Holbæk den 19.1.2014.

Dansk Akvarie Union som er en paraplyorganisation for alle akvarieklubber og – foreninger i Danmark
tillader sig herved at komme med følgende bemærkninger som høringssvar til j.nr. 2013-14-2301-01145
Udkast til bekendtgørelse om anbringelse af levende dyr i forretningslokaler
Vi byder det velkommen, at ikke længere tilladt at anbringe akvariefisk i vinduer, hvor der er direkte sollys, da det
bl.a. giver alt for store temperatursvingninger.
Udkast til bekendtgørelse om forbud mod privates hold af særlige dyr
Ingen bemærkninger.
Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
Generelle bemærkninger:
Der står ”Bekendtgørelsen omhandler alle dyr, som bliver solgt erhvervsmæssigt, dog ikke hunde, heste eller dyr til
landbrugsmæssige formål”. Det vil altså også sige akvariefisk.
I den nuværende bekendtgørelse er ordet ”Dyrehandler” faldet ud af overskriften.
Hvad erhvervsmæssig handel er, er ikke defineret og hvis man sammenligner med hundeloven som ligger
nærmest siger den BEK nr 1466 af 12/12/2007 Stk. 2. Ved erhvervsmæssigt opdræt af hunde forstås i denne

bekendtgørelse opdræt, hvor der med anvendelse af tre eller flere avlstæver avles tre eller flere kuld hvalpe årligt.
I hobbydyrsverden vil det sige, at selv akvarieholderne skal opfylde bekendtgørelse, hvis de har 3 hunfisk eller Deres
fisk får unger 3 gange årligt og det kan ikke være tanken med bekendtgørelsen. Fugleholdere, krybdyr holdere er i
samme situation, ja selv, de børn som holder kaniner kommer i klemme i bekendtgørelsen.
I hobbydyrsverden vil det sige, at selv akvarieholderne skal opfylde bekendtgørelsen, hvis de har 3 hunfisk eller deres
fisk får unger 3 gange årligt, og det kan ikke være tanken med bekendtgørelsen. Fugleholdere, krybdyrholdere er i
samme situation, ja selv, de børn som holder kaniner kommer i klemme i bekendtgørelsen.
I akvariehobbyen gør vi et stort opdrætsarbejde, for ikke at belaste naturen, ved at hente fisk derfra.
Som paraplyorganisation tilskynder vi til det, bl.a. ved at have en løbende opdrætskonkurrence.
Vi har på vores hjemmeside, lister over truede arter, og vi giver ekstra point for at opdrætte netop disse arter. Vi har
således også specialforbund, hvis formål bl.a. er, at opdrætte truede arter til genudsætning i naturen.
I akvariehobbyen har vi endvidere akvarister som har netop det, at opdrætte akvariefisk som en spændende og
udfordrende hovedinteresse. Disse akvarister har naturligvis et produkt, som af udenforstående måske kan opfattes
som værende erhvervsmæssigt, selvom det ikke er tilfældet. Endvidere indeholder akvariehobbyen en hel del
fiskearter, som er meget reproduktionsvillige – også selvom der ikke målrettet efterstræbes optimale yngleforhold
for fiskene.
Dansk Akvarie Union ønsker derfor, at det fremgår af bekendtgørelsen at kravene i bekendtgørelsen udelukkende
gælder Dyrehandlere, eller at det fremgår, hvad der menes med erhvervsmæssigt opdræt/salg.
Dette kunne være, hvis pågældende hovedindtægt kommer fra aktiviteten, da vi mener at momslovgivningen ikke
kan benyttes her.
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Ifølge bemærkningerne i den nye bekendtgørelse vil der blive mulighed for at give dispensation for kravene om
pasningsvejledninger, uddannelse og dyrlægetilsyn, og det vil altid komme an på en konkret vurdering i den enkelte
sag.
Hvis bekendtgørelsen vedtages som beskrevet kan Kontoret for Dyresundhed/Rådet vedrørende hold af særlige dyr,
besværliggøre og på sigt ødelægge vores hobbyarbejde, ide vi kan pålægges, at skulle have tilladelse fra
Fødevarestyrelsen, krav til lokaler, indretning, personale, dyrlægekontrol mv.
Igen opstår spørgsmålene:
 Hvornår er man hobbyakvarist, som ikke kommer ind under bekendtgørelsens krav?
 Hvornår er man regnet som opdrætter, som kommer ind under bekendtgørelsens regler?
Til ændringer i forhold til nuværende bekendtgørelse:
§ 28. Ved salg af dyr skal der senest på tidspunktet for aftalens indgåelse udleveres en af Rådet vedrørende hold af
særlige dyr godkendt skriftlig pasningsvejledning til køberen om forsvarlig pasning og pleje af dyret.
Stk. 2. Godkendte pasningsvejledninger findes på www.fvst.dk.
Vi er helt enige om, at der skal stilles krav om, at dyrehandlerne skal kunne vejlede køberen om, hvordan eks. den
pågældende akvariefisk skal passes.
Den i Stk. 2 Godkendte pasningsvejledning er alt for generel. Dyrenes Beskyttelse har i samarbejde med Dansk
Akvarie Union udarbejdet pasningsvejledninger som er brugbare. De skulle være fremsendt af Dyrenes Beskyttelse til
Rådet vedrørende hold af særlige dyr til godkendelse, og ligger nu offentligt tilgængelig på
http://www.dyrenesbeskyttelse.dk/pasningsvejledninger/Fisk
Vi ser gerne, at der i Bekendtgørelsen henvises til disse, da de er udarbejdet i samråd med akvarister, der har en
viden om, hvordan man holder de forskellige fisk. Pasningsvejledninger er lavet ud fra den af Rådet vedrørende hold
af særlige dyrs skabelon.
Bemærkninger til ikke ændrede regler i forhold til nuværende bekendtgørelse:
§ 16. Elektriske installationer i dyreanlæg skal være afskærmet eller placeret således, at de er utilgængelige for
dyrene.
Varmelegemer og elektriske filtre er en nødvendighed i mange akvarier. De skal sidde nede i akvariet. Paragraffen
betyde, at vi ikke kan give vores fisk optimale betingelser, såfremt der ikke må anvendes varmelegemer i akvarierne.
§ 23. Kun dyr, der ikke tilføjer hinanden skade, må holdes sammen. Opstår der vedvarende indbyrdes aggressioner
eller stress, skal de pågældende dyr adskilles.
Mange af vores akvariefisk har en territorial adfærd, og specielt når de skal yngle have en aggressiv adfærd overfor
andre arter, endda sin egen ”ægtefælle”. Vi anbefaler naturligvis at disse arter holdes i specialakvarier, men selv her
opstår der jævnligt indbyrdes aggressioner.
Nogle fisk spiser kun levende foder. Derfor handles der også med foderfisk. Disse regler forhindrer fodring af
bestemte fiskearter. Dermed er de nye regler igen et krav om at vi skal misrøgte vores dyr.
Disse paragraffer bør ikke omhandle akvariefisk
På vegne af Dansk Akvarie Union
Hans Ole Kofoed
formand
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