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PRESSEMEDDELELSE 
AquaPri har på Grønsund Havbrug opnået ASC-certificering  

Med dette er over 30% af ørredproduktionen på havet fra AquaPri hermed 

dokumenteret bæredygtig, og vejen er banet for flere certificeringer. 

Grønsund Havbrug, ejet af AquaPri A/S og beliggende i farvandet nord for Falster, har opnået 

ASC-certificering. ASC-mærket er en garanti for en høj kvalitet af både arbejdsvilkår, fiskefoder, 

dyrevelfærd og miljø. 

”ASC-certificering er en central del af vores overordnede strategi omkring større bæredygtighed i 

opdræt af fisk, både på havet og på land. Dette var en milepæl i forhold til at dokumentere 

miljømæssig og socialt ansvarlig akvakultur-produktion”, udtaler direktør Henning Priess. ”Vi 

indtræder samtidig i 2019 i et SDG-Accelerator projekt med FN, støttet af Industriens Fond, omkring 

de 17 Verdensmål (SDG), hvilket vil udvikle os mod endnu større bæredygtighed i opdræt af fisk”. 

 

AquaPri A/S er et dansk familieejet firma, som opdrætter ørred og sandart på land- og 

havbrugsbaserede opdrætsanlæg. 

 

"Der er en generelt voksende efterspørgsel fra forbrugerne efter produkter, hvor vi kan 

dokumentere en bæredygtig herkomst. Vi ønsker at leve op til disse krav. Med ASC-certifikatet på 

et dambrug, på vores slagteri i Årøsund og nu også på Grønsund Havbrug er vi godt på vej. Vi må 

dagligt kæmpe for at vise, at vi ikke er problemet – men løsningen på fremtidens klimaproblemer. 

AquaPri tager debatten om bæredygtighed seriøst, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre 

os,” siger Henning Priess. ”Vi producerer – hele vejen rundt – fisk af bæredygtig herkomst, men vi 

kan først garantere det overfor omverdenen, når vi står med et certifikat i hånden", konstaterer 

Henning Priess. AquaPri’s ledelse forventer, at flere af virksomhedens enheder vil blive ASC- 

certificeret de kommende år, selvom det er en særdeles ressourcekrævende proces at opnå 

certificeringen. 
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Fiskeopdræt i hav- og dambrug er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden. Omtrent 50 

procent af alle de fisk og skaldyr, der spises i verden, stammer i dag fra opdræt/akvakultur, og 

tallet er stigende.  

 

AquaPri, der har hovedkontor i Frederiksværk, har 16 dambrug i Jylland, 6 havbrug i farvandet 

omkring Sydsjælland og 1 slagteri i sønderjyske Årøsund. Virksomheden ledes af fætrene Henning 

Priess og Morten Priess, som er fjerde generation i den over 100 år gamle familievirksomhed. 

FAKTA 
 
AquaPri, familieejet 
fiskeopdrætsvirksomhed, 
grundlagt i år 1900. 
 
Årlig oms.: DKK 210 mio. 
 
Res. før skat: DKK 27 mio. 
 
Antal medarbejdere: 85 
 
Produktion pr. år: 
Ørred (dambrug) 2.600 tons 
Ørred (havbrug) 3.200 tons 
Ørredkaviar 500 tons 
Sandart 500 tons 

ASC 
 
ASC (Aquaculture 
Stewardship Council) er en 
uafhængig global 
certificering for ansvarlig 
akvakultur på linje med 
MSC-standarden for vilde 
fisk. WWF 
(Verdensnaturfonden) er en 
af samarbejdspartnerne 
bag ASC-standarden, som 
sætter høje krav til miljø, 
beskyttelse af vilde fiske- og 
dyrebestande, ansvarlig 
anvendelse af ressourcer, 
dyrevelfærd og social 
ansvarlighed. En ASC-
certificering er således 
forbrugerens garanti for, at 
fisken gennem hele sin 
livscyklus har været 
opdrættet med respekt for 
miljøet og det omgivende 
samfund, herunder 
anvendelse af bæredygtigt 
foder. 


