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Kender du en der er interesseret i medlemskab?
Medlemskab oprettet i sidste kvartal af 
året vil gælde for resten af året plus ef-
terfølgende kalenderår.
Kender du nogen der tænker på et med-
lemskab, vil det være en fordel at fore-
tage indmeldelsen nu.
Hvis du er ikke-medlem, så ret henven-
delse til klubbens medlemsansvarlige 

Frank Johansen på tlf./sms 5046 9700 
eller mail: helleogfrank@atix.dk, og 
bed om at få indmeldelsesmateriale til-
sendt. - Oplys dit navn, tlf. og mail-
adresse, så vil du få tilsendt materialet.
Som ikke-medlem er du som altid vel-
kommen til at deltage i et par møder før 
du bestemmer dig for et medlemskab.

Besøg hos Max Bjørneskov
tirsdag den 23. oktober
Vi mødes på adr. Frøsmosevej 8, 4173 Fjenneslev. kl. 19.00.
Efterårets andet hjemmemøde bliver hos Max Bjørneskov. - Max har 
lidt terrariedyr i form af frøer, gekkoer o. lign. Max har også nogen 
akvariefisk. - Se hvilke, hvis du deltager i mødet.
Max har gennem årene haft og opdrættet et utal af arter af akvariefisk, 
og han ved en masse om dem og hvordan de holdes. Mød op og lær!
Tilmelding til Bjarne senest søndag den 21. okt. kl. 18.00. 
på tlf./sms 2882 0657 eller mail: bjarne_larsen@live.dk.
Angiv ved tilmelding om du har behov for kørelejlighed til mødet.

Andres aktiviteter i 2018 - oversigt
28-30-09-2018 Vores Levende Hobby - Hobbydyrsmesse i Forum
06-10-2018 Reptil- og Terrariemesse i Rødovrehallen
03-11-2018 Jysk Reptil- og Terrariemesse i Hedensted Centret
Se mere på http://www.vatk.dk/index.php/aktuelt/aktiviteter-i-hobbyen

Hjemmemøde i november
Vi planlægger at besøge Lis Nørgaard i Slagelse.
Vi har endnu ikke aftalt en dato for mødet, men Lis tænker på at få 
indrettet et cichlide-akvarium, så hun vil gerne benytte lejligheden til 
at få en snak om cichlider og indretning af et akvarium til dem.
Se dato, tid og sted i næste medlemsblad, eller på klubbens hjemmesi-
de på vatk.dk, der opdateres så snart vi har datoen på plads.

http://akvariestuen.dk
http://vatk.dk
http://www.langsom.dk/
http://www.vatk.dk/images/filer/annonceprisliste.pdf
http://rtr-total.dk/
http://rtr-total.dk/
http://vatk.dk
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ALT TIL HAVEBASSIN

Vestsjællands
største udvalg

OBS - Ny hjemmeside med nethandel

prammann.dk

Klubben har 25 års fødselsdag
Den 2. oktober er det 25 år siden at 
klubben så dagens lys.
Den 2. oktober 1993 samledes nogle 
discus-interesserede medlemmer fra 
Slagelse Akvarieforening i Nordhal-
lens mødelokale for at stifte hvad der 
kom til at hedde Vestsjællands Akva-
rieklub.
I starten var det mest discus-interesse-
rede medlemmer, men hurtigt kom det 
til at handle om alle grene indenfor 
akvariehobbyen, idet man fra starten 
besluttede at lave en gruppeopdelt klub, 
således at der hen ad vejen opstod flere 
interessegrupper, der holdt møder hver 
for sig, men samledes en gang om må-
neden i en fællesgruppe.
Der var således fra starten en discus-
gruppe, en selskabsakvariegruppe en 
havebassingruppe, en saltvandsgruppe 
og en cichlidegruppe. Senere, i 1998, 
blev der oprettet en terrariegruppe, der 
efterhånden blev så populær, at klub-
ben i 2001 ændrede navn til det nuvæ-
rende, Vestsjællands Akvarie- og Terra-
rie Klub. Terrariegruppen er dog 
desværre også på »stand by« for tiden.
I 2005 fik klubben en fotogruppe, der i 
årene 2006 til 2010 udgav en flot om-
slagskalender med gruppens fotos.
Under vejs var der en overgang også en 

gruppe af medlemmer der samledes om 
at lave udstillingsakvarier, og de deltog 
bl.a. med en egentlig udstillings-reol i 
flere hobbydyrs-udstillinger i lokalom-
rådet, og de var også med i den store 
Forum-udstilling »Fisk og Fugle i Fo-
rum ’95« med individuelle akvarier.
Senere deltog gruppen bl.a. også i »Den 
Sjællandske Akvarieudstiling« i Hol-
bæk i 1997 med 6 individuelle akvarier.
Der har gennem årene også været mu-
lighed for at deltage i DAU’s lands-
dækkende, og vores egen opdrætskon-
kurrence; det er dog nogen år siden at 
der har været interesserede medlemmer 
til den gruppe. Det er dog stadig muligt 
at anmelde opdræt til disse konkurren-
cer.
I øjeblikket forsøger vi at få en op-
dræts-konkurrence, Årets Fisk, til at 
»køre«. Desværre har den også svært 
ved at komme »i omdrejninger«. - 
Årets Fisk er i år Corydoras panda.
En konkurrenceform der til gengæld 
har haft medlemmernes interesse er 
konkurrencen Hjemmebedømmelse, 
hvor uddannede akvariedommere kom-
mer hjem til medlemmerne og bedøm-
mer deres akvarier. Der har gennem 
årene næsten hvert år været medlem-
mer tilmeldt disse konkurrencer, og det 

Klublogoets udvikling fra starten i 1993 til nu.

https://prammann.dk
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I starten hed det bare Mødeindkaldelse, 
senere, i 1997-2000, hed bladet Møder, 
og i 2001 kom medlemsbladet til at 
hedde Pragtsmerlingen, som det jo sta-
dig hedder.
En af initiativtagerne, og klubbens før-
ste formand, var Hans Prammann. - 
Han var formand fra klubbens start ind-
til  1996, hvor Jan Lyngdorf  overtog 
formandsposten.
I 1997 overtog næstformand Preben 
Petersen formandsposten inde i perio-
den efter Jan Lyngdorf, der trak sig fra 
posten. Preben blev på den følgende 
generalforsamling valgt og var for-
mand indtil Erling Jensen i 1999 blev 
foreslået og valgt.
Erling Jensen var formand indtil også 
han trak sig inde i en formandsperiode. 
- Det var i 2008 - samme år som klub-
bens hjemmeside blev relanceret og fik 
ny netadresse til den nuværende, vatk.
dk. - Det var også det år hvor vi lance-
rede vores nyhedsbrev, som udsendes 
med uregelmæssige mellemrum, når vi 

ikke kan nå at få vigtige meddelelser ud 
i Pragtsmerlingen.
Den daværende næstformand, John 
Pærremand blev i 2008 konstitueret, 
indtil han i 2009 blev valgt som for-
mand, en post har har haft siden. - John 
Pærremand er således den hidtil længst 
siddende formand, idet han nu har haft 
posten i 10 år.

Der er i klubben flere former for med-
lemskaber, voksne, juniorer, pensioni-
ster, pensionist par samt familiekontin-
gent for familiemedlemmer i samme 
husstand.
Antallet af medlemskaber har ikke va-
rieret meget gennem årene de har ligget 
mellem 20 og 30 de sidste 7 år. I øje-
blikket er der registreret 25 medlem-
skaber, hvoraf 10 er familiemedlem-
skaber eller pensionist par.
Vi regner derfor med at vi er i omegnen 
af 35 medlemmer. - Ikke alle er aktive, 
men vi er glade for alles støtte til klub-
bens arbejde for hobbyen.

er da også blevet til adskillige klub-, 
regions- og danmarksmestre i forskelli-
ge bedømmelsesklasser.
Efterhånden er interessen for grupperne 
blevet mindre og mindre. - Den sidste 
gruppe der måtte give op, var Havebas-
singruppen, der stoppede med udgan-
gen af sidste år.
Klubben lever dog stadig i »bedste vel-
gående« blot som en traditionel akva-
rieklub med hjemmemøder, udflugter, 
besøg i akvarieforretninger m.m.
Vi arrangerer fire møder i forårs-sæso-
nen og fire i efterårs-sæsonen hvoraf 
det ene, mødet i december, er blevet til 
en traditionel julefrokost, der holdes 
hos én af klubbens melemmer. 
Om sommeren er det også blevet en tra-
dition at holde en »sommerfest; det er 
nu mest en sommerkomsammen, hvor 
vi hygger os i hinandens selskab med 
god mad og snak hen over bordet.
Gennem alle årene har der været sendt 
mødeindkaldelser ud til medlemmerne; 
først som et A4-ark, men ret hurtigt ef-

ter opstarten udviklede det sig til et 
egentligt klubblad med gruppemedde-
lelser og annoncer.

Allan Morgen er blandt de mest vinden-
de medlemmer i hjemmebedømmelses-
konkurrencen. Han vandt sit første DM  
i Klasse 2 i 2013, og han gentog suc-
cessen i 2014 og 2016 (2015 blev af-
lyst). I de samme år blev han også klub- 
og regionsmester.

Klubbladets udvikling gennem 25 år fra møde-
indkaldelse i 1993 til et 4-farvet 16 siders med-
lemsblad i 2018 med mødeindkaldelse, nyt fra 
hobbyen, annoncer og artikler om akvarie, fisk 
og dyr.
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Vandet
Høj hygiejnisk standard er et krav. 
Grenmallen reagerer meget negativt på 
dårlig vandkvalitet og husk på god gen-
nemluftning.
Vandets værdier: Temperatur 24-27°C 
PH 6,0-7,0 DH 3-10.

Foder
Alsidigt vegetarisk. Du kan give agurk, 
squash, grønkål, mælkebøtteblade eller 
blancheret spinat, rosenkål og hvad der 
ellers er til rådighed af det grønne.
Animalsk foder kan og bør gives en 
gang imellem, men aldrig som hove-
dingrediens.

Adfærd og selskab
Meget fredelig, men ikke egnet til sel-
skab i almindelighed, dertil er den for 
speciel og alt for tilbageholdende – den 
vil aldrig nå at komme til fadet når der 
er mad.
Hvis du vil holde den i selskab så er der 
muligheder i form af characiner, danio 
eller maller af  slægten Loricaridae.

Disse røde fantom Tetra, Hyphessobry-
con sweglesi er blandt der fisk som
er egnet selskab for grenmallen.

Alle fiskene må stille samme krav til 
vandet som grenmallen gør.
Artsfæller er ikke noget problem selv-
om hannerne kan være lidt territorielle. 
Hvis der bliver kampe om territoriet 
bliver det sjældent med alvorlige ska-
der til følge.

Han eller hun?
Kønsbestemmelse er som regel ikke 
noget problem. Hannens snude er bre-
dere og han udvikler med tiden odonto-
der, altså udvendige tandvækster, hvil-
ket hunnen aldrig gør.

Leg og opdræt
Det er ikke svært at få Farlowella vitta-
ta til at lægge æg - kunsten er at føde 
ungerne op. - Det hele begynder med 
udvælgelsen af par.
Begynd med at lade dem selv finde 
sammen og da der skal være noget at 
vælge imellem sætter du mindst 6 stk. 
sammen. Akvariet indrettes som be-
skrevet på de foregående sider, og husk 
igen at vandet skal være meget rent. 
Der fodres næringsrigt og grønt.
Legen finder sted om natten og æggene 
lægges på et lodret substrat, som regel 
glasset.

Mallen på billedet herover er en Far-
lowella vittata, eller på dansk Stribet 
grenmalle.

Hjemlandene er Colombia, og Venezu-
ela.
Når man ser dens farve-tegninger og 
form kan det ikke overraske at den le-
ver i oversvømmede skovområder eller 
ved bredderne af vandløb hvor trærød-
derne når vandets overflade.

I akvariet
Nogle steder skriver man at akvariets 
størrelse kan være beskedne 80 liter, 
men det er virkelig i underkanten for en 
fisk der bliver op til 15 cm. også
selv om grenmallen ikke er verdens liv-
ligste akvariefisk
Belysningen skal være dæmpet, det er 

en fisk fra regnskoven hvor lyset kun 
trænger ned i begrænset mængde.
Bunden skal være sand og du skal lige 
huske et par store runde sten.

Farlowella vittata - stribet grenmalle

Billedet viser den na-
turlige biotop for 
Farlowella vittata. 
Den skal du efterlig-
ne i akvariet med en 
god, gerne bevokset 
rod. Et tætbeplantet 
akvarium vil også 
være velegnet.
Bemærk også vandet 
- det er ikke stillestå-
ende og det skal det 
heller ikke være i 
akvariet.
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Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende

Hannen tager sig af æggene og er tro-
fast med både at værge mod fjender og 
sørge for at vifte frisk vand over dem.
Efter 6-10 dage klækker de. 
Han er i øvrigt ikke alene hele tiden. 
Hunnen besøger ham regelmæssigt og 
lægger nye æg ved siden af de gamle.
Ungerne har en meget lille blommesæk 
og det varer ikke længe før den er for-
tæret og nu bliver det svært!
Sultedøden er en reel trussel mod de 
små, hvis de altså ikke får konstant til-
gang til masser af blødt grønt.

Det grønne skal have en konsistens 
som lækkerierne på billedet, helst blø-
dere endnu.
Jo mere udkogte de er, jo lettere er de at 
fordøje for de små.
Det er en almindelig opfattelse at blan-
chering er den bedste måde at få den 
bløde konsistens, men ved dén metode 
går mange vitaminer tabt.
Alternativet er at lægge det hele i blød 
et par dage.
Du kan også dyrke alger som giver et 
glimrende foder.
Men selv ved den bedste fodring og hø-
jeste vandkvalitet vil dødeligheden 
være høj i ungernes første levedage.
Husk: Hvis du vil flytte unger til et an-

det akvarium skal vandet være med 
samme værdier som i det akvarium de 
kommer fra.

Farlowella vittata er ikke en
Farlowella acus

Den flotte grenmalle på billedet er Far-
lowella acus og den forveksles ofte 
med Farlowella vittata som du kender 
på dens længere næseparti.
De har også meget til fælles og de tilhø-
rer alle slægten Farlowella, der ikke 
særligt videnskabeligt, er navngivet til 
ære for den amerikanske algeekspert 
William Gilson Farlow. Nogle kilder 
hævder at Farlowella acus er yderst 
truet, og aldrig eller sjældent er i han-
delen. Dét er den måske, men IUCN 
har ikke opdaget det endnu. Den er ikke 
på den røde liste.
Der findes 27 beskrevne grenmalle ar-
ter som alle lever på Guyana. Fælles for 
dem alle er at alger er en væsentlig del 
af deres føde i naturen.
Uanset hvilken grenmalle du måtte 
købe bør du have viden om og erfaring 
med maller fra Sydamerika.
Ved køb: Se altid på om mallen er ud-
magret omkring bugen. En udmagret 
bug betyder en syg fisk, måske har den 
ikke været længe nok i karantæne.

Hjemmemødet hos Helle og Frank
18. september havde vi efterårssæso-
nens første hjemmemøde. Vi var på be-
søg hos Helle og Frank i Sørbymagle.
Vi var 9 medlemmer samlet, og vi hav-
de et rigtig hyggeligt møde med masser 
af snak, og vi var også ude i Franks 
akvarierum, hvor han for tiden koncen-
trerer sig om opdræt af søheste.

Frank kunne bl.a. fremvise et to dage 
gammelt opdræt på omkring 50 12 mm 
lange »søheste-føl«.
Frank har over sommeren solgt sit 1050 
liter store saltvandsakvarium, der var 
blevet utæt. - Køberen havde ingen pro-

blemer med utæt-
heden; han skar 
simpelthen akvari-
et fra hinanden, og 
fragtede det hjem i 
»småstykker«.
Tilbage i stuen er 
et 280 liters kva-
dratisk akvarium 
med lidt småfisk 
og nogle søheste.
Helle havde tilve-
jebragt et flot, vel-
dækket kaffe/te-
bord med brød/ost og to dejlige tærter.

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Foder
Bladfisken er en rovfisk med stort R.
Foderet skal være levende, men som 
små tager de også dødt animalsk foder i 
passende størrelse. Den kan vænnes til 
tørfoder men det tager lang tid. Appetit-
ten er enorm. En bladfisk æder sin egen 
vægt hvert døgn.

Hvis du ikke kan give den løbende for-
syning af levende foderfisk bør du væl-
ge noget andet

Selskab
Mallen på billedet th. er en loricaridae i 
mellemstørrelsen og ligesom tilsvaren-
de pansermaller er sådan nogen ok sel-

skab for bladfisken.
Men, glem alt om sel-
skab med alle fisk 
som bladfisken kan 
æde for kan de ædes 
så bliver de det.
Special akvariet er 
den umiddelbare løs-
ning for bladfisken 
Monoccirrhus polya-
canthus.

Denne artikel er lånt af  @quarium, Danmarks eneste akvarieugeblad (copyright)
Skriv til ib.aquarium2@gmail.com og få bladet som PDF hver uge gratis og uforpligtende

Monocirrhus polyacanthus 

Bladfisken fra Sydamerika

Se godt på billederne.
Det ene er et vissent blad. Det andet er 
en sydamerikansk bladfisk, Monoccirr-
hus polyacanthus.
Ja, det er lidt svært at se hvad der er 
hvad. Begge er aktuelle i Danmark i 
denne tid.
Den ene drysser ned fra træerne, den 
anden drysser af og til ned i nogle akva-
rieforretningers specialakvarier.
De fleste gættede rigtigt, det er den til 
højre som er en bladfisk.
Bladfisken er en akvariefisk for de mere 
viderekomne på området sydameri-
kansk regnskov.
Denne artikel fortæller dig lidt om 
bladfisken og dens helt specielle jagt-
teknik.
Bladfisken hører hjemme i Brasilien, 
Venezuela, Colombia, Peru og helt ned 
i Bolivia.
Uanset hvor den lever så er biotopen 
det stille mørke vand i regnskoven, al-
tid under trætoppene så de visne blade 
drysser ned i dens biotop, thi symbio-
sen med nedfaldne blade er denne fisks 
strategi.

Bladfisken i akvariet
Meget sandsynligt lever der bladfisk, 
nede i det mørke stille vand dybt inde i 
den sydamerikanske regnskov, men de 
forveksles jo let med de visne blade.
Det er den biotop du skal efterligne i 
akvariet, altså med mørkt vand, næsten 
ingen strøm. Bevoksningen i den natur-
lige biotop er tæt og det skal den også 
være i akvariet. Flydeplanter på over-
fladen er en naturlig del af floraen.
Bladfisken skal have mange skjuleste-
der så vælg planter med store blade.
 Den tætbevoksede rod må ikke mangle 
i dette akvarium.

Vigtigt: Bladfisken har et meget ner-
vøst temperament, så masser af skjule-
steder er absolut påkrævet!
Akvariet skal mindst have målene 75 x 
30 x 30 cm.
Bladfisken bliver som regel ca. 10 cm i 
akvariet.

Vandets værdier
Temperatur 23-29 °C - PH 5,0-6,8 - DH 
1-10.

mailto:ib.aquarium2%40gmail.com?subject=
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Formand: John Pærremand
Skælskør Landevej 69,  
Lundforlund, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71
Mail: paerremand@atix.dk

Næstformand: Jens Bjarne Larsen
Opdrætsregistrator (DAU)
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57
Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Kasserer: Henrik Steiner
Brandholtvej 16,  
4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66
Mail: hyttefad@godmail.dk

Bestyrelsesmedl.: Frank Johansen
Overdrevsvej 11, Sørbymagle
4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00
Mail: helleogfrank@atix.dk 

Sekretær / Red. af medlemsblad og hjemmeside: 
Per Kyllesbech Petersen, 
Skovagervej 14, Bringstrup, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54
Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Suppleanter: 
Lis Norgaard Tlf. 58 52 02 19 lisnordgaard@yahoo.dk 
Max Bjørneskov Tlf. 57 84 55 08 bjoerneskov@tdcadsl.dk

Klubbens postadresse er formandens
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Scan qr-koden og se 
vatk.dk på din tablet 
/ smartphone.

Kontaktpersoner/ansvarsområder:

Nye medlemmer - Indmeldelse - 
Saltvandsfisk/-dyr - Årets fisk-registrator: 
Frank Johansen Overdrevsvej 11, Sørbymagle, 4200 Slagelse
Tlf. 50 46 97 00 - Mail: helleogfrank@atix.dk

Tilmelding til aktiviteter - Opdrætskontrol - Ferskvandsfisk: 
Jens Bjarne Larsen
Valbygårdsvej 35, 4200 Slagelse
Tlf. 28 82 06 57 - Mail: bjarne_larsen@live.dk  

Koordinering – Udlån – Terrariedyr - Havedam: 
John Pærremand
Skælskør Landevej 69, 4200 Slagelse
Tlf. 61 11 22 71 - Mail: paerremand@atix.dk

Registrering/arkiv/referater – Hjemmeside - Nyhedsbreve 
Medlemsblad – PR – Hjemmebed. - DAU og Regionen: 
Per Kyllesbech Petersen, Skovagervej 14, 4100 Ringsted
Tlf. 25 88 33 54 - Mail: per@kyllesbech-petersen.dk

Økonomi (ind- og udbetalinger) – Regnskabsføring: 
Henrik Steiner
Brandholtvej 16, 4262 Sandved
Tlf. 24 98 75 66 - Mail: hyttefad@godmail.dk

Kan man måle hvad dyr tænker og føler?
v/ Jens V. Bruun 
Om dette skriver adjunkt Sara Green 
og Lektor Claus Emmeche fra KU i 
tidsskriftet Aktuel naturvidenskab no. 2 
2018. Nedenfor har jeg lavet et subjek-
tivt uddrag af artiklen. Den kan i sin 
helhed lånes på et bibliotek.
1: Kan dyr/fisk føle smerte? Det er 
svært at måle smerte. Vi kan se, at hus-
dyr kan have smerte, men opleves det, 
som vi mennesker gør det?
2: Det kan anskues ved at måle de stof-
fer der har med smerte at gøre, eller ob-
servere biologisk adfærd, begge på 
baggrund af forsøg med smerte påvirk-
ning.
3: Smerte oplevelse og smerte reaktion: 
Hos mennesker foregår smerteoplevel-
se i pandelappen (frontallappen) af 
hjernen. En sådan del har fisk ikke, 
men de har smerte følsomme celler. 
Nogle forskere mener, at fisk blot har 
fået flyttet smerteoplevelse til andre 
dele af hjernen. Fra mennesker og 

blæksprutter ved man at de begge kan 
skelne farver, men gør det hjernemæs-
sigt på forskellig måde.
Et forsøg med regnbue ørreder, hvor 
man hos nogle indsprøjter syre, en an-
den gruppe får syre + morfin, og en 
tredje får saltvand. Forsøgene viste, at 
hvor der blev givet syre alene, stoppede 
fiskene med at spise i et længere tids-
rum, end hvor der var indsprøjtet salt-
vand. Hvor der var indsprøjtet syre + 
morfin var tidsrummet lig med salt-
vand.
Det taler for at fiskene har en smerteop-
levelse og en smertereaktion.
4: Hos os mennesker vil vi undgå de 
forhold, hvor vi kan forudse, at der vil 
opstå smerte i forlængelsen af en reak-
tion. Det kan også observeres hos fisk, 
men de har en tendens til at glemme det 
efter et overskueligt tidsrum. 
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ÅBNINGSTILBUD

 
v. John og Nikolaj Pærremand
Skælskør Landevej 69, Lundforlund, 4200 Slagelse
Telefon: 5858 4476 • Mail: info@fuldafdyr.dk • Web: fuldafdyr.dk

Åbningstider: Ma.-fr. 10-17.30 - Lø.-sø. 10-15

Se vore super gode tilbud på www.fuldafdyr.dk

Altid 
kompetent 
og personlig 
betjening

John Nikolaj

Stort udvalg i dyr og tilbehør
Stort antal arter 
af akvariefisk

Planter

Dekorations-ma-
terialer

Pumper m.v.

Akvarier
Slanger/snoge

Anoler/agamer

Farvefrøer

Edderkopper

Alt i udstyr

Terrarier
Finker

Kanariefugle

Undulater

Papegøjer

Bure og legetøj

Fugle
Kaniner/marsvin
hamster/mus

Bure og legetøj

Gnavere

Foder og tilbehør

Hund og kat

VELKOMMEN i 

Vi har altid et godt tilbud 
til dig og dine dyr . . . 

Fisk - Fugle - Pattedyr - Krybdyr og padder

Fuld af dyrFuld af dyr

Fuld af dyr

www.facebook.com/fuldafdyr

http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
http://fuldafdyr.dk
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