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”Hjemmesstyrets bekend
dtgørelse nr. 12 af 13. septe
ember 2004 om
m eksport og import af vilde
e dyr
og planter mv.
m omfattet af
a konventionen af 3. marts 1973 om interrnational handel med
udryddelsesstruede vilde dyr
d og planter (Washingtonkkonventionen//CITES)”.
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