
 

Køb en fisk, Red et træ. 
Under dette slogan opererer Piaba ‐ projektet i det nordlige Brasilien omkring 

Rio Negro i kommunen  Barcelos. Kommunen har ca. 40.000 indbyggere og 

omfatter ca. 122,5 km². 

Piaba‐Projektet, der er et andet navn for Bio‐Amazonia Concervation 

International, Inc., har i 25 år drevet handel med områdets akvariefisk og 

arbejdet for at bevare det lokale fiskeri. 1000 familier i Barcelos lever at dette 

fiskeri, hovedsagelig Rød Neon, og fiskeriet giver i alt en indtægt på ca. 5 
mill. US$ eller 60% af områdets indtægter. Lokalt kaldes fiskerfolket 

Piaberos. Det fortæller lidt om, hvor integreret firmaet er blevet med 

lokalsamfundet.   

Piaba ‐ Projektet har påvist, at trods det store fiskeri efter Rød Neon, så lever 

arten i bedste velgående de steder, hvor fiskeriet pågår. Disse fisk har en kort 

levetid på kun nogle få år, og deres evne til at reproducere sig selv er stor. 

Derfor kan man høste temmelig meget af denne produktion. 

Projektet har også påvist en sammenhæng mellem at redde det lokale fiskeri 

efter akvariefisk og at 

redde regnskoven. Ved at spørge lokalbefolkningen, hvad de ville gøre, hvis 

de ikke kunne fange 

akvariefisk, nævner de alle tømmerhugst, kvægdrift eller 

guldgravevirksomhed, der ville være katastrofalt for regnskoven. Som en 

sidste mulighed nævner de immigration til byerne i håb om der at finde en 

moderne måde at ernære sig på. Men fiskerbefolkningen ved, at fiskene, deres 

kilde til indkomst, er afhængig af føde, der fra regnskovens træer falder ned i 

Rio Negro, så de beskytter deres dyrebare regnskov. Hvad vil der ske, hvis de 

flytter væk? 

I de senere år har de lokale fiskere kunnet mærke truslen fra fiskefarme, hvor 

mange arter af akvariefisk bliver opdrættet i kolossale mængder. Efter 

sigende skulle 90% af de fisk, der svømmer rundt i vores akvarier, komme fra 

disse fiskefarme. Som modtræk har Piabo ‐ Projektet under ledelse af 

stifteren professor Ning Labbish Chao derfor efter store anstrengelser søgt og 

nu opnået en GI mærkning: ”Rio Negro” for akvariefisk fra Barcelos eller 

Isabel do Rio Negro. GI står for ”Geographic Indikation” og er en mærkning, 

der ellers gives til produkter som f.eks. vin og oste, men det garanterer også 

for visse kvaliteter, for Piaba ‐ projektets vedkommende bl.a. bæredygtig 

fangst, og at det hele er foregået i overensstemmelse med de brasilianske 

naturbeskyttelseslove. Det er første gang, denne mærkning er givet til levende 

dyr. 

Hvilken betydning får denne mærkning så? Ja, det betyder, at fiskene fra 

Piaba får et kvalitetsstempel, en garanti for, at disse fisk kommer ikke alene 

fra Brasilien, men fra Barcelos eller Santa Maria ved Rio Negro. Men det 

berører ikke umiddelbart de mange kvalitetsfisk, der kommer fra fiskefarme i 

SØ‐Asien eller andre steder bortset fra, at disse fisk naturligvis ikke må bære 

den godkendte GI‐mærkat. På sigt kan det måske betyde noget, at vi med 

garantimærket kan sikre os fisk, der er ”genetisk rene” og ikke bærer gener 

efter de mange anstrengelser på at fremstille fiskene i andre farver eller med 

andre finne former. Det er måske kun et emne for opdrættere. Tiden vil vise 

os, hvor det vil bære hen, men nu er isen brudt, så der er måske andre 

fiskeeksportører, der vil følge ideen om en GI mærkning op. 
Poul Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom ud af busken. 

Ligger du som forening/medlem inde med nogle oplysninger 

om foredragsholdere, eller andet der kunne have interesse 

for foreningerne under DAU. Det behøver ikke at være 

professionelle, også den alm. akvarist, der kan formidle sin 

viden på nogle specialområder. Kom ud af busken med din 

viden og lad os registrere det i vort kartotek, så der er flere 

der kan få gavn af det og trække flere medlemmer til. 

DAU`s sekretær 
Ervin Petersen 

Tlf. 27980873 

E-mail: sekr@danskakvarieunion.dk 

Skive Akvarie Messe 
12. - 13. november 2016 

Skive Akvarieforening afholder deres 

traditionsrige messe. Kun datoen er fastsat på nuværende 

tidspunkt.  Se evt. mere om arrangementet på foreningens 

hjemmeside HER 
 

     DAU-Nyt  

 

Maj 

2016 

Foreninger som er medlem af DAU: 

Alssund Akvarieforening      Avedøre Akvarieklub      Holbæk Akvarie Klub     Horsens Akvarieklub 

Karlemosens Akvarieklub     Københavns Akvarieforening     Lyngby Akvarieforening 

Nivå-Kokkedal Akvarieklub     Randers Akvarieforening    Roskilde Akvarieforening 

Silkeborg Akvarieforening     Skive & Omegns Akvarieforening      Stor Københavns Akvarie Klub 

Vejle Akvarieforening     Vestsjællands Akvarie- og Terraieklub     Viborg Akvarieforening 

Ølstykke  Akvarie Forening     Aalborg Akvarieforening     Århus Akvarieforening 

                   

Nyt fra bestyrelsen. 

”Bestyrelsen er i gang med at finpudse en facebook gruppe”. 
Det er planen at DAU samler nyhederne herinde, og vi 

derfor udfaser nyhedsbrevet over tid.  Der vil her være 

mulighed for debat medlemmerne imellem. Se billeder og 

formidle dem til medlemmerne m.m.   

 

DAU har ændret password.  
Alle formænd fra de betalende foreninger, kan rette henven-

delse til DAU´s kasserer på mail, herefter modtager man det 

nye password på mail. 

  

DAU kassereren. 

 

DAU formandsskifte. 

Ved generalforsamlingen fik DAU  

ny formand. Heine Dupont afløste  

Hans Ole Kofoed som på delegert  

mødet i 2010 blev valgt. Hans Ole  

ytrede ønske ved sidste general- 

forsamling i 2015 at blive udskiftet i 2016, så der kom nye 

kræfter til og helst fra Jylland, så hele bestyrelsen var samlet 

der, til gavn for arbejdet med DAU. Ønsket blev opfyldt af 

Heine Dupont som var interesseret og blev enstemmigt 

valgt. Heine kommer fra Vejle Akvarieforening som han har 

været medstifter af i 2009 og formand af siden. 

”Heine udtaler” På rejsen fra 2009 til nu, har jeg lært en del 

om foreningslivet, og de ting man skal have fokus på. 

Vi har i Vejle været meget opmærksomme på at vi skal 

forny os, og vi skal ikke konkurrere med internettet, men 

have de forskellige medier med som medspillere. 

Jeg brænder meget for foreningslivet og de oplevelser det 

kan give. Jeg håber derfor at kan give Dansk Akvarie Union 

et frisk pust, og ser frem til at gøre os mere synlige med 

nogle nye tiltag. 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen i Vejle 2016    Læs referatet HER ➨ 

 

http://www.danskakvarieunion.dk/index.php/forside/arrangements-kalender/158-skive-akvariemesse
http://skiveakvarieforening.dk/
http://skiveakvarieforening.dk/
http://www.danskakvarieunion.dk/index.php/foreningsservice/dau-arkiv/referater

