
 

 
 
 

 
Ráðherrayfirlýsing  

um  
aðlögun að loftslagsbreytingum 

 
 

Norrænu umhverfisráðherrarnir héldu fund í Longyearbyen á Svalbarða í vikunni. Þar var 
þeim gerð grein fyrir vinnu sem verið hefur í gangi til að meta veikleika og hugsanleg áhrif 
sem loftslagsbreytingar hafa í för með sér á Norðurskautinu. Einnig kynntu þeir sér skýrslu 
um loftslagsbreytingar og þýðingu þeirra fyrir náttúrustjórnun á Norðurlöndunum.   
 
Umhverfisráðherrarnir lýsa miklum áhyggjum á loftslagsbreytingum sem eru að verða í 
heiminum og leggja á það áherslu að Norðurlöndin vilji vinna að því að efla stefnumörkun í 
loftslagsmálum, bæði heima fyrir og á alþjóða vettvangi, með það að markmiði að minnka 
losun gróðurhúsalofttegunda eins og kveðið er á um í Loftslagssamningnum. Öll 
Norðurlöndin munu standa við skulbindingar sínar samkvæmt Kyotobókuninni.  Löndin ætla 
að vinna að því á alþjóða vettvangi að nýjar reglur um losun gróðurhúsalofttegunda verði 
settar eftir 2012.  Jafnframt að Loftslagssamkomulagið nái einnig til þeirra landa sem mest 
losun er frá þannig að hægt verði að tryggja verulega minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda 
í heiminum.   
 
Þrátt fyrir mikla minnkun losunar verður ekki komist hjá því að loftslagsbreytingar verði af 
völdum aukins styrks gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu. Nú þegar sjáum við breytingar 
á loftslaginu og áhrif þeirra eru mikil og auðsæ í umhverfinu á Norðurskautinu. Rannsóknir 
sýna að loftslagið mun breytast enn frekar á næstu 100 árum, jafnvel þó að það takist að 
minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsbreytingar verða ef til vill ekki eins á öllum 
Norðurlöndunum og jafnvel getur orðið munur á þeim milli svæða innan sama landsins.  
Samnefnari verður til að mynda óstöðugra veður eins og sterkari vindar, meiri úrkoma, hærri 
meðalhiti og breytingar á sjávarhæð.  Á einstaka svæðum getur afleiðingin orðið þurrkar. 
Loftslagsbreytingarnar munu hafa áhrif á náttúru og vistkerfi, á lífsskilyrði manna, á 
byggingar og innviði samfélagsins.   
 
Umhverfisráðherrarnir leggja á það áherslu að brýnt sé að löndin hefji aðlögun vegna þeirra 
áhrifa sem breytingarnar muni hafa í för með sér, til að halda tjóni í lágmarki. Þetta þýðir að 
stunda verður rannsóknir til að afla frekari þekkingar um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á 
náttúru og samfélag. Enn fremur verða löndin að meta hvar þau eru sérlega viðkvæm fyrir 
loftslagsbreytingum og vinna að og framkvæma stefnumörkun um aðlögun. Í þessu sambandi 
er einnig vísað til þess að löndin hafa með Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna 
skuldbundið sig til að vinna stefnu um það hvernig skuli bregðast við loftslagsbreytingunum 
og að framkvæma aðgerðir.  Einnig er vísað til samkomulags Sameinuðu þjóðanna um 
líffræðilega fjölbreytni þar sem löndin eru hvött til samþætta og taka tillit til líffræðilegrar 
fjölbreytni í stefnumótun um loftslagsbreytingar.   
 



 

Umhverfisráðherrarnir hafa, með Umhverfisframkvæmdaáætlun sinni fyrir árin 2005-2008, 
sett sér að bæta þekkingu á áhrifum loftslagsbreytinga á umhverfi sjávar og þýðingu 
loftslagsbreytinga á náttúru- og menningarumhverfi á Norðurlöndunum. 
 
Umhverfisráðherrarnir munu sjálfir beita sér fyrir því að afla þekkingar á áhrifum 
loftslagsbreytinga, að láta meta veikleika og grípa til aðgerða innan ábyrgðasviðs þeirra. 
Reynsla sem þegar er til staðar á Norðurlöndunum í mótun aðlögunarstefnu, sýnir að þekking 
á veikleikum eigin geira vegna loftslagsbreytinga skiptir miklu máli við skipulagningu og 
framkvæmd aðgerða. Við ætlum að vinna saman að norrænum aðgerðum þar sem það er 
hagkvæmt og er hér vísað í skýrsluna “Norræn náttúrustjórnun í breyttu loftslagi”, sem gerð 
var fyrir Norrænu ráðherranefndina árið 2004/2005. Umhverfisráðherrarnir munu fylgja 
tillögum skýrslunnar eftir hver í sínu heimalandi. Til að fylgja skýrslunni eftir verður frekara 
norrænt samstarf metið m.a. um þróun mælikvarða og skipst verður á reynslu sem tengist til 
að mynda útbreiðslu tegunda. 
 
Umhverfisráðherrarnir slá því föstu að áhrif loftslagsbreytinga hafi fjölþætt áhrif á mörg 
samfélagssvið og falli undir stjórn margra mismunandi stjórnvalda. Ólík stjórnvöld verða að 
axla ábyrgð á úttektum og aðgerðum innan eigin ábyrgðasviðs. Umhverfisráðherrarnir munu, 
ásamt öðrum ráðherrum, eftir verkaskiptingu í stjórnarráði og aðstæðum í hverju landi fyrir 
sig, eiga stóran þátt í því að afla og dreifa þekkingu á loftslagsbreytingum, aðlögun, 
skipulagningu og framkvæmd aðgerða bæði á eigin sviði, þverfaglega og yfir landamæri.  
 
Umhverfisráðherrarnir munu styðja utanríkisráðherrana í starfi þeirra við að koma 
loftslagsmálum og stefnumörkunum fyrir aðlögun ofarlega á dagskrá í starfinu innan 
Norðurskautsráðsins, þar sem meðal annars er fjallað um eftirfylgni Arctic Climate Impac 
Assessment (ACIA) skýrslunnar frá árinu 2004 og stefnuyfirlýsingu sem kom í kjölfar 
fundarins sem haldinn var í Reykjavík í nóvember 2004. Frá haustinu 2006 og næstu 6 ár 
verður formennska í Norðurskautsráðsinu á höndum 3 norrænna ríkja (N, DK, S) . Með 
langtíma skipulagningu telja umhverfisráðherrarnir það verða sérstaka áskorun að tryggja 
góða samhæfingu milli loftslagsstarfsins í Norðurskautsráðinu og annars norræns starfs um 
stefnumörkun í aðlögun. Umhverfisráðherrarnir munu leggja sérstaka áherslu á það að 
aðlögun náttúrunnar að loftslagsbreytingum verði í brennidepli í norrænu samstarfi. Norræna 
ráðherranefndin leggur áherslu á þýðingu samstarfsins um loftslagsbreytingar við aðrar 
svæðisbundnar stofnanir og samtök (Norðurskautsráðið, Barentsráðið, Eystrasaltsráðið). 
 
Umhverfisráðherrar Norðurlandanna gera sér grein fyrir þörfinni á því að beina athygli að 
aðlögun vegna loftslagsbreytinganna, jafnframt því að vinna að því mikilvæga verkefni að 
minnka losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Vinnan verður að fara fram í hverju 
þjóðlandi fyrir sig innan umhverfissviðsins og jafnframt einnig innan annarra sviða.  Við 
gerum okkur einnig grein fyrir að Norðurlöndin standa frammi fyrir mörgum líkum 
áskorunum hvað varðar vinnuna við aðlögun að loftslagsbreytingunum, þrátt fyrir að þau séu 
ólík. Haustið 2006 mun Noregur, sem fer með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni, 
halda Staðardagskrá 21 ráðstefnu þar sem meðal annars verður rætt um.loftslagsbreytingar og 
aðlögun. Umhverfisráðherrarnir munu miðla þekkingu og reynslu um vinnuna við 
aðlögunarstefnu sem unnið er að í þjóðlöndunum. Ennfremur munum við gera sameiginlegar 
skýrslur og setja af stað aðgerðir þar sem það hentar. Nú verður sett af stað rannsókn á því 
hvaða áhrif hnattræn hlýnun um 2 gráður myndi hafa á Norðurlöndin með tilliti til veikleika, 
áhrifa og aðlögunar að loftslagsbreytingum. Á grundvelli niðurstöðu hennar munu 
umhverfisráðherrarnir meta þörfina á enn frekari rannsóknum og sameiginlegum aðgerðum.  


	 
	 
	 
	 
	Ráðherrayfirlýsing  
	um  
	aðlögun að loftslagsbreytingum 
	 
	 
	Norrænu umhverfisráðherrarnir héldu fund í Longyearbyen á Svalbarða í vikunni. Þar var þeim gerð grein fyrir vinnu sem verið hefur í gangi til að meta veikleika og hugsanleg áhrif sem loftslagsbreytingar hafa í för með sér á Norðurskautinu. Einnig kynntu þeir sér skýrslu um loftslagsbreytingar og þýðingu þeirra fyrir náttúrustjórnun á Norðurlöndunum.   
	 
	Umhverfisráðherrarnir lýsa miklum áhyggjum á loftslagsbreytingum sem eru að verða í heiminum og leggja á það áherslu að Norðurlöndin vilji vinna að því að efla stefnumörkun í loftslagsmálum, bæði heima fyrir og á alþjóða vettvangi, með það að markmiði að minnka losun gróðurhúsalofttegunda eins og kveðið er á um í Loftslagssamningnum. Öll Norðurlöndin munu standa við skulbindingar sínar samkvæmt Kyotobókuninni.  Löndin ætla að vinna að því á alþjóða vettvangi að nýjar reglur um losun gróðurhúsalofttegunda verði settar eftir 2012.  Jafnframt að Loftslagssamkomulagið nái einnig til þeirra landa sem mest losun er frá þannig að hægt verði að tryggja verulega minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda í heiminum.   
	 
	Þrátt fyrir mikla minnkun losunar verður ekki komist hjá því að loftslagsbreytingar verði af völdum aukins styrks gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu. Nú þegar sjáum við breytingar á loftslaginu og áhrif þeirra eru mikil og auðsæ í umhverfinu á Norðurskautinu. Rannsóknir sýna að loftslagið mun breytast enn frekar á næstu 100 árum, jafnvel þó að það takist að minnka losun gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsbreytingar verða ef til vill ekki eins á öllum Norðurlöndunum og jafnvel getur orðið munur á þeim milli svæða innan sama landsins.  Samnefnari verður til að mynda óstöðugra veður eins og sterkari vindar, meiri úrkoma, hærri meðalhiti og breytingar á sjávarhæð.  Á einstaka svæðum getur afleiðingin orðið þurrkar. Loftslagsbreytingarnar munu hafa áhrif á náttúru og vistkerfi, á lífsskilyrði manna, á byggingar og innviði samfélagsins.   
	 
	Umhverfisráðherrarnir leggja á það áherslu að brýnt sé að löndin hefji aðlögun vegna þeirra áhrifa sem breytingarnar muni hafa í för með sér, til að halda tjóni í lágmarki. Þetta þýðir að stunda verður rannsóknir til að afla frekari þekkingar um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á náttúru og samfélag. Enn fremur verða löndin að meta hvar þau eru sérlega viðkvæm fyrir loftslagsbreytingum og vinna að og framkvæma stefnumörkun um aðlögun. Í þessu sambandi er einnig vísað til þess að löndin hafa með Loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna skuldbundið sig til að vinna stefnu um það hvernig skuli bregðast við loftslagsbreytingunum og að framkvæma aðgerðir.  Einnig er vísað til samkomulags Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni þar sem löndin eru hvött til samþætta og taka tillit til líffræðilegrar fjölbreytni í stefnumótun um loftslagsbreytingar.   
	 
	Umhverfisráðherrarnir hafa, með Umhverfisframkvæmdaáætlun sinni fyrir árin 2005-2008, sett sér að bæta þekkingu á áhrifum loftslagsbreytinga á umhverfi sjávar og þýðingu loftslagsbreytinga á náttúru- og menningarumhverfi á Norðurlöndunum. 
	 
	Umhverfisráðherrarnir munu sjálfir beita sér fyrir því að afla þekkingar á áhrifum loftslagsbreytinga, að láta meta veikleika og grípa til aðgerða innan ábyrgðasviðs þeirra. Reynsla sem þegar er til staðar á Norðurlöndunum í mótun aðlögunarstefnu, sýnir að þekking á veikleikum eigin geira vegna loftslagsbreytinga skiptir miklu máli við skipulagningu og framkvæmd aðgerða. Við ætlum að vinna saman að norrænum aðgerðum þar sem það er hagkvæmt og er hér vísað í skýrsluna “Norræn náttúrustjórnun í breyttu loftslagi”, sem gerð var fyrir Norrænu ráðherranefndina árið 2004/2005. Umhverfisráðherrarnir munu fylgja tillögum skýrslunnar eftir hver í sínu heimalandi. Til að fylgja skýrslunni eftir verður frekara norrænt samstarf metið m.a. um þróun mælikvarða og skipst verður á reynslu sem tengist til að mynda útbreiðslu tegunda. 
	 
	Umhverfisráðherrarnir slá því föstu að áhrif loftslagsbreytinga hafi fjölþætt áhrif á mörg samfélagssvið og falli undir stjórn margra mismunandi stjórnvalda. Ólík stjórnvöld verða að axla ábyrgð á úttektum og aðgerðum innan eigin ábyrgðasviðs. Umhverfisráðherrarnir munu, ásamt öðrum ráðherrum, eftir verkaskiptingu í stjórnarráði og aðstæðum í hverju landi fyrir sig, eiga stóran þátt í því að afla og dreifa þekkingu á loftslagsbreytingum, aðlögun, skipulagningu og framkvæmd aðgerða bæði á eigin sviði, þverfaglega og yfir landamæri.  
	 
	Umhverfisráðherrarnir munu styðja utanríkisráðherrana í starfi þeirra við að koma loftslagsmálum og stefnumörkunum fyrir aðlögun ofarlega á dagskrá í starfinu innan Norðurskautsráðsins, þar sem meðal annars er fjallað um eftirfylgni Arctic Climate Impac Assessment (ACIA) skýrslunnar frá árinu 2004 og stefnuyfirlýsingu sem kom í kjölfar fundarins sem haldinn var í Reykjavík í nóvember 2004. Frá haustinu 2006 og næstu 6 ár verður formennska í Norðurskautsráðsinu á höndum 3 norrænna ríkja (N, DK, S) . Með langtíma skipulagningu telja umhverfisráðherrarnir það verða sérstaka áskorun að tryggja góða samhæfingu milli loftslagsstarfsins í Norðurskautsráðinu og annars norræns starfs um stefnumörkun í aðlögun. Umhverfisráðherrarnir munu leggja sérstaka áherslu á það að aðlögun náttúrunnar að loftslagsbreytingum verði í brennidepli í norrænu samstarfi. Norræna ráðherranefndin leggur áherslu á þýðingu samstarfsins um loftslagsbreytingar við aðrar svæðisbundnar stofnanir og samtök (Norðurskautsráðið, Barentsráðið, Eystrasaltsráðið). 
	 
	Umhverfisráðherrar Norðurlandanna gera sér grein fyrir þörfinni á því að beina athygli að aðlögun vegna loftslagsbreytinganna, jafnframt því að vinna að því mikilvæga verkefni að minnka losun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið. Vinnan verður að fara fram í hverju þjóðlandi fyrir sig innan umhverfissviðsins og jafnframt einnig innan annarra sviða.  Við gerum okkur einnig grein fyrir að Norðurlöndin standa frammi fyrir mörgum líkum áskorunum hvað varðar vinnuna við aðlögun að loftslagsbreytingunum, þrátt fyrir að þau séu ólík. Haustið 2006 mun Noregur, sem fer með formennsku í Norrænu ráðherranefndinni, halda Staðardagskrá 21 ráðstefnu þar sem meðal annars verður rætt um.loftslagsbreytingar og aðlögun. Umhverfisráðherrarnir munu miðla þekkingu og reynslu um vinnuna við aðlögunarstefnu sem unnið er að í þjóðlöndunum. Ennfremur munum við gera sameiginlegar skýrslur og setja af stað aðgerðir þar sem það hentar. Nú verður sett af stað rannsókn á því hvaða áhrif hnattræn hlýnun um 2 gráður myndi hafa á Norðurlöndin með tilliti til veikleika, áhrifa og aðlögunar að loftslagsbreytingum. Á grundvelli niðurstöðu hennar munu umhverfisráðherrarnir meta þörfina á enn frekari rannsóknum og sameiginlegum aðgerðum.  


<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


