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Grundlaget for BioMar’s arbejde hviler 
på fire principper: Innovation, samar-
bejde, bæredygtighed og performance. 
Dette er grundlæggende principper for 
hele opdrætsbranchen. Som leveran-
dører af foder og de heraf resulterende 
fødevarer bør vi alle fokusere på at 
fremme væksten inden for akvakulturen 
på en ansvarlig og fornuftig måde. 

Fødevaresikkerhed er en af de højeste 
prioriteter gennem hele værdikæden 
inden for opdræt, fra leverandører af 
råvarer til foderproducenter, fiskeop-
drættere, detailhandlere, restauranter og 
slutbrugere. Kontrolplaner og certifi-
ceringer er nødvendige og værdifulde 
værktøjer inden for fødevaresikkerhed. 
De øger gennemsigtigheden – f.eks. i 

situationer, hvor forbrugere og menings-
dannere stiller spørgsmålet: Kan vi føle 
os sikre, når vi spiser opdrættede fisk og 
skaldyr? 

Hvad angår vores kunder, gør vi hos 
BioMar vores yderste for at besvare de 
spørgsmål, der måtte opstå. Vi samar-
bejder med specialister og myndigheder 
om at finde og garantere de sikreste 
foderløsninger. Endvidere oplyser vi 
offentligheden om de mange fordele 
ved akvakulturprodukter, og hvordan 
vores branche bidrager til at tilveje-
bringe sunde, næringsrige og sikre fisk 
og skaldyr.

I de seneste år har BioMar hele tiden 
bestræbt sig på at arbejde endnu tættere 

Sammen er vi klar til
morgendagens udfordringer

Anders Brandt-Clausen
administrerende direktør, 

BioMar A/S

sammen med kunderne om at bringe 
produkter og løsninger på markedet, 
der bidrager til at opfylde de stigende 
krav, som detailhandlere og forbrugere 
stiller med henblik på bæredygtighed 
og sundhed. Vi er via vores systemer 
og værktøjer i stand til at tilbyde vores 
kunder muligheden for at dokumentere 
og kommunikere deres bestræbelser 
på bæredygtig og sund produktion af 
fisk og skalddyr. Vi er glade for at se en 
stigende interesse fra vores kunder i et 
yderligere samarbejde inden for dette 
område. 

Vi er en virksomhed med store am-
bitioner og et stærkt fokus på pro-
duktinnovation, procesforbedringer og 
brancheudvikling. Derfor bestræber vi 

os konstant på også at forbedre vores 
egen præstation. Som resultat af disse 
bestræbelser har BioMar-koncernen 
igennem flere år kunnet præsentere 
meget positive tal. Vi er glade for at se, 
at vores bestræbelser bærer frugt. 

Denne succes har sat os i stand til fort-
sat at investere i akvakulturbranchens 
vækst, f.eks. ved at etablere foderfabrik-
ker på nye markeder: I 2016 åbnede vi 
en fabrik i Tyrkiet, i år vil vi være klar 
med vores anden fabrik i Kina, og i 
2019 sigter vi på at åbne en foderfabrik 
i Australien. Succesen styrker også vores 
plan om at levere kundefokuseret in-
novation og fleksibiliteten til at reagere 
hurtigt på nye markedsbehov. Vi sikrer 
dette uden at gå på kompromis med 

dokumentation og validering i henhold 
til visse certificeringsordninger. For gan-
ske nylig blev BioMar’s fabrik i Spanien 
i rekordtempo godkendt i henhold til 
ASC-standarden for ansvarlig produk-
tion af ferskvandsørred.

Når vi og vores kunder har succes 
styrker det vores beslutning om at for-
blive en stærk aktør og at påtage os en 
central rolle i den fortsatte udvikling af 
akvakulturen og i særdeleshed foder-
branchen. Vi har styrket vores organisa-
tion, og dette gør os klar til at håndtere 
morgendagens udfordringer sammen 
med jer, vores kunder, til gavn for hele 
akvakulturbranchen. 
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AquaPri, en dansk fiskeopdrætsvirksomhed

Håndplukket luksus
Danske AquaPri er specialiseret i 
delikatesser fra fiskeopdræt, som 
sælges til globale nichemarkeder. 
AquaPri har opdrættet ørreder siden 
1950’erne og har bygget verdens 
største, indendørs RAS-opdræt til 
sandart. Hermed er AquaPri blandt 
de førende i at anvende innovative 
tilgange til fiskeopdræt.

AquaPri opdrætter regnbueørred (On-
corhynchus mykiss) og sandart (Sander 
lucioperca) på deres anlæg, der alle ligger i 
Danmark. AquaPri har fuld kontrol over 
livscyklussen for begge arter. Herved kan 
de planlægge at levere til kunderne året 
rundt. De kan dokumentere produk-
ternes fødevaresikkerheds- og kvalitets-
aspekter, og der er kontrol med ydelses-
parametrene i forbindelse med driften. 
Ørred produceret på AquaPri’s anlæg 
slagtes og videreforarbejdes på eget slag-
teri i Årøsund og sælges over hele verden. 
Sandarten bliver hovedsageligt pakket 
”rund” på anlægget i Vejen og solgt frisk 
på daglig basis.

Vi talte med Henning Priess, der er 
ansvarlig for salg, markedsføring og for-
retningsudvikling hos AquaPri. Virksom-
hedens slogan er ”Handpicked luxury” 
(”Håndplukket luksus”). På spørgsmålet 
om, hvad virksomheden gør for at indfri 

dette løfte, svarede Henning Priess: - Ved 
hele tiden at gøre det bedre! Iværksæt-
terånd og handlekraft er stærkt forankret 
i vores familie. 

Henning Priess er en af medejerne af 
denne familieejede virksomhed. Den blev 
grundlagt i 1900 af hans oldefar, der i en 
meget ung alder besluttede sig for at tage 
ansvaret for sin fremtid i egen hånd ved 
at etablere sin egen virksomhed til handel 
med fisk, Priess & Co. Senere blev Priess 
& Co opdelt i to virksomheder, kon-
servesfabrikken Glyngøre og Priess & 
Co, der forarbejdede fisk og skaldyr på 
alle andre måder bortset fra konserves. 
I 1991 solgte familien Priess & Co fra 
og etablerede fiskeopdrætsvirksomheden 
”AquaPri”, der fortsatte traditionerne for 
ørredopdræt, der startede i 1950’erne.

Ørred
AquaPri producerer over 6.000 tons 

regnbueørred pr. år, både på land 
og i hav. Ørrederne klækkes og 
opvokser på AquaPri’s egne 
dambrug. Teknologien dækker 
alt fra traditionelt opdræt 
til recirkulerende opdræts-
systemer. Når ørrederne er 
ca. to år gamle, bliver de 
flyttet til havbrugene. De 
fleste bliver høstet som 
store ørreder i månederne 
november-januar, næsten 
3 år efter gydning. På dette 
tidspunkt har de typisk nået 
en størrelse på 3-5 kg. 

- Det kan godt være, at AquaPri er 
blandt de store indenfor ørredopdræt i 
Danmark, sagde Henning Priess. - Men 
sammenlignet med volumen i lakseop-
dræt i vores naboland Norge er vores 
produktionsomfang kun ”peanuts”. Pro-
duktionsmetoderne i lakse- og ørredhav- Ørredkaviar på blinis. Foto: AquaPri
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brug minder meget om hinanden, men 
vi ørredopdrættere har ikke de samme 
stordriftsfordele. I AquaPri har vi valgt at 
møde denne udfordring ved at opdrætte 
højkvalitetsprodukter til målrettede 
markeder.

- I starten fokuserede vi på at opdrætte 
portionsørreder. Så startede vi på havbrug 
for at producere store pigmenterede ør-
reder. På et tidspunkt, hvor ørredpriserne 
faldt, besluttede vi at koncentrere vores 
indsats og gå efter nye nichemarkeder for 
højkvalitetsprodukter. Vi spurgte os selv: 
Hvilken slags slutprodukt kan vi sælge til 
den højeste pris? Svaret var: Rognen. Alle 
opdrætsbestræbelser havde nu til mål at 
producere den bedst mulige ørredrogn. 
For eksempel har vi siden starten af 
1980’erne målrettet os mod det japanske 
marked for sujiko (saltet rognsæk). I 
midten af 2000’erne lykkedes det os at 
komme ind på det russiske marked med 
vores rognsække.

I 2012 besluttede AquaPri sig for at raffi-
nere deres udbud yderligere.  - Vores mål 
var at udvikle en unik ”ørredkaviar” med 

en fremragende smag, perfekt tekstur 
og en meget smuk orange farve, fortalte 
Henning Priess. - Dette var ikke nogen 
nem proces, for det kræver specielle fær-
digheder, og der er brug for know-how. 
Man må huske på, at ørredrogn er en 
levende organisme og at den ikke er den 
samme fra gang til gang. Det er over-
ordentlig vigtigt at garantere en stabil, 
ikke-flydende konsistens af produktet. 
Æggene bliver håndplukket for at det 
bliver et produkt af virkelig højkvalitet. 
Ørredkaviaren bliver pakket, frosset og 
solgt til f.eks. sushi-kæder i Danmark og 
så langt væk som i Kina.

Når rognen er høstet, sælges de røde ør-
reder også som et nichemarkedsprodukt. 
Ifølge Henning Priess er store ørreder af 
højeste kvalitet meget værdsatte, specielt i 
Finland, Japan og Rusland. 

Sandart
I april 2016 indviede AquaPri verdens 
største indendørs RAS-anlæg til opdræt 
af sandart. Endvidere er AquaPri den 
eneste virksomhed i verden, der har 
udviklet en metode til at få sandart til at 

gyde fire gange om året. - Dermed er vi 
altid i stand til at levere frisk sandart til 
vores kunder, sagde Henning Priess. 

I 2003 besluttede AquaPri sig til at starte 
på opdræt af en anden art. Ørredopdræt 
i Danmark kunne ikke ekspandere på 
grund af begrænsende opdrætskvoter, 
og fordi priserne havde været faldende. 
Henning Priess forklarede: - Vildtfanget 
sandart blev solgt til gode priser pr. kg 
sammenlignet med opdrættet ørred. 
Vi vidste, at det var muligt at opdrætte 
sandart, og at den ville vokse hurtigt ved 
vandtemperaturer på over 20 ˚C. 

Det blev besluttet at gå ind for RAS-
opdræt af sandart. Som det var tilfældet 
med ørred, ønskede AquaPri at have fuld 
kontrol med fiskens livscyklus. - Først 
havde vi vilde avlsfisk, der gydede spon-
tant, i udendørs tanke, sagde Henning 
Priess. - I 2008 ansatte vi en specialist i 
genetik og avl, der også havde praktisk 
erfaring med fiskeopdræt, og en biolog. 
Det lykkedes teamet at styre gydningen 
og der blev investerede både tid og res-
sourcer i at få hånd om larvestadiet. Hos 
sandart er kannibalisme er en kæmpeud-
fordring, specielt mens den er ung. Men 
nu kan vi lave sandartyngel og få dem til 
at vokse til slagtestørrelse. 

Det næste skridt var at opskalere pro-
duktionen. AquaPri modtog 22 mil-
lioner kroner i støtte fra EU til deres 
projekt med at bygge et fuldt recirku-
leret, indendørs sandartopdræt med en 
årlig produktionskapacitet på 600 tons. 
Herefter kunne byggeriet starte. Ifølge 
Henning Priess er opskalering ikke nogen 
nem opgave: - RAS-anlægget blev indviet 
i foråret 2016, og der opstod nye udfor-
dringer, som vi måtte lære at håndtere. 
Men vi er på sporet. Vi er overbeviste 

om, at vores investering på 70 millioner 
kroner i dette projekt med tiden vil være 
et profitabelt aktiv for virksomheden. 

Fødevaresikkerhed, bæredygtighed og 
forbrugerønsker
- Fødevaresikkerhed og bæredygtighed 
er nøglen til vores virksomhed, sagde 
Henning Priess. - Vi har iværksat vores 
eget fødevaresikkerhedsprogram, som er 
i overensstemmelse med HACCP-prin-
cipperne. Opdrættet fisk er en bæredygtig 
fødevarekilde sammenlignet med opdræt 
af andre animalske proteiner. Og opdræt 
i havbrug er bæredygtigt sammenlig-
net med opdræt på land, fordi der ikke 
anvendes CO2. Opdræt i anlæg med fuld 

recirkulation er kendt som en bæredygtig 
teknologi.

Fiskeelskere og kokke kan møde AquaPri 
og opdage deres produkter på førende 
fødevaremesser for gourmeter. Og Hen-
ning Priess er stolt over, at når forbrugere 
konsulterer fiskeguiden, der udgives af 
WWF, vil de se, at opdrættet sandart er 
på den grønne liste. I 2016 blev Rakkeby 
Dambrug som det første af AquaPri’s 
anlæg ASC-certificeret. Ifølge Henning 
Priess er AquaPri i gang med at ansøge 
om ASC-certificering af flere af deres 
anlæg, både dambrug og havbrug. 
- Vi ser en interesse for produkter fra 
ASC-certificerede opdræt på alle marke-
der i EU - specielt Tyskland. I princippet 
opdrætter vi på nøjagtig lige så bæredyg-
tig vis på de øvrige anlæg, som ikke er 
ASC-certificerede. Men vi må lytte til 
de krav, som forbrugerne på specifikke 
markeder stiller og betale prisen for 
certificeringerne.

Opdrætspraksis og foder
- Opdrætsteknologi, opdrætspraksis og 
det foder, som vi bruger, har udviklet sig 

meget og understøtter vores mål om at 
producere førsteklasses ørred, ørredrogn 
og sandart. Vores fiskemestre har mange 
års erfaring, og de er vant til at indtage 
en proaktiv tilgang, når vi indfører nye 
teknologier. Opdrætsparametrene bliver 
altid nøje overvåget. 

- Når vi støder ind i vanskeligheder, går 
vi ikke af vejen for at bede BioFarm om 
råd, tilføjer Henning Priess. - Dialogen 
med BioFarm’s rådgivere har været vær-
difuld for os, om det så gælder havbrug, 
recirkulationsopdræt eller produktion af 
rogn. Vi har altid en løbende dialog med 
BioMar om udvikling af foder til begge 
arter. BioMar bringer sin ekspertise og 
nye forskningsresultater i spil og tilbyder 
forbedrede foderformuleringer. De ben-
chmarkforsøg, der udføres af BioMar, er 
et aktiv, som vi sætter stor pris på, for de 
fører til produktudviklinger, der sikrer en 
bedre foderydelse. Og hvis det så i sidste 
ende kan føre til, at prisen pr. kg foder 
kan forblive den samme, er vi om muligt 
endnu lykkeligere, afsluttede Henning 
Priess med et smil.

AquaPris sandartanlæg er verdens største kommercielle indendørs RAS-anlæg. Opdræt til lands i udendørs RAS-anlæg: Lerkenfeld Dambrug – en del af AquaPri.

Henning Priess er stolt at kunne tilbyde bæredygtigt opdrættet sandart af højeste kvalitet.
AquaPri har lagt et stort stykke arbejde i at styre 
sandartens gydning og få kontrol over larvestadiet. 

Opdræt på havet: Agersø havbrug – en del af AquaPri.


