Fornuftigt klimaaftryk højt på dagsordenen for
familiejet fiskeproducent
Fiskeopdrætteren AquaPri har de seneste to regnskabsår løftet sin indtjening ganske markant. Det frigør fokus til
også at bygge på indsatsen for et godt klimaaftryk, som ligger selskabet meget på sinde.
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Dyrevelfærd og klimapåvirkning er varme emner inden for animalsk fødevareproduktion netop nu, og hos
familieejede AquaPri, der opdrætter og sælger produkter fra ørreder og sandarter, er netop klimapåvirkningen af
høj prioritet.
Gennem de seneste to regnskabsår har selskabet femdoblet sin driftsindtjening efter stærk produktion og
fornuftige prisstigninger, og det frigør ekstra kræfter til at fokusere på det miljømæssige ansvar.
»Der er jo ikke nogen, der ikke vil gøre det bedre for både dyr og miljøet, men er man presset rent økonomisk, er
det sværere. Så handler det mere om overlevelse. Når det går godt, kan man godt investere mere i det,« siger
Henning Priess, der er direktør og medejer hos AquaPri.
»Vi vil gerne rense os ud af den forholdsvis minimale udledning, vi har. Dyrevelfærd og klimaaftryk bliver mere
og mere omtalt, og det er højt på vores dagsorden allerede,« fortsætter han.
Han peger på, at AquaPri på den front er velsignet af at være i en branche, hvor udledningen af CO2 og dyrenes
velfærd i forvejen ser noget bedre ud end i eksempelvis produktionen af oksekød.
På det miljømæssige område handler det især om, at fiskeopdræt kan gøres noget mere effektivt.
»Man kan producere et kilo fisk ud af et kilo foder, og det kan man ikke rigtigt andre steder inden for animalsk
produktion. Fisk er ret unikke dér. Det er en rigtig bæredygtig form for animalsk produktion,« siger Henning
Priess.
»Vi er ret privilegerede, at vi er på det område, vi er på. Men vi går meget op i det. Indtjeningsmæssigt er det
også vigtigt at kunne producere effektivt, for når man kan lave et kilo fisk på et kilo foder, slår det jo også
igennem der,« fortsætter han.

Han glæder sig dog over, at de gode resultater de seneste år - og forventningen om et resultat på samme niveau i
2018/19 - giver ekstra mulighed for at investere i forbedringer af dyrenes velfærd og selskabets klimaaftryk.
»Det gælder for os om at minimere vores aftryk så meget som muligt. Det arbejder vi meget på. Og jo bedre det
går, jo mere kan vi arbejde på det,« siger AquaPri-direktøren.
I regnskabsåret 2017/18 steg driftsresultatet før renter og skat (EBIT) 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 det omfattende fødevareembargo i Rusland, var driftsresultatet 7,2 mio. kr.,
mens nettooverskuddet lød på beskedne 0,6 mio. kr.
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