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Undsluppet akvarieplante skal bekæmpes med 
mørke. 
 

Miljøstyrelsen vil rulle sort plastik ud over søbunden for at bekæmpe akvarieplanten carolina 
cabomba, der breder sig voldsomt i to søer ved Roskilde. 
 

 
Den sydamerikanske vandplante, carolina cabomba, har i løbet af kort tid bredt sig i to søer, 
Fiskesø og Hundesø ved Hedeland nær Roskilde. Her truer planten med at udkonkurrere den 
oprindelige vegetation. 
Men nu sætter Miljøstyrelsen gang i bekæmpelsen af planten, for at fjerne den fra søerne og 
forhindre, at den spreder sig yderligere i naturen. 
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-Skrækscenariet er, at planterne spreder sig til andre søer, og så kan opgaven med at bekæmpe 
den hurtigt blive enorm. Derfor er det så vigtigt, at vi hurtigt får situationen under kontrol, siger 
biolog Julian Dons Henriksen fra Miljøstyrelsen, der har ansvaret for bekæmpelsen. 
Allerede i maj måned blev der udstedt et forbud mod fiskeri og badning, herunder hundebadning i 
de to søer, for at forhindre spredning af planten. 

 
 
Invasiv plante skal skygges væk  
Tidligere har man bekæmpet invasive vandplanter ved at tømme søer for vand og fjernet 
planterne. Men ved Hedeland afprøver Miljøstyrelsen en ny metode, plastfolie. 
-Vi ruller mørk plastik ud over søbunden, for så dør planten af mangel på lys efter nogle 
måneder, fortæller Julian Dons Henriksen 
Et område på cirka 10.000 kvadratemeter, hvilket er mere end en fodboldbane, skal overdækkes, 
vurderer konsulentfirmaet Amphi Consult, der udfører bekæmpelsen. 
 
Én centimeter for meget 
England, Tyskland og Australien er blandt de lande der også har haft problemer med den 
livskraftige akvarieplante, der spreder sig til naturen. 
-Planten i søen stammer formentlig fra et akvarie, der er blevet tømt ud i søen. Der skal ikke mere 
end en lille stump på en centimeter af stænglen til. Ud fra den lille stump kan planten skyde og 
formere sig og brede sig over store områder, siger Julian Dons Henriksen. 
 
Udsætning af fisk og planter er forbudt 
Hvis man vil skille sig af med fisk og planter fra et akvarium, skal fiskene først aflives, og derefter 
skal indholdet smides ud som husholdningsaffald. 
-Det her viser tydeligt, hvor skadeligt det kan være, når man sætter fremmede dyr og planter ud, 
hvor de ikke hører hjemme. Skaderne på områdets natur kan blive enorme, og oprydningen koster 
dyrt, siger Julian Dons Henriksen. 
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Det er forbudt at udsætte dyr og planter i naturen ifølge naturbeskyttelsesloven. 
 

 
Link til artikel og video: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/aug/undsluppet-
akvarieplante-skal-bekaempes-med-moerke/?fbclid=IwAR2b6iofx-
wJLVaNv8b9q_HY3sizWP8GPUzUSTdhY5m0I_lVGTOY2Ddw6fg 
 
 

Forbud mod spredning af invasive arter. 

Først vil jeg sige tak til Miljøstyrelsen for deres henvendelse og tilladelse til brug af deres artikel. 
Dernæst vil jeg gerne knytte en kommentar. 

Grøn cabomba, som i mange år har været brugt som akvarieplante, er for et par år siden blevet 
forbudt at handle med i EU. Har man akvarium, har man også et ansvar for det man holder. 
Begynder man først at slippe guldfisk og akvarieplanter ud i naturen, er man ikke kun med til at 
ødelægge den natur der omgiver os, men man er også med til at ødelægge akvariehobbyen. Det 
giver hobbyen et dårligt ry, når folk begår sådanne dumheder. 

Grøn cabomba, mysteriesnegle og andre dyr/planter er på listen over invasive arter, som ikke 
hører hjemme i naturen i EU, og det samme burde guldfisken/slørhalen være. Grunden til at 
guldfisken ikke er kommet på invasivlisten er, at guldfisken er et så stort og uløseligt problem, at 
den er opgivet på forhånd. Underlig begrundelse syntes jeg. 

Det er uansvarligt, når danske dyrehandlere og akvarister fortsætter med at sælge arter, som 
findes på invasivlisten og som er forbudte at videreformidle. Når man giver disse arter nye danske 

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/aug/undsluppet-akvarieplante-skal-bekaempes-med-moerke/?fbclid=IwAR2b6iofx-wJLVaNv8b9q_HY3sizWP8GPUzUSTdhY5m0I_lVGTOY2Ddw6fg
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/aug/undsluppet-akvarieplante-skal-bekaempes-med-moerke/?fbclid=IwAR2b6iofx-wJLVaNv8b9q_HY3sizWP8GPUzUSTdhY5m0I_lVGTOY2Ddw6fg
https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2019/aug/undsluppet-akvarieplante-skal-bekaempes-med-moerke/?fbclid=IwAR2b6iofx-wJLVaNv8b9q_HY3sizWP8GPUzUSTdhY5m0I_lVGTOY2Ddw6fg
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navne, for at forsætte salget af dem, viser det med al tydelighed, at der er tale om en bevidst 
overtrædelse af gældende lovgivning. 

Tænk jer om som akvarister, vis at I er det ansvar voksen, som I påtager jer ved at holde 
dyr/planter. Det fremgår tydeligt af video og artikel fra Miljøstyrelsen hvad det medfører for 
naturen. 

Tonny Brandt Andersen, DAU formand 

 

 
 

50 år med akvariehobbyen i Viborg 
I 1969 dannedes en forening, hvis formål var (og er) at samle mennesker om en fælles interesse for 

akvarier, i alle udformninger og varianter. 

  

Vi er glade for, at kunne fejre 50 års jubilæet for Viborg Akvarieforening, den 14. september 2019. 

 

Her er programmet for dagen – som det ser ud pt- 

kl. 10.00: Formanden fra Viborg Akvarieforening byder velkommen. 

kl. 10.15: Foredrag med Michael Mikkelsen om “Aquascaping”. 

kl. 12.15: Frokost. 

kl. 13.15: Foredrag med Michael Winther om, “Tandkarper i haven”. 
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kl. 15.00: Kaffepause. 

kl. 15.45: Foredrag med Gunnar Laursen om “Min hobby og mit erhverv”. 

kl. 17.45: Fællesspisning. Mere information vil komme hurtigst muligt. 

kl. 19.15: Jubilæumstalen. 

kl. 19.30: Foredrag med Claus Christensen om “Mine rejser”. 

kl. 21.30: Hyggesnak til ca. kl. 23.00.   

 

 

Bemærk – alle tidspunkter er cirkatider. 
 

 

 

Detaljer  

Dato:   14. september  

Tidspunkt:   09:30 - 22:00  

Begivenhed Kategorier: Foredrag, Jubilæum, Medlemsmøde 

Begivenhed Tags: 50 års jubilæum, Aquascaping, Claus Christensen, Gunnar Laursen, 

Michael Winther, Rejsefortællinger, viborg akvarieforening 

 

Sted   Viborg Gymnasium & HF  

Skaldehøjvej 12  

Viborg, 8800 Denmark + Google Maps 

 

Arrangør  Viborg Akvarieforening  

Telefon:   41590680  

E-mail:   formand@viborg-akva.dk  

Hjemmeside:  https://viborg-akva.dk  

 

Programmet til Viborg Akvarieforenings jubilæumsarrangement er sakset fra deres internetside. 
DAU’s medlemsforeninger er meget velkomne til at sende sådan materiale til DAU. Vi bringer 
meget gerne sådan information videre. Vi er til for Jer   
 
 

 

https://viborg-akva.dk/events/kategori/foredrag/
https://viborg-akva.dk/events/kategori/jubilaeum/
https://viborg-akva.dk/events/kategori/medlemsmode/
https://viborg-akva.dk/tag/50-ars-jubilaeum/
https://viborg-akva.dk/tag/aquascaping/
https://viborg-akva.dk/tag/claus-christensen/
https://viborg-akva.dk/tag/gunnar-laursen/
https://viborg-akva.dk/tag/michael-winther/
https://viborg-akva.dk/tag/rejsefortaellinger/
https://viborg-akva.dk/tag/viborg-akvarieforening/
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Skaldeh%C3%B8jvej+12+Viborg+8800+Denmark
https://viborg-akva.dk/
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Program og flere oplysninger om denne foredrags dag i Vejle følger i næste nyhedsbrev. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Næste nyhedsbrev forventes udsendt i starten af oktober, her vil der 
være nyt omkring nyhedsbrevet, deadlines for indsendelse af materiale 
og lignende. 


