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DAU`s sekretær 

Ole G. Nielsen 

Druevej 6, 

3650 Ølstykke 

Tlf. 47 17 78 43 

e-mail: 
sekr@danskakvarieunion.dk 

Flot fremmøde på 

DAU´s 

generalforsamling 
 
12 foreninger 46 % af medlemmerne 
var repræsenteret på DAU´s 
generalforsamling i Vejle søndag den 7. 
april 2013. 
 

Der var en positiv optimisme på DAU´s 

generalforsamling, hvor bl.a. de nye 

opdrætsregler blev godt modtaget, 

ligesom formandens beretning med et 

forslag om ”Akvariets dag” og en stærk 

opfordring til foreningerne om at komme 

i arbejdstøjet for at få flere medlemmer. 

Læs referatet på hjemmesiden eller få det 

hos din formand. 

 

Anmeld dit opdræt 

direkte på 

hjemmesiden 
 
Det er vigtigt at fortælle at vi opdrætter 
vores egne fisk 
 

DAU har behov for at fortælle, at 

akvarister også opdrætter deres fisk. Vi er 

klar over at mange akvarister opdrætter 

deres fisk, nogen lidt i det små, og andre 

er det deres store interesse. Alle opdræt 

tæller med, så anmeld dit opdræt direkte i 

en formular på DAU´s hjemmeside. 

 

Bemærk de nye opdrætsregler – du skal 

ikke først lave et ”Bronzeopdræt” før et 

”Guldopdræt” 

 

Fiskeplejemidler 
 
Nu kører sagen mellem DAU og 
fødevarestyrelsen 
 

Vi har haft et telefonmøde efter en vores 

henvendelse til Fødevarestyrelsen. 

Fødevarestyrelsen vil tage sagen med 

fiskeplejemidler/fiskemedicin op med 

både sundheds- og miljømyndighederne 

på deres møde i slutningen af april måned. 

Vi kan først forvente et svar midt på 

sommeren, men vil blive løbende 

orienteret. Det er en kompleks sag, da 

præparaterne er defineret som lægemidler 

og de indeholder stoffer som kan være 

miljøforurenende, som f.eks. 

kobbersulfat. Vi håber på at det ender 

med, at vi igen kan købe plejemidler til 

vores fisk hos forhandlerne igen. Såfremt 

det ikke lykkedes, at få Fødevarestyrelsen 

til at ophæve forbuddet ved at benytte  

Europaparlamentets direktiv 2001/82/EF 

af 6. november 2001, Artikel 4 afsnit 2, 

hvor det hedder: ”Dette direktiv giver 

medlemsstaterne ret til at fritage 

lægemidler til bla. Akvariefisk”, vil vi 

indgå i et samarbejde med Dyrenes 

Beskyttelse og Brancheforeningen af 

dyrehandlere. 

 

Akvariets Dag 
 
Alle foreninger i Danmark vil i 
weekenden den 2.-3. november lave en 
lokal event med henblik på at få nye 
medlemmer.  
 

Generalforsamlingen var meget positive 

overfor bestyrelsens forslag om en 

landsdækkende event dag for 

akvariehobbyen. 

Så læg allerede nu hovederne i blød om 

hvad netop jeres forening vil bidrage med.  

 

Læs mere om eventen andet sted i DAU-

Nyt. 

 

Reklamer for DAU 
 
Din forening skal være stolte af, at 
være med i et fællesskab, så reklamer 
med det på jeres hjemmeside. 
 

Vi har derfor lagt logo samt logo med 

teksten ”Medlem af” på vores 

hjemmeside, hvor de kan downloades. 

Endvidere har vi lagt DAU´s plakat 

samme sted, som frit kan benyttes. Ligger 

i menuen under foreningsservice. 

Endvidere vil vi snarest 

 lave en folder om DAU  

til brug i foreningerne  

til at orientere medlem- 

merne om, hvad DAU er. 

 

 



 
 

Kalenderen 

Se nærmere om arrangementerne 
på   
      www.danskakvarieunion.dk 
 
3. -5. maj 2013 

Poecillia holder ungeføderweekend. 
Preikestolen Fjellstue, Stavanger, 
Norway 
 
15. september 2013 

Region Sjælland afholder Aquadag i 
Ølstykke. 
 

27. oktober 2013 

Køge Akvariemesse 2013 kl. 10-16 
i Køgehallerne, Ved Stadion 2, 4300 
Køge. 

2.-3. november 2013 

Akvariets Dag 
 
2.-3. november 2013 

Messe i Skive 
 

 

Pasning-

vejledninger  
 
Udskudt til 1. januar 2014 

 

Vejledningerne som skulle være trådt i 

kraft 1.januar 2013, er nu udskudt til 

1. januar 2014 ifølge en ændring 

i dyrehandlerbekendtgørelse foretaget 

af Fødevareministeriet. DAU 

fortsætter i samarbejdet med Dyrenes 

Beskyttelse, hvor vi forventer at kunne 

være færdige inden sommerferien. 

De første vejledninger omhandlende 

karpelaks er klar, men mangler en 

endelig godkendelse af 3 mandsrådet 

. 

 

Regions-

samarbejde 
Benyt DAU´s hjemmeside til at 
reklamer for jeres regionale 
samarbejde.  

 

Det er også muligt at benytte 

hjemmesiden til arkiv af jeres referater 

m.v. – kontakt DAU´s webmaster. 

 

Landsdækkende - 

Akvariets DAG – 
 

Weekenden den 2.-3.november 2013 er afsat til en landsdækkende 
kampagne for at få flere medlemmer i de enkelte 
akvarieforeninger/klubber. 
 

Det er tanken, at alle foreninger i Danmark laver en event.  

 

Det kan være: 

 et åbent hus i deres lokaler, 

 inviterer til foredrag på byens bibliotek,  

 Opstiller et akvarie med en lille stand i et supermarked eller 

indkøbscenter. 

 Lave arrangement sammen med den lokale dyrehandler fx  efter 

lukketid 

 

Foreningerne indmelder til DAU´s sekretær, hvad, hvor og hvornår deres 

event foregår, senest den 1. oktober 2013.. 

 

DAU udarbejder pro-fabrikerede pressemeddelelser, som foreningerne kan 

benytte, gerne i forbindelse med at foreningen fortæller en historie, gerne om 

en af medlemmerne som har noget at fortælle. 

 

DAU vil forinden gå i pressen og fortælle om den landsdækkende 

AKVARIETS DAG og de mange events.  

 

Vi tror på, at vi på den måde kan skabe en interesse for akvariehobbyen, og 

de enkelte foreninger kan lave reklame for sig selv. 

 

Det giver naturligvis også DAU mulighed for at komme frem med vores 

synspunkter bl.a. om de rammer det officielle Danmark giver akvaristerne. 

 

Men for at dette skal lykkes, skal alle foreninger være med, være klar til at 

yde en indsats. 
 

DM i hjemmebedømmelse: 
Der var 3 deltagere i klasse 2 (Selskabsakvariet) 

 

Danmarksmester blev …….Allan Morgen(VAT) med 80 Point. 

Nr. 2 blev……………………Jon Sibbern (KA)   med 78  Point. 

Nr. 3 blev…………….Flemming Hansen (ØAF)  med 76 Point. 

 

Der var 3 deltagere i klasse 3 (Biotopisk Selskabsakvarie) 

 

Danmarksmester blev……. Bent Jacobsen (KA) med 86 Point. 

Nr. 2 blev………..Heino Pedersen.(Karlemosen) med 79 Point. 

Nr. 3 blev  Dennis Langvad (DanishShowGuppy med 74 Point.  

 

Se akvarierne her: http://www.youtube.com/watch?v=Ltx-LHGiZrU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Ltx-LHGiZrU


Medlemsforeninger i DAU:                      
A 
 
 
Aalborg Akvarieforening 
Alssund Akvarieforening 
Akvarie Fyn 
Akvariesiden.dk 
Avedøre Akvarieklub 
DanishShowGuppy 
Esbjerg & Omegns Akvarieklub 
Gersagerparkens Akvarie Forening 
Holbæk Akvarie Klub 
Horsens Akvarieklub 
Karlemosens Akvarieklub 
Københavns Akvarieforening 
Lyngby Akvarieforening 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Randers Akvarieforening 
Roskilde Akvarieforening 
Nivå-Kokkedal Akvarieklub 
Randers Akvarieforening 
Roskilde Akvarieforening 
Silkeborg Akvarieforening 
Skive & Omegns Akvarieforening 
Storkøbenhavns Akvarieklub 
Sydhavsøernes Akvarieklub 
Tønder Akvarie Klub 
Vejle Akvarieforening 
Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub 
Viborg Akvarieforening 
Århus Akvarieforening 
Ølstykke Akvarie Forening 

 


