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Det nordjyske firmaet Credo Fish ApS har de siste årene vært alene i
det skandinaviske markedet når det gjelder produksjon av tropisk
akvariefisk. I høysesongen kan de produsere 35.000 fisk hver uke, i
tillegg til fisken som importeres fra utlandet. I dag er de største leverandør
av egenprodusert fisk til både Norge og Danmark.

Credo Fish
Firmaet arvet Bo Thinggaard Hansen i 1996 fra sin far, Keld Hansen, som startet
det hele 40 år siden i 1967. Firmaet har hatt tilhold i Nørresundby i Aalborg helt
siden de startet driften i 1967, men måtte flytte inn i nye selvbyggede lokaler bare
2 km unna i 1977. Det er her importanlegget ligger idag. En ny ekspansjon var nødvendig
12 år senere, og firmet flyttet sitt oppdrettsanlegg til Sæby kommune på Nord-
Jylland i 1989. I januar 1990 flyttet de således inn på et tilrettelagt gårdsbruk ca.
30 km nord for Nørresundby.

Bo Thinggaard Hansen og Claus Sørensen eier idag 50% hver av firmaet. De har
fordelt arbeidsoppgavene seg imellom ved at Sørensen er ekspert på oppdrett og
sykdommer og Hansen tar seg av det forretningsmessige og importdelen. I dag har

Oppdrett av akvariefisk
naturvern i utradisjonell forstand?
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Claus Sørensen (venstre) og
Bo Thinggaard Hansen eier i
fellesskap det suksessrike
firmaet Credo Fish.
Her markedsfører de
firmaets produkter på
ZooExpo 2007, en fagmesse
for bransjen som ble holdt på
Hellerud ved Lillestrøm i
mars 2007.
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firmaet 9 fulltidsansatte. Firmaet driver kun import og produksjon av
ferskvannsfisk. De driver ikke med saltvannsarter.

Produksjon
Firmaet har til enhver tid over 800.000 egenproduserte tropisk akvarie-fisk i sine
lokaler. Disse er fordelt på 1.500 akvarier og 127 fiberkar med 1.200 liter vann i
hver. I høysesongen kan de produsere 35.000 fisk i uka. Allikevel tar de tid til å
eksprementere på nye arter for å se om disse kan drives oppdrett økonomisk.

Sørensen sa seg villig til å forsøke oppdrett med den nyoppdagede arten Celestichhys
margaritatus Roberts 2007, en art som først i februar ble beskrevet i «The Raffles
Bulletin of Zoology». På denne måten kan de redusere etterspørselen av denne arten
slik at den ikke trues av handel. Dog vil det vise seg om den kan drives kommersielt.
Slekten denne fisken tilhører legger få egg om gangen, og det kan derfor vise seg at
den kan være uøkonomisk i oppdrett. Credo Fish ønsker allikevel å gjøre et forsøk
sier Sørensen.

Import
Selv om Credo Fish produserer det meste av fisken selv, importerer de også inn
større mengder. Ukentlig mottar de mellom tre og åtte sendinger med fisk. Et
nettverk av seriøse danske hobbyister er med på å dekke etterspørselen av diskus

Fisken fóres opp i store kar. Her er sverddragere klare for salg.
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og ciklider. Det vil alltid være aktuelt for Credo Fish å kjøpe fisk fra seriøse
hobbyister, men det er få som kan produsere nok til at det er bryderiet verdt. De
som klarer dette vil kunne få delfinansiert sin hobby.

Markedet
Sørensen sier det er et tøft marked. Mange forsøker seg på oppdrett så konkurransen
er stor. I tillegg til all import fra Thailand, Malaysia og Singapore, finnes det en
rekke europeiske oppdrettere. Bare i Tsjekkia er det rundt 15.000 oppdretere. Dog
er situasjonen der spesiell og kan ikke sammenlignes med situasjonen ellers i Europa.
Størstedelen av de tjekkiske oppdretterne er dessuten små.

I Skandinavia har det tidligere vært flere aktører på markedet. Bare for 5 år siden
var det også tre andre oppdrettere. Det Tetra Pack eide svenske firmaet Simontorp
AB var den siste som forsøkte. I dag gjenstår kun en aktør i markedet, nemlig Credo
Fish. Selv om markedet er tøft har de klart å holde kostnadene nede samtidig som
de har satset på vanlige akvariefiskarter som har høyt reproduksjonspotensiale.

Service står i høysetet for Credo Fish. Sykdomsfri fisk og kundekontakt er viktig
for å overleve i bransjen. Claus Sørensen viser stolt fram noe av fisken han har
produsert.
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Selv om Credo Fish er alene om produksjon av tropisk akvariefisk, finnes det flere
grossister å konkurrere med, sier Hansen. Bare i Danmark finnes det 5-6 importører.
Dessuten bestiller flere butikker selv direkte fra Asia. Hva er så Credos
markedsandel? Sørensen sier dette er vanskelig å beregne. I Danmark har de nok
70-80% av markedet. Credo Fish sitt salg fordeler seg dog med 60% til Danmark og
40% til Norge, men de selger også til forretninger i Nord-Tyskland. I Norge har
zoo-kjeden «Buddy», med sine 31 butikker, nettopp inngått en leverandøravtale med
Credo Fish.

Hvor stor er akvarieinteressen hos Skandinavene? Dette er vanskelig å anslå, sier
Sørensen, men grovt regnet tror jeg nok at det finnes rundt ett akvarium pr. 10.
husstand i Norge. Dette tallet var nok dobbelt så stort for 30 år siden. Årsaken til
nedgangen skyldes trolig at folk har flere tilbud og interesser i dag enn tidligere.
Fjernsyn og data har nok vært en medvirkende årsak. Dog synes akvariehobbien å
være større i Skandinavia enn i flere andre europeiske land, noe som kan skyldes at
vi setter pris på å være hjemme når nettene blir lange i vinterhalvåret. Nordmenn
har nok en smule større interesse enn danskene, selv om vi alt i alt ikke er så
forskjellige.

Næringsrik og riktig mengde fór er viktig for et suksessfylt avls-program.
Her klekkes egg av krepsdyret Artemia.
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Sykdommer
Hansen nevner at sykdommer er et generelt problem innen bransjen. Parasitter kan
f.eks. spres fra voksen fisk til yngel. Størst er nok problemene med fisk fra Singapore
som ofte har mye sykdommer. Dette skyldes at bassenger gir liten sykdoms-kontroll
pga størrelsen. Sørensen mener det er viktig å ha kontroll over sykdommene. Et av
tiltakene er å veksle mellom artene som holdes i samme akvarium, da sykdommer på
en art ikke går på en annen. Samtidig gir små og mange kar bedre kontroll.
Karantenetiden varierer med art og sykdom. Fra 2-4 dager til 2-4 uker kan være
nødvendig. All fisk fra Credo kan selges direkte når de kommer i butikken. Hansen
avslutter med at det gir økonomiske fordeler med sunn fisk.

Et varemerke
Kunnskap og service er blitt et varemerke for Credo Fish. Ordet «credo» betyr «jeg
tror», så firmanavnet betyr «vi tror på fisk». Hvis jeg nettopp har startet en
akvarieforretning, hvorfor skal jeg kjøpe fisk fra Credo Fish? Fordi vi har den beste
fisken, kommer det kontant fra Hansen. Vi er verken de billigste eller dyreste i
markedet, men folk vet hva de får. Credo Fish tar sykdommer alvorlig. Å selge
sykdomsfri fisk er god forretning. Et Skandinavisk firma er dessuten enklere å
forholde seg til for kundene enn f.eks. et asiatisk firma. At vi leverer fisken selv har
selvfølgelig også stor betydning. Det gir oss bedre kontakt med kundene og vi kan
yte bedre service.

Følgende historie er nesten for utrolig til
å være sann…

«Norsk akvarieblad» nummer 1/2007 ble som
vanlig levert trykkeriet på fristen, for deretter
å bli hentet, pakket og sortert og levert på
Posten helt i begynnelsen av februar - etter en
hektisk innspurt av redaktør og kasserer. Så
skjedde det intet. Noen sendte mail og lurte på
hvor bladet var blitt av, og en rundspørring viste
at ingen hadde fått noe blad tilsendt.

Etter en del frem og tilbake, fikk vi greie på at
bladet fortsatt lå på Postverkets sortering-
sentral i Østfold. Dette var midten av april, altså 2 1/2 måned etter innlevering!
Intet er gjort av Posten, og bladet var ennå ikke fakturert slik at det kan
distribueres.
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