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3. Beskrivelse av den utevde bruken
Her bør det beskrives hvilken type bruk som har vært utøvd og som utøves i det
området meldingen gjelder. Omfanget av bruken, hvem som har stått for den og i
hvilke eriode(r) den har fore ått, bør o så beskrives.
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