Fiskeopdræt forgylder fortsat familiefirmaet AquaPri
Efter et hårdt 2015/16 har AquaPri de seneste to regnskabsår tjent masser af penge. Og markedsudsigterne er fortsat
fornuftige.
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Efter problemer på det østeuropæiske marked i 2015/16, hvor handelssanktionerne mod Rusland ramte resultaterne
hårdt, har AquaPri, der tjener sine penge på fiskeopdræt og -salg haft godt gang i forretningen de seneste to år.
I regnskabsåret 2016/17 femdoblede det familieejede selskab driftsoverskuddet, og i 2017/18, der løb indtil udgangen
af april, fik indtjeningen endnu et nøk opad.
»Markedet har udviklet sig godt, og det har også været et godt år rent produktionsmæssigt,« siger Henning Priess, der
er direktør og medejer af AquaPri.
Han kan se tilbage på et 2017/18, hvor driftsresultatet før renter og skat (EBIT) steg til 35,1 mio. kr. fra 34,6 mio. kr.
året før, mens nettooverskuddet voksede med 1 mio. kr. til 21 mio. kr.
I 2015/16, hvor AquaPri var ramt af situationen i Rusland, var driftsresultatet 7,2 mio. kr., mens nettooverskuddet lød
på beskedne 0,6 mio. kr.
Det er særligt salget af ørredrogn og -kaviar, der gør det godt i forretningen. Fangsten af stillehavslaks, hvor
lakserogn kommer fra, har nemlig været ringe det seneste år, og derfor er lagrene og dermed udbuddet gået i bund,
hvilket har trukket priserne kraftigt op.
Og det er godt for selskabet, der sælger den bedste substitut til lakserogn - nemlig ørredrogn.
»Udbuddet af lakserogn har været meget begrænset. Det smitter selvfølgelig positivt af på os, der laver opdrættet
ørredrogn. Lagrene af lakserogn er helt i bund, for det har været nærmest katastrofalt med fangsten,« siger Henning
Priess.
Et kommende vækstben for selskabet er muligvis opdræt af sandart, efter at det i 2016 indviede et fuldt recirkuleret
sandartanlæg i Gamst. Men udfordringerne med at få kørt anlægget ind har været mange, og derfor er AquaPri stadig
kun undervejs med at få produktionen op på det ønskede niveau.

Det venter selskabet dog at komme langt med i 2018/19. Og kombineret med den fortsat positive udvikling på
markedet for opdræt og salg af ørreder, ørredrogn og ørredkaviar vil det formentlig give et resultat i 2018/19 på
samme høje niveau som det foregående regnskabsår, venter AquaPri.
Kigger man lidt længere frem, kan resultaterne dog komme lidt ned i gear igen. Og her er hovedårsagen den
rekordvarme sommer, der har præget Danmark i 2018.
Mens vi mennesker har kunnet nyde solen og stranden, har miljøet for fiskeopdræt - særligt ved dambrug - nemlig
langt fra lige så gode vilkår, når temperaturen bliver for høj.
Da sommeren sidste år var meget kølig, havde AquaPri en forrygende opdrætssæson, og modsat har det så været i
sommeren 2018. Hvor meget, det kommer til at betyde, er dog fortsat svært at sige.
»Vi har helt sikkert ikke kunnet fodre helt så meget som sidste år. Så rent produktionsmæssigt er det helt givet, at vi
ikke vil få det samme niveau som sidste år. Ligesom landmændene er vi jo også til en vis grad afhængige af vind og
vejr,« siger Henning Priess.
Han påpeger, at fiskeopdrættet til havs fortsat har kørt godt i år, og blandt andet derfor er det vanskeligt at spå det
præcise omfang af nedgangen i produktionen.
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