
Bekendtgørelse for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige
restriktioner

I medfør af § 49, stk. 2, § 53, stk. 2-4, §§ 57-59 og § 69,
stk. 3, i anordning nr. 523 af 8. juni 2004 om ikrafttræden
for Grønland af lov om fødevarer m.m. og § 20, § 35, § 40
og § 41, stk. 2, i anordning nr. 524 af 8. juni 2004 om ikraft-
træden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner
hos dyr fastsættes:

Afsnit I
Bekendtgørelsens område og definitioner

Kapitel 1
Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter indførsel til Grønland samt
indførsel via Grønland til et samhandelsland af animalske
fødevarer med særlige restriktioner. Under restriktion er vis-
se fiskevarer og levende muslinger m.m. samt øvrige ani-
malske fødevarer, hvor der er risici for dyresundheden.

§ 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal læses i
sammenhæng med den øvrige fødevarelovgivning, herunder
særlig bekendtgørelse for Grønland om veterinærkontrol ved
indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. (veteri-
nærkontrolbekendtgørelsen), bekendtgørelse for Grønland
om fødevarevirksomheder (fødevarevirksomhedsbekendtgø-
relsen) samt bekendtgørelse for Grønland om særlige be-
stemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol
med animalske produkter til konsum (kontrolbekendtgørel-
sen).

Kapitel 2
Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) fiskevarer: alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset

fra levende muslinger m.m. samt alle pattedyr, kryb-
dyr og frøer), hvad enten de er vildtlevende eller op-
drættede, samt alle spiselige former, dele og produkter
af disse dyr,

2) muslinger m.m.: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr
og havsnegle,

3) toskallede bløddyr: bløddyr af klassen Lamellibran-
chiata, der filtrerer føden, inden den optages,

4) fisk: alle saltvands- og ferskvandsdyr (bortset fra
muslinger m.m. samt alle pattedyr, krybdyr og frøer),

5) krebsdyr: leddyr af underrækken Crustacea,
6) samhandelsland: et EU-land, Norge, Island, Liechten-

stein, Andorra og Schweiz. Færøerne og Grønland er
samhandelsland for fiskevarer og levende muslinger
m.m. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsom-
rådet. Følgende områder er dog ikke med i samhan-
delsområdet:
a) Færøerne og Grønland (fiskevarer og levende

muslinger m.m. er dog samhandel) i Kongeriget
Danmark,

b) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og
c) oversøiske territorier og -departementer i Repu-

blikken Frankrig,
7) samhandel: modtagelse i Grønland af fiskevarer og le-

vende muslinger m.m., som
a) er produceret i et andet samhandelsland, eller
b) har oprindelse i tredjelande, og som efter veteri-

nærkontrol er frigivet og videresælges fra modta-
gervirksomheden i et andet samhandelsland end
Grønland,

8) tredjelande: lande uden for samhandelsområdet,
9) import: indførsel af fødevarer fra tredjelande,
10) modtagevirksomhed: en virksomhed eller et anlæg,

som fysisk modtager fiskevarer og levende muslinger
m.m. ved samhandel eller ved returnering eller foreta-
ger en opdeling af et parti fiskevarer og levende mus-
linger m.m., som er modtaget ved samhandel,

11) returnering: afsendelse af et afvist parti til et andet
samhandelsland eller til et tredjeland,

12) parti: en mængde af fiskevarer og levende muslinger
m.m. af samme type og forarbejdningsgrad, som
fremgår af det dokument, som ledsager det. Det skal
endvidere hidrøre fra samme afsender, transporteres
med samme transportmiddel og være bestemt til en og
samme modtager. Endelig skal det præsenteres samlet
for veterinærkontrol,

13) grænsedyrlæge: en af Fødevarestyrelsen ansat em-
bedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted,

14) grænsekontrollen: grænsedyrlægen eller særligt ud-
dannede officielle personer, udpeget af Fødevaresty-
relsen, der er ansvarlige for at gennemføre veterinær-
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kontrollen af fiskevarer og levende muslinger m.m.
bestemt til konsum på grænsekontrolstederne i de
havne, hvor fiskene importeres.

Afsnit II
Fælles bestemmelser

Kapitel 3
Fiskevarer og levende muslinger m.m.

§ 4. Fiskevarer og levende muslinger m.m. må indføres til
Grønland, med mindre fødevarerne er omfattet af restriktio-
nerne i denne bekendtgørelse, jf. afsnit III.

Stk. 2. Samhandel skal ske iht. reglerne i veterinærbe-
kendtgørelsens kapitel 2.

Stk. 3. Import af fiskevarer og levende muslinger m.m.
skal ske iht. veterinærbekendtgørelsens kapitel 3-5.

Kapitel 4
Alle andre animalske fødevarer end fiskevarer og levende

muslinger m.m.

§ 5. Alle andre animalske fødevarer end fiskevarer og le-
vende muslinger m.m. må kun indføres fra samhandelsom-
rådet eller fra et land eller en del af et land, hvorfra EU har
tilladt import. Fødevarer, der indføres til Grønland, skal
overholde de relevante krav i fødevarelovgivningen, med-
mindre EU har fastsat andet, eller - hvis en specifik aftale er
gældende mellem EU og Grønland - de krav, der er fastsat
heri.

Afsnit III
Fiskevarer og levende muslinger m.m. under restriktion

Kapitel 5
Albanien – kolera og histamin

§ 6. Det er forbudt at indføre følgende produkter, der har
oprindelse i eller er afsendt fra Albanien:
1) muslinger m.m. eller
2) levende fisk og levende muslinger m.m., der transpor-

teres i vand.

§ 7. Det er forbudt at indføre fisk og fiskevarer bestemt til
konsum fra Albanien tilhørende familierne Scombridae,
Clupeidae, Coryfenidae, Pomatomidae og Scombresosidae,
med mindre der foreligger særlig tilladelse Fødevarestyrel-
sen, jf. § 28, stk. 1.

Kapitel 6
Bangladesh – chloramphenicol, metabolitter af

nitrofuraner, tetracyklin, malakitgrønt og krystalviolet

§ 8. Det er forbudt at indføre krebsdyr til konsum fra
Bangladesh, med mindre der foreligger særlig tilladelse fra
Fødevarestyrelsen, jf. § 28, stk. 1.

Kapitel 7
Republikken Guinea - fiskevarer

§ 9. Det er forbudt at indføre fiskevarer bestemt til kon-
sum fra Republikken Guinea.

Kapitel 8
Indien – chloramphenicol og tetracycklin samt nitrofuraner

og deres metabolitter

§ 10. Det er forbudt at indføre akvakulturprodukter be-
stemt til konsum fra Indien, med mindre der foreligger sær-
lig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, jf. § 28, stk. 1.

Kapitel 9
Indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. fra Japan

§ 11. Det er forbudt at indføre fiskevarer og levende mus-
linger m.m. fra Japan, med mindre der foreligger særlig til-
ladelse fra Fødevarestyrelsen, jf. § 28, stk. 1.

Kapitel 10
Kina – chloramphenicol, nitrofuraner, malakitgrønt og

krystalviolet samt deres metabolitter,

§ 12. Det er forbudt at indføre fiskevarer og levende mus-
linger m.m. med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for:
1) gelatine fremstillet af ben og skind fra fisk, og
2) fiskevarer, bortset fra

a) akvakulturprodukter,
b) pillede eller forarbejdede rejer, og
c) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i

naturligt ferskvand ved fiskeri.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for nedennævnte produkter, hvis

hvert parti ledsages af en erklæring fra de kompetente kine-
siske myndigheder, hvoraf det fremgår, dels at partiet inden
eksporten er blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at
de pågældende produkter ikke udgør nogen risiko for men-
neskers sundhed, dels at resultaterne af de analytiske under-
søgelser viser, at partiet ikke indeholder chloramphenicol,
nitrofuraner eller deres metabolitter:
1) akvakulturprodukter,
2) pillede eller forarbejdede rejer, og
3) krebs af arten Procambrus clarkii, der er fanget i natur-

ligt ferskvand ved fiskeri.
Stk. 4. For partier af akvakulturprodukter skal det desuden

fremgå af den i stk. 3 nævnte erklæring fra de kompetente
kinesiske myndigheder, dels at partiet inden eksporten er
blevet underkastet en kemisk test for at sikre, at de pågæl-
dende produkter ikke udgør nogen risiko for menneskers
sundhed, dels at resultaterne af de analytiske undersøgelser
viser, at partiet ikke indeholder malakitgrønt, krystalviolet
eller deres metabolitter.

Kapitel 11
Myanmar - chloramphenicol

§ 13. Grænsekontrollen skal udtage prøver af alle partier
krebsdyr eller produkter fremstillet af eller med krebsdyr
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med oprindelse i eller afsendt fra Myanmar. Prøverne udta-
ges til systematisk kontrol for indhold af chloramphenicol
for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sundhedsfar-
lige for mennesker.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på
grænsekontrolstedet eller på et af grænsekontrollen anvist
lager, indtil grænsekontrollen afviser partiet eller meddeler
tilladelse til, at partiet kan indføres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for
foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den doku-
mentation, som importøren af partiet skal fremlægge.

Stk. 4. Udgifter efter stk. 1-3 afholdes af den ansvarlige
for partiet.

Kapitel 12
Peru - hepatitis A

§ 14. Det er forbudt at indføre toskallede bløddyr fra Pe-
ru, som er bestemt til konsum, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Det er tilladt at indføre følgende toskallede bløddyr
fra Peru:
1) pectinidae, hvorfra organerne er fjernet, og som hidrø-

rer fra akvakulturbrug, og
2) toskallede bløddyr, som er blevet underkastet varmebe-

handling i henhold til kapitel II, del A, punkt 5, litra b),
i bilag 9 til fødevarevirksomhedsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Udgifter efter stk. 2 afholdes af den ansvarlige for
partiet.

Kapitel 13
Thailand - antimikrobielle stoffer, nitrofuraner og deres

metabolitter

§ 15. Grænsekontrollen skal udtage prøver af alle partier
af krebsdyr, eller produkter fremstillet af eller med krebsdyr,
der ledsages af et sundhedscertifikat udstedt før den 21. sep-
tember 2002 med oprindelse i eller afsendt fra Thailand.
Prøverne udtages til systematisk kontrol for indhold af anti-
mikrobielle stoffer, navnlig nitrofuraner og deres metabolit-
ter for at sikre, at de pågældende produkter ikke er sund-
hedsfarlige for mennesker.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte partier skal tilbageholdes på
grænsekontrolstedet eller på et af grænsekontrollen anvist
lager, indtil grænsekontrollen afviser partiet eller meddeler
tilladelse til, at partiet kan indføres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for
foranstaltninger truffet efter stk. 2, herunder for den doku-
mentation som importøren af partiet skal fremlægge.

Stk. 4. Udgifter efter stk. 1-3 afholdes af den ansvarlige
for partiet.

Kapitel 14
Tyrkiet - Escherichia coli og marine biotoksiner

§ 16. Det er forbudt at indføre levende og kølede toskalle-
de bløddyr fra Tyrkiet.

Stk. 2. Det er forbudt at indføre frosne og forarbejdede to-
skallede bløddyr fra Tyrkiet, med mindre der foreligger sær-
lig tilladelse fra Fødevarestyrelsen, jf. § 28, stk. 1.

Afsnit IV
Alle andre animalske fødevarer end fiskevarer og

levende muslinger m.m. under restriktion

Kapitel 15
Bulgarien - mund- og klovesyge samt klassisk svinepest

§ 17. Importører af kød, kødprodukter, behandlede maver,
blærer og tarme, mælk samt mejeriprodukter af klovbærende
dyr fra Bulgarien skal sikre, at fødevarerne ved modtagelsen
i Grønland er ledsaget af et officielt certifikat, som indehol-
der den relevante påtegning, jf. stk. 2-5.

Stk. 2. Kød, der modtages ved samhandel fra Bulgarien,
skal være ledsaget af et officielt certifikat med følgende på-
tegning: »Kød i overensstemmelse med Kommissionens af-
gørelse 2011/44/EU af 19. januar 2011 om visse beskyttel-
sesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien.«

Stk. 3. Kødprodukter, herunder behandlede maver, blærer
og tarme, der modtages ved samhandel fra Bulgarien, skal
være ledsaget af et officielt certifikat med følgende påteg-
ning: »Kødprodukter, herunder behandlede maver, blærer og
tarme, der opfylder kravene i Kommissionens afgørelse
2011/44/EU af 19. januar 2011 om visse beskyttelsesforan-
staltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien.«

Stk. 4. Mælk, der modtages ved samhandel fra Bulgarien,
skal være ledsaget af et certifikat med følgende påtegning:
»Mælk, der opfylder kravene i Kommissionens afgørelse
2011/44/EU af 19. januar 2011 om visse beskyttelsesforan-
staltninger mod mund- og klovesyge i Bulgarien.«

Stk. 5. Mejeriprodukter, der modtages ved samhandel fra
Bulgarien, skal være ledsaget af et officielt certifikat med
følgende påtegning: »Mejeriprodukter, der opfylder kravene
i Kommissionens afgørelse 2011/44/EU af 19. januar 2011
om visse beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klove-
syge i Bulgarien.«

§ 18 Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og
kødprodukter bestående af eller indeholdende sådant kød fra
Bulgarien skal sikre, at disse fødevarer kun indføres, hvis de
er i overensstemmelse med artikel 6 i beslutning
2008/855/EF om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til
bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater.

Kapitel 16
Italien - afrikansk svinepest

§ 19. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og
svinekødsprodukter fra hele Sardiniens område i Italien, skal
sikre sig, at disse fødevarer
1) overholder betingelserne i artikel 11 i gennemførelses-

afgørelse 2014/178/EU om dyresundhedsmæssige for-
anstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i
visse medlemsstater, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori
det påtegnes, at » Disse produkter er i overensstemmel-
se med Kommissionens gennemførelsesafgørelse
2014/178/EU af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæs-
sige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svine-
pest i visse medlemsstater«.
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Kapitel 17
Letland - klassisk svinepest

§ 20. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og
kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra
de i bilag 1 nævnte områder i Letland skal sikre sig, at disse
fødevarer
1) overholder betingelserne i artikel 4 i gennemførelsesaf-

gørelse 2013/764/EU, og
2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori

det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse
med Kommissionens gennemførelsesafgørelse
2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundheds-
mæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk
svinepest i visse medlemsstater«.

Kapitel 18
Litauen - afrikansk svinepest

§ 21. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og
svinekødsprodukter fra de i bilag 2 nævnte områder i Litau-
en, skal sikre sig, at disse fødevarer
1) overholder betingelserne i artikel 11 i gennemførelses-

afgørelse 2014/178/EU om dyresundhedsmæssige for-
anstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i
visse medlemsstater, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori
det påtegnes, at » Disse produkter er i overensstemmel-
se med Kommissionens gennemførelsesafgørelse
2014/178/EU af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæs-
sige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svine-
pest i visse medlemsstater«.

Kapitel 19
Kina – aviær influenza

§ 22. Det er på grund af sygdommen aviær influenza for-
budt at indføre fersk fjerkrækød, kødprodukter og tilberedt
kød bestående af eller indeholdende fjerkrækød samt konsu-
mæg med oprindelse i eller afsendt fra Kina.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fjerkrækødprodukter, når det
i kødprodukterne anvendte fjerkrækød har gennemgået en
behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på
mindst 3,00 (helkonserves), eller for fjerkrækødprodukter
fra den kinesiske provins Shandong en varmebehandling til
der opnås mindst 70 oC overalt i kødet under kødproduktets
forarbejdning.

Kapitel 20
Kroatien – klassisk svinepest

§ 23. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og
kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra
regionerne Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Po-
savina og Vukovar-Srijem i Kroatien skal sikre sig, at disse
fødevarer
1) overholder betingelserne i artikel 4 i gennemførelsesaf-

gørelse 2013/764/EU, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori
det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse
med Kommissionens gennemførelsesafgørelse
2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundheds-
mæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk
svinepest i visse medlemsstater«.

Kapitel 21
Polen - afrikansk svinepest

§ 24. Importører af fersk svinekød, tilberedt svinekød og
svinekødsprodukter fra de i bilag 3 nævnte områder i Polen,
skal sikre sig, at disse fødevarer
1) overholder betingelserne i artikel 11 i gennemførelses-

afgørelse 2014/178/EU om dyresundhedsmæssige for-
anstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i
visse medlemsstater, og

2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori
det påtegnes, at » Disse produkter er i overensstemmel-
se med Kommissionens gennemførelsesafgørelse
2014/178/EU af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæs-
sige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svine-
pest i visse medlemsstater«.

Kapitel 22
Rumænien - klassisk svinepest

§ 25. Importører af fersk svinekød samt tilberedt kød og
kødprodukter bestående af eller indeholdende svinekød fra
Rumænien skal sikre sig, at disse fødevarer
1) overholder betingelserne i artikel 4 i gennemførelsesaf-

gørelse 2013/764/EU, og
2) ved indførslen er ledsaget af et officielt certifikat, hvori

det påtegnes, at »Dette produkt er i overensstemmelse
med Kommissionens gennemførelsesafgørelse
2013/764/EU af 13. december 2013 om dyresundheds-
mæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk
svinepest i visse medlemsstater«.

Kapitel 23
Schweiz - aviær influenza

§ 26. Det er forbudt at indføre fersk kød, hakket kød, til-
beredt kød og maskinsepareret kød af vildtlevende fjervildt
samt kødprodukter, som består af eller indeholder kød af
vildtlevende fjervildt med oprindelse i eller afsendt fra
Schweiz, med mindre der foreligger særlig tilladelse fra Fø-
devarestyrelsen, jf. § 28, stk. 1.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for kødprodukter, når det i kød-
produkterne anvendte kød har gennemgået en af følgende
behandlinger:
1) behandling i hermetisk lukket beholder til Fo-værdi på

mindst 3,00 (helkonserves), eller
2) varmebehandling til der opnås mindst 70 oC overalt i

kødet under kødproduktets forarbejdning.
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Kapitel 24
Sydkorea - aviær influenza

§ 27. Det er forbudt at indføre konsumæg med oprindelse
i eller afsendt fra Sydkorea.

Afsnit V
Undtagelses-, foranstaltnings- og

ikrafttrædelsesbestemmelser

Kapitel 25
Godkendelse af indførsel af de i paragrafferne 7, 8, 10, 11,

16, stk. 2, og 26, stk. 1, omhandlede produkter

§ 28. Trods forbud for indførsel af de i paragrafferne 7, 8,
10, 11, 16, stk. 2, og 26 stk. 1, omhandlede produkter, kan
Fødevarestyrelsen tillade indførsel af disse produkter på
nærmere angivne vilkår. De vilkår, indførsel tillades i hen-
hold til, fremgår af den danske fødevarerestriktionsbekendt-
gørelse (Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med sær-
lige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædel-
se af diverse EU-retsakter). Vilkårene kan indbefatte kon-
trol, prøveudtagning, laboratorieanalyser m.v. samt håndhæ-
velse.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse sker ved henvendelse til
Fødevarestyrelsen, International Handel, Stationsparken
31-33, DK-2600 Glostrup, Tlf. 72 27 69 00.

Stk. 3. Alle udgifter efter stk. 1 påhviler importøren.

Kapitel 26
Bestemmelser om foranstaltninger

§ 29. Med mindre mere indgribende foranstaltninger er
forskyldt efter anden lovgivning, kan der idømmes bøde til
den, der
1) overtræder §§ 6-11, § 12, stk. 1 eller stk. 4, § 14, stk. 1,

§§ 16-21, § 22, stk. 1, §§ 23-25, § 26, stk. 1, eller § 27,
eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 13, stk. 3, § 15,
stk. 3, eller § 28, stk. 1.

Stk. 2. Selskaber m.v. (juridiske personer) kan pålægges
bøde efter stk. 1.

Kapitel 27
Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. april 2014.

Fødevarestyrelsen, den 15. april 2014

ESBEN EGEDE RASMUSSEN

/ Jan Thiele
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Bilag 1
Områder i Letland med risiko for klassisk svinepest, jf. § 20

I Alūksnes novads: Pededzes og Liepnas pagasti
I Rēzeknes novads: Pušas, Mākoņkalna og Kaunatas pagasti
I Daugavpils novads: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabo-

res, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes og Laucesas pa-
gasti

I Balvu novads: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema,
Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu og Bērzpils pagasti

I Rugāju novads: Rugāju og Lazdukalna pagasti. I Viļakas novads: Žiguru, Vecumu,
Kupravas, Susāju, Medņevas og Šķilbēnu pagasti

I Baltinavas novads: Baltinavas pagasts
I Kārsavas novads: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes og Mežvidu pagasti. I

Ciblas novads: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes og
Blontu pagasti

I Ludzas novads: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu og Istras pagasti
I Zilupes novads: Zaļesjes, Lauderu og Pasienes pagasti
I Dagdas novads: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes,

Dagdas, Konstantinovas og Andrupenes pagasti
I Aglonas novads: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas og Aglonas pagasti
I Krāslavas novads: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalnie-

šu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu og Izvaltas pagasti

15. april 2014. 6 Nr. 385.



Bilag 2
Områder i Litauen med risiko for afrikansk svinepest, jf. § 21

I Vilnius amt (apskritis): Šalčininkai distriktskommune
I Alytus amt (apskritis): Lazdijai distriktskommune, Varėna distriktskommune,

Alytus distriktskommune, Alytus bykommune og Dru-
skininkai kommune
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Bilag 3
Områder i Polen med risiko for afrikansk svinepest, jf. § 24

I provinsen Podlaskie: kommunerne Giby og Sejny med byen Sejny i distriktet Sejneński
kommunerne Lipsk og Płaska i distriktet Augustowski
kommunerne Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków og
Michałowo i distriktet Białostocki
kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, No-
wy Dwór, Sidra, Sokółka og Szudziałowo i distriktet Sokólski.

15. april 2014. 8 Nr. 385.


		CVR 11570119
	2014-04-23T14:39:24+0200
	Danmark
	Civilstyrelsen - Lov- og Ministerialt
	Kundgørelse




