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Status pr. 1. maj 2012
Foreninger som er medlem hos DAU

22

Foreninger som ikke er medlemmer:

10

DAU har modtaget den meddelelse

Horsens akvarieklubs tidligere formand igennem en menneskealder er nu ikke iblandt os mere.
Han døde efter langs tid sygdom.
Æret være hans Minde.

Dommeruddannelse
Desværre var der kun 2 tilmeldinger til kurset, og derfor kan det ikke gennemføres i denne omgang. DAU og
DAS skal dog opfordre til, at man i klubberne reklamerer for uddannelsen. DAS er stadig interesseret i at
gennemføre et kursus, hvis der kommer flere tilmeldinger.
Så interesserede må meget gerne igen kontakte DAS på formand@akvariedommer.dk .

DAU-plakat
Skulle du/klubben/foreningen være interesseret i DAU’s nye plakat i A3 størrelse, så ret henvendelse til
DAU’s formand herom. Mailadressen finder du på DAU’s hjemmeside.

Medicin/desinfektionsmidler til hobby/kæledyr til fisk
Den 26.februar modtog vi et svar fra ministeriet. Et svar som ikke var til meget hjælp, da det mer
eller mindre bare var en konstatering af fakta, som vi kendte i forvejen.
Vi har den 29.marts 2012 haft en samtale med en sektionsleder i lægemiddelgodkendelsen af
veterinærmedicin. Han opfordrede os til at anmode om et møde, og til dette medbringe en positivliste
over de præparater, som vi som akvarister ønskede at kunne benytte os af. En sådan liste har vi nu
fået lavet efter henvendelse til forskellige importører.
Den 9. marts 2012 har Sverrig, ligesom Tyskland, Holland, Østrig og England fritaget lægemidler til
akvariefisk.
Den 10.april har vi sendt anmodning af sted om et møde mellem Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen,
Fødevarestyrelsen og Dansk Akvarie Union.
Her er hvad vi har skrevet til myndighederne:

DAU fik den 30.3.2012 svar fra ministeriet, sundhed og forebyggelse. I svaret fra ministeren gør
denne gældende, at Danmark ikke har benyttet denne mulighed i Europaparlamentets direktiv
2001/82/EF af 6. november 2001 bl.a. på grund af misbrug af antibiotika og henviser til
Fødevarestyrelsen for yderligere oplysninger om grundende til at undtagesesmuligheden ikke er
bragt i anvendelse.
DAU har efterfølgene været i telefonisk kontakt med Sundhedsstyrelsen og har med baggrund i
denne kontakt skrevet et brev, hvor vi fortæller, at her i marts 2012 har Sverige benyttet muligheden
i EU direktivet og godkendt salg af præparater til behandling af akvariefisk.
Såfremt Sundhedsstyrelsen ikke vil følge svenskerne og andre EU-lande foreslår DAU at der laves en
positivliste over indhold i præparater, der ikke kræver godkendelse.
Til det brug har vi indhentet oplysninger fra Aquarium Münster, Sera, Tetra, eSHa, JBL og Dajena
om alle deres præparater med dokumentation af indhold.

Vi har samlet alle oplysninger i en liste over præparater med indholdstoffer med produktcent og
distributør og fremsendt denne.
Sundhedsstyrelsen har efterfølgende anmodet om dokumentations materialet og vi ser frem til et
møde i første omgang med Sundhedsstyrelsen og hvis der bliver behov senere sammen med
Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Pasningsvejledninger.
I fortsættelse af debatten sidste år om pasningsvejledninger for hobbydyr- og fugle er DAU blevet opfordret
til at være med til at udarbejde sådanne også for akvariefisk. DAU har i første omgang nedsat en gruppe
bestående af Poul Petersen (KA), Benny B. Larsen og DAU’s sekretær Ole G. Nielsen for at finde ud af, om det
overhoved er muligt at lave sådanne vejledninger.

Positivlister – igen
DAU har fået lov til at bringe denne artikel fra Akvariebladet nr.2/2012
En række af de store tyske dyrehandlere har besluttet på frivillig basis at udarbejde en positivliste på 200
mest populære fiskearter, som fremover vil være de eneste arter, som de vil handle med. Hensigten med
denne frivillige liste er at få indflydelse på hvilke arter, der fremover skal stå på en eventuel officiel
positivliste. Det skulle jo ud fra et handelsmæssigt synspunkt gerne være dem, som var de mest
efterspurgte.

Ikke alle i dyrehandlerkredse er enige i dette tiltag. Nogle mener, at det er at gøre akvariehobbyen fattigere
og langt mindre interessant for både nuværende og kommende akvarister, men de ser de også som en stor
mulighed i konkurrencen med de større dyrehandlere, fordi de selv kan tilbyde alle nyhederne.

Det har været en kendt sag blandt akvarister, at det i den seneste tid har været svært at få fat i akvariefisk
fra Brasilien, da landet har indført strenge restriktioner for eksporten. Fra 2008 har den været reguleret af en
positivliste på 171 arter, men januar 2012 blev denne liste udvidet til i alt 725 arter, og ophavsmanden til
listen, den brasilianske ichthyolog Henrique Anatole fra det nationale naturbeskyttelsesinstitut IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) har udtalt, at der er tale om en
dynamisk liste, som vil blive udvidet og revideret i takt med, at man får dokumentation for de enkelte arter
situation. Som tegn herpå er et antal L-numre medtaget i positivlisten, men som en engangsforeteelse.
Fremover skal man ikke forvente, at ikke beskrevne arter vil være at finde på listen.

L-numrene omfatter ubeskrevne mallearter fra familien Loricaridae. L-nr. systemet blev etableret for at
kunne holde styr på alle de nye arter, som blev fanget af såvel akvarister som professionelle fangere, og som
dukkede op i et langt hurtigere tempo, end ichthyologerne kunne nå at få dem videnskabeligt beskrevet. Ud
over at blive fotograferet, blev konserverede eksemplarer som oftest sendt til universiteterne til senere

videnskabelig bestemmelse. Det har nok været en væsentlig grund til, at Anatole denne gang har medtaget
nogle af disse endnu ikke videnskabeligt beskrevne arter i den sidste positivliste. Bagtanken var også, at hvis
man var tilbageholdende på dette punkt, så ville der opstå et pres på ichthyologerne for at få de opdagede
arter beskrevet.

Personlig er jeg stærk tilhænger af den brasilianske model med dynamiske positivlister over for deres
eksport af akvariefisk. Det er nødvendigt at beskytte verdens natur, herunder også vores akvariefisk. Så kan
jeg blot håbe på, at man i overvejelserne også tager hensyn til, at det ofte er habitatsødelæggelser, der er
skyld i, at arter bliver truede, og at det i sådanne tilfælde måske vil være en fordel for bevarelsen af
diversiteten/genmassen, at nye arter hurtigt kom ud til seriøse akvarister, som kunne opdrætte dem.

Derimod er jeg modstander af den tyste ”frivillige” model med stærkt begrænsede og mere statiske
positivlister for import af akvariefisk. Det vil betyde en kraftig fattiggørelse af akvariehobbyen og gøre den
langt mindre interessant og tiltrækkende for de seriøse akvarister. En del vil så kaste sig over at ”kultivere”
de tilgængelige arter ud fra devisen om, at hvis vi ikke kan købe spændende nyheder, så må vi lave dem selv
og i akvariefiskenes hjemlande vil disse småfisk igen blive ligegyldige skabninger uden værdi og ikke noget,
man kan se en fordel i at bevare.
Poul Petersen
Marts 2012

Du finder positivlisten på DAU’s hjemmeside:

Tipskuponer
Under foreningsservice er der langt et par tipskuponer ind, som foreningerne frit kan benytte som supplement til deres møde aktiviteter. Disse vil med jævne mellemrum blive suppleret op. Indtil nu ligger der 10
stk. Flere er på vej.

Hjemmebedømmelser i 2012
Du finder resultaterne på DAU’s hjemmeside.

Foredragsholder

DAU efterlyser stadig flere foredragsholdere. Er der foreninger, der ligger inde med emner, som
ikke ligger på vores nuværende foredragsholderliste, hører vi gerne fra Jer. Mail til sekretæren:
ole.g@privat.dk

Messen i Køge i 2012
Den afholdte messe i Køge 2011 blev en stor succes og dette har resulteret i, at det allerede nu er besluttet
at afholde en endnu større messe i 2012, nærmere bestemt weekenden den 29. – 30. september hvor der
ud over de professionelle stande også bliver masser af akvarier. Der vil blive afholdt DM for foreningsakvarier i klasse 2 og 3, Skandinavisk Killiselskab, Poecilia og Danish Show Guppy deltager med mange
akvarier. Make make vil lave workshops under hele udstillingen. Flere grosister har allerede givet tilsagn om
deltagelse. Arealet for udstillingen vil blive dobbelt så stort, da begge haller vil blive inddraget, i alt 2200 m2
under tag. Så noter allerede nu datoen i Jeres kalender.

Opdrætskonkurrencen
Så har vi også fået en afløser for Poul Petersen, det er blevet Heinrich fra Horsens. Foreningerne skal
hermed opfordres til at få tilmeldt nogle opdræt. I 2011 var det ”kun” Silkeborg og Ølstykke der havde
tilmeldt opdræt. Det må kunne gøres bedre. Gå ind på DAU’s hjemmeside og se hvordan det foregår. Det er
ikke svært.
Det er efter DAU’s opfattelse, at det vil være en god ”politik”, at vi er gode til selv at opdrætte fisk. Man
ved aldrig, hvornår der pludselig kan komme forbud mod import af akvariefisk generelt pga. af udryddelse
i naturen.

Kontingent indbetaling foregår til:
Sparekassen Balling’s Skive Afdeling:
Reg.nr. 9312 Kontonr.: 000-03-71432
Kontingent for 2012 er:
Foreninger: 10 kr. pr medlem pr 31/12 2011, dog max 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Den Blå Planet:

Følg med på Danmarks Akvarium nye byggeri ved Kastrup Havn i Tårnby kommune.
www.denblaaplanet.dk

Kommende aktiviteter:
Nivå Kokkedal Akvarieklub har 30 års jubilæum i 2013. Det vil blive fejret den 3/3 2013 på klubbens
traditionelle AKVA-DAG. Klubben kunne i denne forbindelse godt tænke sig om, der var nogle foreninger der
ville udstillede på dagen. Der vil være pokaler til de bedste akvarier.

Den årlige akvadag i Viborg bliver som altid den 2. lørdag i marts, nemlig lørdag den 9. marts 2013.
Det er en auktion hvor der som regel er mindst 500 effekter at byde på. Nærmere om sted og tid følger.

Har du/I kendskab til et arrangement som bør omtales, så send information herom til vores sekretær:
Mail: ole.g@privat.dk

Ønsker du/I ikke at modtage nyhedsbrevet mere så send til en mail herom til ole.g@privat.dk

