och par-
keringsplats för sprutan kan 
göras på olika sätt men en 
täckt plats med uppsamling 
av vatten och spill, samt 
giftrum är det idealiska. 
Här är det gjort som en till-
byggnad. 
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1 Spill har mätts. Vid vanlig användning av sprututrustning 
har man funnit att spill vid påfyllning står för en stor 

del av de värden man funnit i ytvatten.

Efter en höstbehandling på 40 ha fann man 
7 gram aktiv substans på väg till en å. Vid efter-
forskning kunde man härleda detta till spill på 

gårdsplanen, rester från försegling vid rengöring, 
skvalp vid påfyllning och dålig utrustning t.ex drop-

pande munstycken.  

Cherwellstudien 

2         Otroligt lite
-   Gränsvärdet  i dricksvatten är 1 gram bekämpningsmedel i 10.000.000 l vatten 
  (10.000 m³ vatten).
- 10.000.000 l vatten är det genomsnittliga behovet för en familj i 66 år.

Spill har stor betydelse. 1 gram aktiv substans eller ett par droppar av en produkt kan 
vara tillräckligt för att överskrida gränsvärdet i dricksvatten. En enda droppe kan innehålla  
upp till ½ gram aktiv substans.

 Spill sker

         Uppsamling av spill 
Man skall alltid ha rutiner för uppsamling 
av spill. Självklart skall spill tas upp med 
detsamma. Ha alltid utrustning i traktorn 
eller på sprutan. Utrustningen kan bestå 
av så enkla redskap som en spade och 
en  tjock plastpåse.

På fast mark där man har spill av fl ytande 
preparat skall absorberande produkter 
användas.

        90 % mindre i åvatten
Välkänt för många är ett projekt kring Vemmenhögsån i Skåne. Projektet startade 1992 
då man började mäta mängder aktiv substans i vattnet Avrinningsområdet är 900 ha. 
Figuren visar den genomsnittliga summan per år (maj-september) från starten.

1995 startade aktiv rådgiv-
ning till odlarna. Med enkla 
förändringar kunde man 
minska preparatmängden 
med 60 %, utan att sänka 
skördarna. 

1998 gavs ekonomisk er-
sättning till olika aktiviteter. 
Den nu uppmätbara mäng-
den i ån blev nu reducerad 
till 90 %. Detta trots att 
mängden aktiv substans 
ökade något. 
Jenny Kreuger

VEMMENHÖG

µg/I
40

35

30

25

20

15

10

0

5

1992 1994 1996 1998 2000 2002

1600

1200

800

400

0

(kg/år)

Uppmätt mängd aktiv substans som används i fält kg
uppmätt mängd aktiv substans microgram per liter 

Rådgivning
start

Økonomisk
støtte

         Hantering av försegling är viktig
En försegling kan innehålla upptill 1 gram aktiv substans. Denna mängd kan orsaka 
värden över gränsvärdet  för 10.000 m3 dricksvatten. 

Låt förseglingen sitta kvar på dunken. Skär upp ca ¾, detta gör att förseglingen blir kvar. 
Böj sedan upp förseglingen. Töm dunken och rengör. 

När dunken sköljs så blir förseglingen också rengjord.

         Undvik skvalp – häll från sidan 
För att undvika skvalp så häll från sidan. Tänk då på att  förseglingen viks så att tillräck-
ligt med luft kan komma in i dunken.  
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Var uppmärksam på punkt utsläpp 
när du gör växtskyddsbehandlingar 

Vid besprutning anses punktutsläpp vara den största risken för förorening 
av vatten – punktutsläpp kan mätas.

Viktiga regler
 -  Tvätta sprututrustningen på avsedd tvättplats med uppsamling eller ute i fält 

 -  Tvätta eller fyll aldrig utrustningen nära vatten 

 -  Ha rutiner för uppsamling av spill. Spill kan alltid ske!

 -  Öppna alltid en förpackning enligt anvisningarna 

 -  Undvik skvalp från dunken. Häll från sidan 

 -    Vid rengöring av emballage, 

     glöm ej försegling 

Det är viktigt för vår miljö och för förståelsen för lantbruket 

7

8

         Tömda och rengjorda förpackningar återvinns 
Rengör förpackningar direkt efter de tömts så att sköljvätskan kan hällas i sprutans tank. 
Skölj dunken minst tre gånger. När förpackningen är ren så vänd den upp och ner, när 
den är dropptorr så  kan den återvinnas. 

De dropptorra förpackningarna lämnas till Svepretur på deras insamlingsställen. Locken 
lämnas lösa på samma ställe. www.svepretur.se eller telefon 018 292466.

        Droppande mun -
styck en eller sprutvät-
ska kvar i botten av 
tanken 
Droppande munstycken kan vara en stor 
orsak till punktförorening när växtskydds-
sprutan är parkerad.
Likaledes kan sprutvätska som är kvar 
i botten på tanken läcka ut om inte botten-
pluggen är ordentligt fastsatt. 

Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) 
sköljs sprutan med vatten som sprutas ut 
på behandlad gröda/mark. Mer omsorgsfull 
rengöring kan därefter göras med alkaliskt 
rengöringsmedel.

En rengörings- och påfyll-
nadsplats skall alltid vara 
förbunden med en uppsam-
lingstank. Det fi nns många 
alternativ att lösa detta på. 
Viktigt är att alla punktkällor 
elimineras.

Kanal och 
uppsamlings-
tankar

Läs mer om våra produkter och om hur man använder dem på: 

www.bayercropscience.se

Bayer AB, Bayer CropScience,  Kronoslätts Företagspark, Västanväg 
245 42 Staffanstorp, Telefon 040-418180

Bayer CropScience, Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, Telefon +45 45 23 50 00

En tvätt- fyllnings och par-
keringsplats för sprutan kan 
göras på olika sätt men en 
täckt plats med uppsamling 
av vatten och spill, samt 
giftrum är det idealiska. 
Här är det gjort som en till-
byggnad. 

6621_bayer_spild_brochure_SVE.indd   1-36621_bayer_spild_brochure_SVE.indd   1-3 08-12-2005   09:44:3108-12-2005   09:44:31



Var uppmärksam på punkt utsläpp 
när du gör växtskyddsbehandlingar 

Vid besprutning anses punktutsläpp vara den största risken för förorening 
av vatten – punktutsläpp kan mätas.

Viktiga regler
 -  Tvätta sprututrustningen på avsedd tvättplats med uppsamling eller ute i fält 

 -  Tvätta eller fyll aldrig utrustningen nära vatten 

 -  Ha rutiner för uppsamling av spill. Spill kan alltid ske!

 -  Öppna alltid en förpackning enligt anvisningarna 

 -  Undvik skvalp från dunken. Häll från sidan 

 -    Vid rengöring av emballage, 

     glöm ej försegling 

Det är viktigt för vår miljö och för förståelsen för lantbruket 

7

8

         Tömda och rengjorda förpackningar återvinns 
Rengör förpackningar direkt efter de tömts så att sköljvätskan kan hällas i sprutans tank. 
Skölj dunken minst tre gånger. När förpackningen är ren så vänd den upp och ner, när 
den är dropptorr så  kan den återvinnas. 

De dropptorra förpackningarna lämnas till Svepretur på deras insamlingsställen. Locken 
lämnas lösa på samma ställe. www.svepretur.se eller telefon 018 292466.

        Droppande mun -
styck en eller sprutvät-
ska kvar i botten av 
tanken 
Droppande munstycken kan vara en stor 
orsak till punktförorening när växtskydds-
sprutan är parkerad.
Likaledes kan sprutvätska som är kvar 
i botten på tanken läcka ut om inte botten-
pluggen är ordentligt fastsatt. 

Efter utförd behandling (sprutan helt tömd) 
sköljs sprutan med vatten som sprutas ut 
på behandlad gröda/mark. Mer omsorgsfull 
rengöring kan därefter göras med alkaliskt 
rengöringsmedel.

En rengörings- och påfyll-
nadsplats skall alltid vara 
förbunden med en uppsam-
lingstank. Det fi nns många 
alternativ att lösa detta på. 
Viktigt är att alla punktkällor 
elimineras.

Kanal och 
uppsamlings-
tankar

Läs mer om våra produkter och om hur man använder dem på: 

www.bayercropscience.se

Bayer AB, Bayer CropScience,  Kronoslätts Företagspark, Västanväg 
245 42 Staffanstorp, Telefon 040-418180

Bayer CropScience, Nørgaardsvej 32, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, Telefon +45 45 23 50 00

En tvätt- fyllnings och par-
keringsplats för sprutan kan 
göras på olika sätt men en 
täckt plats med uppsamling 
av vatten och spill, samt 
giftrum är det idealiska. 
Här är det gjort som en till-
byggnad. 

6621_bayer_spild_brochure_SVE.indd   1-36621_bayer_spild_brochure_SVE.indd   1-3 08-12-2005   09:44:3108-12-2005   09:44:31



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


