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Figuur 82 Arter som viseer utslag i miljørisikko i noen skadekateegori i juli. 

 



Figur 833 Arter som viser uttslag i miljørisiko i nnoen skadekategorii i august. 
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Figuur 86 Arter som viseer utslag i miljørisikko i noen skadekateegori i november. 

 



Figur 877 Arter som viser uttslag i miljørisiko i nnoen skadekategorii i desember. 
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