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DAU`s sekretær 

Ole G. Nielsen 

Druevej 6, 

3650 Ølstykke 

Tlf. 47 17 78 43 

e-mail: 
sekr@danskakvarieunion.dk 
 

Opdrætslisterne 
Henrich fra Horsens har revideret listerne 

for så vidt angår Malawi Cichlider, så 

pointene passer mere til forholdene i dag.  

 
DAU er glad for Heinrichs store arbejde, 

og takker ham for hans store arbejde med 

revisionen. 

 

Skulle der være nogen, der har lyst til at 

gøre tilsvarende revision for nogen af de 

øvrige arter, så kontakt DAU’s formand. 

 

 

Landsdækkende - 

Akvariets DAG – 
Blev ikke til noget i denne omgang, da der 

kun var 2 foreninger, der ønskede at 
deltage med et arrangement. 

 

 

Efterlysning 
Unionen efterlyser hermed en forening 

som kunne tænke sig at være vært for 

vores kommende generalforsamling i 

2014. 

 

Ifølge vedtægterne skal denne afholdes i 

foråret 2014 inden udgangen af april 

måned 

 

DAU diasshow 
Få et hurtigt overblik over hvad for en 

fætter DAU er, ved at dobbeltklikke her 

under:: 

 

DAU diasshow.ppsx
 

 
 

   Forbud mod 

spredning af snegle     

      (og fisk) 
 

I forbindelse med sagen om mysterie-

sneglene har Tonny Brandt Andersen haf t 

fat i NaturErhvervstyrelsen for at høre om 

hvorfor en så lille snegl kan gøre skade i 

naturen, når fx Guldfisk, Slørhaler, Koi-

karper og Græskarper m.fl. udgør en 

større trussel mod vandplantemiljøet. Fisk 

som normalt holdes i havedamme, men 

hvor man kan risikere at overskudsfisk 

udsættes i naturen, specielt guldfisk og 

slørhaler, som også holdes i akvarier og 

Som pludseligt er blevet for store. 

 

NaturErhverstyrelsen oplyste, at de kun 

varetog sagen om sneglene, hvorimod fisk 

bliver varetaget af Naturstyrelsen, som 

fastsætter regulering af invasive ikke-

hjemmehørende dyrarter efter Naturfred-

ningsloven. 

 

Ved henvendelse til Naturstyrelsen fik 

Tonny følgende oplyst: 

”Det korte svar på dit spørgsmål om at 

sælge forskellige fiskearter du nævner er, 

at der ikke er hjemmel i lovgivningen til 

at forbyde salg af disse arter.  

Man må imidlertid ikke sætte disse arter 

ud i naturen, jf. naturbeskyttelseslovens § 

31. Hvis og når fiskene alligevel havner i 

naturlige vandsystemer er der således sket 

en overtrædelse af naturbeskyttelseslo-

vens bestemmelser. 

 

I mandags (9.september), kom der imid-

lertid et længe ventet forslag til en ny EU-

forordning om invasive arter. I henhold til 

det udkast der foreligger nu vil der, når 

denne forordning er forhandlet på plads, 

være en EU-liste om invasive arter, der 

ikke må forhandles mm. Det er ikke 

afklaret hvilke invasive arter der vil være 

på denne liste og vi kan derfor endnu ikke 

sige om hvorvidt de arter du har nævnt vil 

være på listen”. 

 

 

Kalenderen 

Se nærmere om arrangementerne på   
      www.danskakvarieunion.dk 
 
2.-3. november 2013 

Messe i Skive 
 
22.-23. februar 2014 

Messe i Vejle 

 

 



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. 
 

 

 

 
 

 

 

Pasningsvejledning 
Så er de første vejledninger ved at være 

klar. Nu mangler Dyrenes Beskyttelse 

kun at få ”3-mandsrådets” godkendelse af 

opstillingen 

 

.Fiskemedicin 
Sagen om fiskemedicin ligger nu hos 
dyrenes beskyttelse. 
 

I Fødevarestyrelsens svar til DAU 

henviser de til Lægemiddelstyrelsen igen, 

så vi er kommet lige langt. 

Vi har derfor besluttet at vi ikke alene 

magter opgaven overfor ministerierne, 

hvorfor vi har skrevet til Dyrenes 

Beskyttelse, som vi har et samarbejde 

med i forbindelse med pasningsvej-

ledninger, om de kan hjælpe os. De vil 

svare tilbage i løbet af oktober måned. 

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” 

 
 
Medlemsforeninger i DAU:                     
 
 

Foreninger medlem af DAU: 
 
Aalborg Akvarieforening 
Aktive Akvarister Øresund 
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 
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 
 

 


