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Den 27. februar 2012.

Formandshilsen

Jeg beklager, at vi først nu udsender Nyhedsbrev nr. 2 i 2012. Dette skyldes at Ole G Nielsen, vores 
sekretær har været i Australien siden 15. januar, og først kommer hjem den 1. marts.

Der er imidlertid sket så meget de sidste par uger, som jeg synes i som foreninger skal være vidne om. Jeg 

har desværre ikke listerne over de personer som modtager Nyhedsbrevet og har i stedet sendt til de 
foreningesformænd jeg kunne finde på nettet.

I 2011 havde 22 foreninger betalt kontingent og dermed    lem af DAU, det er meget flot, når vi tænker 
på, at vi ”kun” har kendskab til 30 foreninger i Danmark, så 73% af alle akvarieforeninger er med under 
DAU, hvilket gør at vi står styrket overfor de udforinger vores politikere giver vores hobby.
Husk at møde op til generalforsamlingen og få en god oplevelse på Vejlemessen samtidig:

Hvis jeres medlemmer fortsat skal kunne deltage i DAU´s aktiviteter og have stemmeret på 
generalforsamlingen skal kontingentet værew betalt inden generalforsamlingem.
Kontingentet er som følger:
Foreninger: 10 kr. pr. medline pr. 31.12.2011 dog max. 1000 kr.
Associerede foreninger: 150 kr.

Det er efterhånden kommet frem, at v ikke længere lovligt i Danmark kan købe almindelige plejeprodukter 

til vores akvariefisk, hvis de bliver angrebet af en snylter (hvidepletter ect.).
Baggrunden herfor er, at lægemiddelstyrelsen er af den opfattelse at præparaterne er medicin og derfor 
omfattet af reglerne om, at der skal være indhentet en ”Markedsføringsgodkendelse”. Det har disse 
produkter ikke, og er derfor ved at blive fjernet fra akvarieforhandlernes hylder. DAU er i lighed med 
Brancheforeningen Fokus på Dyr af den opfattelse der er sket en fejl i Danmark, da det jf.  

Europaparlamentets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 kan Danmark fritage lægemidler bla. Til 
akvariefisk skal have en ”Markedsføringsgodkendelse.
DAU har derfor skrevet til Ministeren for Sundhed og forebyggelse som lægemiddelstyrelsen hører under. 
Endvidere brevet sendt i kopi til sundhedsordførerne for de enkelte partier. Jeg kan endvidere fortælle, at 

Generalforsamlingen

Søndag den 4. marts 2012 kl. 13 på Damhavens Skole, Damhavevej, Vejle
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Fiskemedicin/Plejemidler kan ikke længere købes i Danmark



TV2 har allerede fået sagen på deres hjemmeside. DAU følger op på sagen, og er i dialog med 
Brancheforeningen Fokus på Dyr, pressen og ministreriet.

Aktuelt er der kommet en Betænkning fra Justitsministeriet om pasningsvejledninger. Punkter/emner som 
var beskrevet i bekendtgørelsen, har vi diskuteret med Rådet vedrørende hold af særlige dyr, da vi 
(Hobbydyrsorganisationerne) ikke fandt dem fyldestgørende nok og for nogle dyrs vedkommende uden 
betydning. Eksempelvis skulle vi beskrive legetøj til fisk så fiskene bliver stimuleret. Der har været en sag, 
hvor dyreværnsorganisationer har krævet legetøj til vandsalamander, så vi forsøger at holde 
dyreværnsorganisationerne uden for vores arbejde, da det nødigt skulle gå op i hat og briller. 

Der er nu opsat nogle punkter, som disse pasningsvejledninger skal indeholde, og som ikke står til at 
ændre. 

Jeg ved godt at det er dyrehandlernes ansvar at udarbejde disse pasningsvejledninger, men bliver de ikke 
lavet, kan det ende med at der ikke kan sælges dyr i Danmark. Det er derfor jeg er gået i dialog med 
brancheforeningen ”Fokus på Dyr” tidligere Dyrehandlernes Brancehforening. Jeg håber vi kan få nedsat en 
arbejdsgruppe – måske allerede i dag, som sammen med Fokus på Dyr vil grupperer vores fisk og udarbejde 

pasningsvejledninger. På den måde sikre vi os at de bliver faglige og brugbare, og det vil også synliggøre 
DAU, når der på hver enkelt udleveret seddel til fru Nielsen står udarbejdet i samarbejde med Fokus på Dyr 
og Dansk Akvarie Union.

Dansk Akvariedommer Sammenslutning (DAS) er nuj så langt med forberedelsene til en 
dommeruddannelse, at de enkelte klubber/foreninger gerne må komme med en tilkendegivelse af hvor 
mange medlemmer der ønsker at deltage på dommeruddannelsen.
Der var svarfrist den 25. februar, men har du et medlem som gerne vil være med ,så kan det nås endnu – se 

mere på hjemmesiden.

DM i hjemmebedømmelse i 2012 vil blive afholdt den 31. marts/1. april. Det er meget simpelt at stille op, 
så kik lige på konkurencereglerne på DAU´s og DAS´s hjemmesider.

Næste NYHEGSBREV kommer efter generalforsamlingen
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