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Www.akvariefisk.dk (-Og tilhørende undersider), er Danmarks største akvarieklub.  Vi tillader sig 
hermed at komme med "protester" og bemærkninger til j.nr. 2013-14-2301-01145 "Udkast til 
bekendtgørelse om anbringelse af levende dyr i forretningslokaler". 
Det er rigtigt fornuftigt, at man ikke længere må anbringe fisk i vinduer, da dette medfører øget 
algevækst og store temperatursvingninger i akvarierne, hvilket kan være rigtigt skidt for fisk og andre 
beboere deri. 
Vi har ingen bemærkninger til: "Udkast til bekendtgørelse om forbud mod privates hold af særlige dyr" 
og "Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr".   
Vi har dog nogle alvorlige anmærkninger ved formuleringen ”Bekendtgørelsen omhandler alle dyr, som 
bliver solgt erhvervsmæssigt, dog ikke hunde, heste eller dyr til landbrugsmæssige formål”.  
"Erhvervsmæssig handel" er ikke defineret, og titlen "Dyrehandler" er der ikke længere. Dette leder til, 
at man for at definere "erhvervsmæssig handel" skal sammenligne med den lov, der så er gældende, 
hvilket er "Hundeloven". -Den siger i 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." 
Det vil sige, at man falder ind under dén, hvis man er akvarist. Fisk's måde at yngle på, kan ikke 
sammenlignes med f.eks. pattedyrs, da det for det første er normalt at have en del mere end "tre hunner 
og tre hanner" i sit akvarie, og at disse kan levere  adskillige kuld om året uden dette akvaristens 
intention. -Man kan ikke neutralisere fisk, eller kun holde fisk sammen af ét køn, da dette i mange 
tilfælde vil fremprovokere aggressiv adfærd og stress især hos han-fisk. 
Der er mange private, der bliver uheldigt berørt af ovenstående. -Ikke kun akvarister. Det gælder også 
folk der har krybdyr, fugle, gnavere og andre "hobby-dyr".  
Mange private akvarister, deltager i avlsprojekter med deres fisk der bl.a. gør, at udrydningstruede arter 
kan genudsættes i naturen, i deres oprindelige levesteder naturligvis. -Dette medfører hos nogle et stort 
fiskehold, uden det dog er med erhverv for øje, faktisk nærmere tvært i mod, da det ikke ligefrem er en 
billig hobby. 
Www.akvariefisk.dk vil gerne have, at det fremgår af bekendtgørelsen at kravene  udelukkende gælder 
Dyrehandlere, eller at det defineres præcist, hvad der menes med erhvervsmæssigt opdræt/salg. -Vores 
definition på en "Dyrehandler" er et momsregistreret firma, der sælger levende dyr.  
Uddannelse af forhandlere er en rigtig god ting. -Dog har disse som vi  definerer som forhandlere en 
forretning at passe, og har derfor med stor sandsynlighed ikke mulighed for at tage kurser og gå i skole, 
som de nye regler foreskriver, uden at risikerer at miste deres forretning, fordi de ikke kan passe den 
mens de "uddanner" sig. -En løsning på dette kunne være at lave et "kørerkort" til forhandlere, med en 
dertilhørende prøve, som de skulle bestå, for at kunne få lov til at sælge fisk. -En prøve, der undersøger 
om den pågældende forhandler har den fornødne grundviden inden for akvaristikken, der gør at 
vedkommende vil være istand til at rådgive sine kunder og passe sine fisk korrekt. -Dette kunne tillige 
understøttes af nogle detaljerede artsbeskrivelser til de specifikke typer fisk, som forhandleren ønsker at 
sælge. -De generelle beskriveelser, der skal lægges ved, når man sælger fisk nu, er direkte vildledende at 
læse for uerfarne akvarister, og vil i værste fald medføre dødsfald som direkte årsag deraf.  
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§ 16. "Elektriske installationer i dyreanlæg skal være afskærmet eller placeret således, at de er 
utilgængelige for dyrene", er ganske simpelt ikke muligt for akvarister at overholde. Varmelegemer og 
elektriske filtre, der sidder inde i akvariet er livsvigtigt for fiskene i rigtigt mange akvarier, da de er 
afhængige af at få renset vandet for affaldsstoffer, få tilført ilt og få vandet varmet op.  
§ 23. "Kun dyr, der ikke tilføjer hinanden skade, må holdes sammen. Opstår der vedvarende indbyrdes 
aggressioner eller stress, skal de pågældende dyr adskilles." -Denne paragraf duer heller ikke til 
akvariefisk, da rigtigt mange akvariefisk er aggressive over for andre fisk og territorielle, men at denne 
aggression samtidig er en vigtig del af deres naturlige adfærd, især under "leg".Selv i artsakvarier, der er 
specielt tilpasset specifikke arter, opstår disse aggressioner som en del af fiskens naturlige adfærd.  
Der findes en del fisk, der kun vil spise levende foder, hvilket er grunden til, der også handles med 
foderfisk og insekter i larvestadie. -Reglerne vil gøre det umuligt at holde disse fiskearter, (-med mindre 
man ønsker at misrøgte sine fisk) hvilket vil være enormt trist, da fodring med levende foder er med til 
at fremelske fiskens naturlige adfærd og trivsel. Derfor handles der også med foderfisk.  
Disse paragraffer bør ikke omhandle akvariefisk! 
 
Vi har lavet en underskriftindsamling online, hvor vi "på almindeligt dansk" har skrevet, hvilke følger 
ændringerne i lovgivningen kan have, og hvor vi opfordrer folk til at sige nej tak til disse ændringer. -
Der er 1576 underskrifter, og disse vedhæftes dette høringssvar.  
På vegne af www.akvariefisk.dk 
Jakob Kvisgaard. 

 


