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Billede fra Viborg Akvariemesse 2021. 
 
 
 

EKSTRA                                    Dansk Akvarie Union 



2 
 

Dansk Akvarie Blad   -   EKSTRA – 2022   -   Dansk Akvarie Union 
 

 
 

Dansk Akvarie Blad nr. 4 – 2022. 
Tekst: Tonny Brandt Andersen. 
 
Jeg har desværre været ophængt af meget 
foreningsarbejde og dårligt helbred den 
seneste tid. Det betyder, at Dansk Akvarie 
Blad er forsinket og først vil blive udsendt i 
løbet af oktober måned. 

Da der foregår en væsentlig begivenhed i 
weekenden (Viborg Akvariemesse), finder jeg 
det nødvendigt, at sende dette ekstra 
nyhedsbrev inden weekenden.  

 
 

 

https://viborg-akva.dk/messe/
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https://viborg-akva.dk/messe/
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Riminino, Italien Foto: Carsten From. 
 

Foredrag af Carsten From i Viborg. 
 
Foredrag lørdag 1. oktober kl 16.30. i 
forbindelse med Viborg akvariemesse 2022. 
For at få adgang til foredraget, skal man 
kunne fremvise armbånd, som kan købes ved 
indgangen. Kom gerne i god tid, så kan man 
jo også lige tjekke hvad vores udstillere har 
med i år. 
Foredraget handler om mine seneste 
fangstture i Europa, til blandt andet Italien, 
Østrig og Tyskland. Jeg kommer blandt andet 

ind på hvilke fisk, krebsdyr og planter der 
lever på de steder, som jeg har besøgt. Der 
bliver også information omkring de 
forskellige lokaliteter, vandtemperaturer og 
spændende detaljer. Inkluderet er også 
fortællingen omkring en helt ny lokalitet, 
med en fisk ikke tidligere fundet i 
pågældende land, som jeg opdagede ved et 
tilfælde. 

 
 
 

 
 

https://viborg-akva.dk/foredrag-med-carsten-from/
http://www.akvarieforretningen.dk/
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Akvarie West i Vildbjerg deltager også på Viborg Akvariemesse 2022. 
 

Akvarie West på Viborg Akvariemesse. 
 
Dansk Akvarie Union’s annoncør/sponsor, 
Akvarie West, er selvfølgelig også i år at finde 
på messen i Viborg i weekenden. 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.akvarieforretningen.dk/
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Dansk Akvarie Union. 
 
Dansk Akvarie Union er desværre ikke til 
stede på Viborg Akvariemesse. Det vil sige 
ingen salg af årskrus denne gang. Der er 
desværre nogle uheldige sammenfald i 
kalenderen som gør, at vi ikke har stand 
denne gang. Ses vi ikke til et arrangement 
før, så deltager DAU i Vejle Akvariemesse i 
februar 2023.  
 

 
 

  

 
 

 
Foto fra Viborg Akvariemesse 2021.  
 

Du kan finde oplysninger om Viborg Akvariemesse samt udstillerliste på: 
https://viborg-akva.dk/messe/ 
 
 

https://terrajova.eu/
https://www.akvastabil.dk/da/

