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”Oversigt over eksportrestriktioner” på Fødevarestyrelsens hjemmeside er opdateret 16. august 2018
Forskellen i forhold til oversigten dateret 14. august 2018 (nr. 013, 2018) er, at
Hong Kong ikke længere har forbud mod ”Al import af fjerkræ, fjerkræprodukter og æg
fra Holstebro Kommune”
Oversigten over eksportrestriktioner ligger på Fødevarestyrelsens hjemmeside med
overskriften Eksportrestriktioner, og findes under overskriften Liste over aktuelle eksportrestriktioner
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksportrestriktioner.aspx
I certifikatdatabasen står i relation til
La 23,0-2034 til fjerkrækød og fjerkrækødprodukter til Hong Kong
16-08-2018: Hong Kong har løftet restriktionerne for eksport af fjerkræ, fjerkrækød og Fjerkræ produkter
fra Holstebro kommune d. 16. august 2018. Eksporten kan derfor genoptages fra Holstebro kommune fra
d. 16. august 2018. Restriktionerne for Vordingborg kommune opretholdes fortsat.
Myndighederne i Hong Kong oplyser dog, i forbindelse med løftet af restriktionerne, at der kun accepteres
frisk og frosset fjerkrækød og fjerkræprodukter, hvor hele partiet stammer fra fjerkræ holdt i et land, en
zone eller kompartment, fri for Aviær Influenza siden klækning.
Dette tolkes af Fødevarestyrelsen som, at fjerkrækød og fjerkræ produkter kan eksporteres fra Holstebro
Kommune fra d. 16. august, såfremt fjerkrækød og -produkter ikke stammer fra levende fjerkræ holdt
og/eller klækket i Holstebro kommune i perioden 5. maj 2018 til 12. august 2018.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/76f79ebe-7e64-4f23-b4a2-cf4a661862ef

La 23,0-5593 til æg og ægprodukter til Hong Kong
16-08-2018: Hong Kong har løftet restriktionerne for eksport af fjerkræ, fjerkrækød og fjerkræ produkter fra
Holstebro kommune d. 16. august 2018. Eksporten kan derfor genoptages fra Holstebro kommune fra d.
16. august 2018. Restriktionerne for Vordingborg kommune opretholdes fortsat.
Forsendelser af fjerkræ-æg (produceret og pakket) til human konsum kan udelukkende accepteres fra et
Aviær Influenza frit land, en zone eller kompartment, transporteret i ny og passende hygiejnisk emballage.
Dette tolkes af Fødevarestyrelsen som, at fjerkræ-æg og ægprodukter kan eksporteres fra Holstebro
Kommune fra d. 16. august, såfremt æg og æg produkter ikke er produceret og pakket, eller stammer fra
fjerkræhold i Holstebro kommune i perioden 5. maj 2018 til 12. august 2018.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/3f91aa1f-e4a4-408e-ad15-3cbd4c7698dd

