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SDG 12: Ansvarligt  
forbrug og produktion

Delmål 12.2: Inden 
2030 skal der opnås en 
bæredygtig forvaltning 
og effektiv udnyttelse af 
naturressourcer.

Moderne opdrætsanlæg kan producere protein  
af høj kvalitet med meget lavt miljøaftryk

For fiskeopdrætsvirksomheden AquaPri har SDG Accelerator været 
en kærkommen lejlighed til at løfte en række bæredygtigheds- 

initiativer til næste niveau. Vinderne er både dyr, miljø og mennesker.

6.000 tons. Så stor er vægten af den årlige ørredproduktion hos fiskeproducenten 
AquaPri, der driver både dambrug og havbrug flere steder i Danmark. De seneste år har 
ledelsen arbejdet målrettet på at tænke bæredygtighed ind i hele værdikæden. For selv 
om fiskeopdræt allerede er en af de mest ressourceeffektive former for animalsk produk-
tion, kan man sagtens gøre den endnu mere bæredygtig. Det fortæller adm. direktør i 
AquaPri, Henning Priess:
 ”Hos AquaPri har vi altid ment, at vi har et stort ansvar for, at vores produktion så vidt 
muligt foregår på naturens præmisser og i så naturlige omgivelser som muligt. Ved at 
gennemtænke hele vores produktion ud fra en bæredygtighedsvinkel har vi identificeret 
en række initiativer, som gør det muligt for os at øge produktionen og samtidig sænke 
vores miljøaftryk per kilo fisk. Det gælder både et øget fokus på fiskevelfærd, bedre rens-
ning og recirkulation af vand, mere naturligt samspil med de lokale vandløb og meget 
mere. Samlet set kalder vi det AquaPri Care.”
 For Henning Priess og hans medarbejdere er det vigtigt, at dyrene har det godt; faktisk 
er det kernen i AquaPris DNA:
 ”Fiskevelfærd står altid øverst på vores prioriteringsliste. Når fiskene har det godt hele 
livet, spiser de bedre, de er mindre syge og skal derfor også have meget mindre eller slet 
ingen medicin. Samtidig har vi valgt at have fuld sporbarhed gennem hele produktionscy-
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klussen lige fra moderfisk til æg og yngel og videre til den færdige fisk. Det er den måde, 
hvorpå vi garanterer over for vores kunder, at vores produkter er både etisk og bæredyg-
tigt produceret.”
 At sætte dyrevelfærd øverst på agendaen har ikke blot påvirket fiskene positivt, men 
har også haft en afledt effekt hos medarbejderne, fortæller Henning Priess:
 ”Det, man ofte glemmer, er, hvor stor en betydning dyrevelfærd har for medarbejder-
ne. Det ved jeg fra vores egne medarbejdere, som passer fiskene hver eneste dag. For 
dem er det sådan, at når fiskene har det godt, har de det også godt. Det er helt tydeligt, 
at arbejdet med fiskenes trivsel har givet et boost til medarbejdertilfredsheden. Det har 
givet fornyet energi til hele vores virksomhed.”
 Ved siden af indsatsen for dyrevelfærd har AquaPri arbejdet målrettet på at sænke 
miljøaftrykket pr. kilo fisk, bl.a. gennem fuldt recirkulerede produktionsanlæg:
 ”I dag kan vi konstruere faciliteter, hvor næsten 100 procent af vandet recirkuleres og 
genanvendes, hvilket bl.a. er tilfældet i vores store, nye sandart-anlæg i Vejen. Samtidig 
har vi gjort en stor indsats for at reducere vores CO2-aftryk gennem bedre udnyttelse 

af restprodukter, forbedringer af vandmiljøet, foderoptimering samt forberedelser til 
solenergi. Ambitionen er, at vi tager mindst muligt af naturens ressourcer og giver mest 
muligt tilbage,” fortæller Henning Priess.
 Samlet set mener Henning Priess, at der er et enormt uforløst potentiale i både hav-
brug og landbaserede anlæg verden over:
 ”Vi ved af erfaring, at det er muligt at tredoble sin produktion med samme udled-
ning blot ved at rense vandet bedre og samtidig finde bæredygtige løsninger for f.eks. 
kvælstof, fosfor og organisk materiale. I en verden hvor proteiner er en knap ressource, 
er det et oplagt sted at sætte ind og dermed gøre fiskeopdræt endnu mere effektivt og 
bæredygtigt.”
 At deltage i SDG Accelerator-programmet har hjulpet AquaPri med dels at konsolidere 
de forskellige bæredygtighedsinitiativer, dels at integrere dem i en samlet ramme i form 
af verdensmålene og samtidig få klarlagt forretningspotentialet, fortæller Henning Priess:
 ”Efterhånden har vi skitserne til en hel bæredygtighedsmodel, som vi kalder AquaPri 
Care, og som vi gerne vil tage ud på verdensmarkedet. Her har SDG Accelerator-pro-
grammet været en kæmpe hjælp, både når det gælder om at samle trådene og tydelig-
gøre værdiskabelsen. Hvorvidt det ender som en app, et produkt eller noget helt tredje, 
ved vi ikke helt endnu, men forbrugerne skal forstå, at de her har med hav- og dambrug 
at gøre, som er uhyre bæredygtige. Sammen kan vi virkelig gøre en forskel for  
planetens fisk.”

FAKTA OM AQUAPRI

• Etableret i starten af 1900-tallet i 
Glyngøre.

• Specialister i ørred- og sandart- 
produktion.

• Siden begyndelsen ejet og drevet af 
Priess-familien.

• Hovedkontor i Frederiksværk.
• 100 ansatte.

SÅDAN BIDRAGER AQUAPRI  
TIL VERDENSMÅLENE

• AquaPri har iværksat en lang række 
tiltag inden for dyrevelfærd og 
miljøforbedringer med henblik på at 
sikre en bæredygtig produktion i både 
havbrug og dambrug.

• Virksomheden har samtidig udviklet en 
bæredygtighedsmodel for akvakultur, 
AquaPri Care. Denne model kan med 
fordel udbredes i resten af verden.

”Vi ved af erfaring, at det er muligt at 
tredoble sin produktion med samme ud-
ledning blot ved at rense vandet bedre og 
samtidig finde bæredygtige løsninger for 
f.eks. kvælstof, fosfor og organisk materi-
ale. I en verden hvor proteiner er en knap 
ressource, er det et oplagt sted at sætte 
ind og dermed gøre fiskeopdræt endnu 
mere effektivt og bæredygtigt.”

Henning Priess
Adm. direktør, AquaPri
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