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DAU`s sekretær 

Ole G. Nielsen 

Druevej 6, 

3650 Ølstykke 

Tlf. 47 17 78 43 

e-mail: 
sekr@danskakvarieunion.dk 

 

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. 

 

 

Ny kasserer i DAU 
 
Da Knud Erik Madsen fra Skive har 
ønsket at fratræde jobbet som kasserer, 
har vores sekretær Ole g. Nielsen 
midlertidigt overtaget arbejdet som 
kasserer, indtil næste generalforsamling 
 
Bestyrelses suppleant Michael Hansen fra 
Silkeborg indtræder som bestyrelsesmed-
lem 
 

 

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 
 
 
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 

. 

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. 
 
 

Medlemsforeninger i DAU:                      

Et spøgelse går gennem akvarie- verdenen - Positivlisten!  
 

I denne artikel ser vi på positivlisten som et onde, eller måske et gode. Baggrunden er ikke at man i Danmark har tanker 

om at indføre en positivliste, men i UK drøftes spørgsmålet igen og vi kan forestille os at man hos EU nede i Brüssel 

tager spørgsmålet op igen. En positivliste i et enkelt land vil med åbne grænser få en ret begrænset virkning.  

 

Positivlisten kort beskrevet Positivlisten går helt kort ud på at import af akvariefisk som udgangspunkt er 

forbudt, men der vil være en række undtagelser = de fisk som udtrykkeligt er nævnt på listen. Sådanne tilladte 

akvariefisk vil være arter som har været holdt i akvarium gennem mange år og hvor man ved, at de ikke kan leve i 

naturen og derved forårsage faunaforurening.  

 

Positivlistens gode sider Positivlisten har den ubestridelige fordel at den beskytter de holdte bestande mod 

sygdomme indført udefra.  

 

Et klassisk eksempel er den frygtede KHV sygdom. Et andet er risikoen for invasive arter som måske kan leve og 

formere sig i naturen til skade for den hjemlige fiskefauna. Et sådan eksempel er slangehovedfisken som har bredt sig 

flere steder i USA til ubodelig skade for den hjemlige fiskebestand. I Spanien kender de til vejrålen, Misgurnus 

anguillicaudatus, der har bredt sig i de spanske floder. Spanien er i det hele taget et interessant eksempel på 



konkurrencen mellem fremmede og oprindelige fisk. I Catalonien i den nordøstlige del af landet er der i dag i floderne 

30 oprindelige arter og 22 fremmede arter. Tendensen er fremgang for de invasive og tilbagegang for de oprindelige.  

 

Positivlistens dårlige sider. Den almindelige og populære Barbus tetrazona, pop tigerbarbe Den har sammen med 

andre barber været tæt på at falde udenfor en påtænkt britisk positivliste. Man kan meget let forestille sig at en 

positivliste kun vil omfatte ganske få fisk som er tilladt ud fra kriterier om at arten ingen chance har i noget europæisk 

habitat og på ingen måde er en truet art.  

 

Positivlistens historie Britisk lovgivning har hidtil været den mest omfattende på området positivliste. Indtil 2009 

havde man et system med en licens (DOF8T) for tropefisk og en anden for koldtvands fisk (DOF8A). Hvis en fisk ikke 

faldt ind under DOF8T skulle der søges om importtilladelse under DOF8A og sådan en tilladelse fik importøren kun 

hvis særlige grunde talte for det. Man ville ikke have invasive arter i Englands og Wales’ floder og søer. Loven blev 

håndhævet noget anderledes for Skotland, hvor klimaet jo er mere nordisk og dermed gør det sværere for fremmede 

arter at leve og formere sig. 

 

Kinesisk græskarpe er sammen med fisk som stør, slangehoved-fisk og flere omfattet af den nuværende ordning og 

kræver en DOF8A licens for at komme ind i UK, men efterhånden koncentrerede man sig om arter, der kunne være 

mulige smittebærere og her er fortolkningsmulighederne mere mangfoldige og risikoen for uenighed mellem forskellige 

interesser nærliggende. Sammen med udsigten til EU tiltag er behovet for en mere holdbar og klar ordning nær-

liggende.  

 

Hvad hvis positivlisten bliver virkelighed? Positivlisten er ganske enkel at håndhæve. Så enkel at politikere 

og bureaukrater meget let kan fristes af den (”så er der vist ikke mere vrøvl”) Positivlisten er i sin gribende enkelhed en 

fortegnelse over arter som må indføres. Når fisken er på listen må den indføres. Hvis ikke, er der 0 adgang til 

importlandet.  

Et tænkt eksempel kan helt enkelt sige det således: En almindelig rød sværddrager må gerne komme ind hvis den står på 

positivlisten, måske endda med billede og beskrivelse, men en sjælden tandkarpe, som er truet i naturen, fordi dens 

biotop er under pres, står ikke på positivlisten og så er det hjem igen med alt hvad det kan betyde af strabadser og stress, 

eller måske en større proces, hvor fisken skal identificeres og artsbestemmes. Sandsynligvis skal den også undersøges af 

en dyrlæge for at fastslå, at den ikke medfører sygdom eller smitsomt virus. Papir, attester og bureaukrati er 

positivlistens sikre følge- svende. Det samme er kraftige prisforhøjelser på fiskene, et sted skal omkostningerne jo 

dækkes.  

 

Den endelige konsekvens af en positivliste vil uvægerligt være en kraftig nedgang i udbuddet af akvariefisk og dermed 

en reduktion af akvariehobbyen til stuepynt. Eller som man siger fra mange sider i England: ”Hellere en regulær 

negativliste end en positivliste med muligheder for fortolkning”  

 

Positivlisten i Danmark? Hvis positivlisten bliver en realitet i Danmark vil det sandsynligvis blive som en 

ratificering af et EU direktiv. Der synes indtil nu ikke at være planer om at indføre en speciel dansk positivliste. Hvis 

den kommer, vil den sandsynligvis omfatte al import fra lande udenfor EU og det vil sige import fra lande som 

Brasilien, Singapore, Malawi, Mexico, Indien for blot at nævne nogle, men der er en undtagelse., EU’s tropiske hjørne i 

Sydamerika:. 

 

”Guyane Française, er et fransk departement, dvs. en del af Frankrig og af EU, beliggende i Sydamerika; 83.533 km2, 

163.000 indbyggere (2001). Hovedstad Cayenne (50.600 indbyggere.). Fransk Guyana har to pladser i 

nationalforsamlingen i Paris. Med nabolandene Brasilien og Surinam er der ikke megen kontakt. Ligesom i nabolandene 

Surinam og Guyana er landet tyndt befolket med de fleste indbyggere ved kysten. I det indre er der tropisk regnskov. 

Geografisk er det en fortsættelse af Amazonas, hvilket sætter sit præg på flora og fauna. Hvis EU skulle indføre en 

positivliste vil akvariefisk fra Fransk Guyana være undtaget, thi landet har, som nævnt status som en fuldgyldig del af 

Frankrig og dermed en del af EU. Fisk fra denne del af Sydamerika er ikke import. De har fået et rødbedefarvet pas i 

vuggegave.  

Eksport af akvariefisk fra Fransk Guyana Eksporten af akvariefisk er beskeden, også til Frankrig. Infrastrukturen er 

mildt sagt underudviklet så snart man kommer udenfor kystregionen og erhvervsmæssigt opdræt er kun af ringe 

størrelse. Man kan forestille sig at akvariefisk fra Brasilien ”svømmer” over den ikke særligt bevogtede grænse og 

bliver ”franske”. Sådan noget må man ikke, men i de varme lande kan meget lade sig gøre  

 

Fisk i Fransk Guyana  

 



Trods arterne og deres udbredelse, især i de mere utilgængelige egne. Den seneste artsliste omfatter 416 arter, af disse 

er 367 ferskvandsfisk. Arternes diversitet er større end i nabolandet Surinam. De største slægter er Characiformes 

(karpelaks) (41%), Siluriformes (33%) og Perciformes (13%) 87 arter, eller 25% af arterne er endemiske, sandsynligvis 

er der flere endemiske end tallet angiver da franskmændene bruger meget strenge kriterier for at kalde en art endemisk 

 

Artiklen er bragt med tilladelse fra @kva-net NYT, som kommer gratis og u forpligtigende til 

alle interesserede hver uge 

 
 
 

 
 

Foreninger medlem af DAU: 
 
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 

 


