Regler for indførsel af planter
med post og pakker
Reglerne for indførsel af planter og planteprodukter fra lande
uden for EU betyder, at det ikke er tilladt at indføre planter, frø,
frugt og andre planteprodukter med post og pakker fra landene
uden for EU. Det gælder også for planter og planteprodukter, som
sendes med post og pakker.
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