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Det sociale formål
JyllandsAkvariet er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber jobs til mennesker på 
kanten af arbejdsmarkedet. Den sociale målsætning er at hjælpe mennesker, som har 
mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet med atter at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Den sociale metode
I JyllandsAkvariet er grundholdningen, at mennesker med nedsat arbejdsevne stadig kan en hel masse, som ikke må gå til spilde, blot fordi de ikke 
kan arbejde på ordinære vilkår. Med ønsket om at gøre en forskel prioriterer vi, at den enkelte får mulighed for stille og roligt at aktivere sine ubrugte 
ressourcer, udvikle sine kompetencer og genfinde sin arbejdsidentitet. Erfaringen er, at fokus på medarbejdernes potentialer og trivsel skaber ar-
bejdsglæde – og positive glade medarbejdere giver tilfredse kunder!
Da mange af JyllandsAkvariets funktioner, områder og behov med fordel kan dækkes af ansatte med færre ugentlige timer, er virksomhedens stør-
relse ideel ift. at rekruttere fra målgruppen. Således er ca. 42 % af medarbejderne ansat på særlige vilkår, hovedsageligt i fleksjob. Synergien mellem 
god forretning og social ansvarlighed manifesterer sig i den gensidige gevinst for virksomhed og medarbejder.

Forretningsområde 
JyllandsAkvariet lever af at sælge oplevelser og tilbyder en bred pallette af inden- og udendørsaktiviteter. De fleste aktiviteter og arrangementer er 
for alle, men nogle appellerer mest til børnefamilier og andre er udelukkende for voksne. Langt størstedelen af de besøgende er turister. Heraf er 
godt halvdelen fra Tyskland og den anden halvdel primært fra Danmark og de øvrige nordiske lande. Der afholdes arrangementer for virksomheder 
og personaleforeninger og tages imod besøg fra skoler, børnehaver og andre offentlige institutioner.

Organisation og drift
JyllandsAkvariet er en socialøkonomisk enkeltmandsvirksomhed med en flad ledelsesstruktur. Ansvar uddelegeres til medarbejderne, som får lov at 
præge løsningen af opgaverne og tænke nyt. At få ansvar og mulighed for at bidrage til virksomhedens udvikling udløser engagement, godt humør 
og et fantastisk arbejdsklima. I JyllandsAkvariet er det lysten, der driver værket – og direktør og medarbejdere er enige om, at tid og flere folk skaber 
mere værdi for virksomheden end et stort overskud på bundlinjen.

Adresse: 
Vesterhavsgade 16, 
7680 Thyborøn

Antal ansatte: 21. 
Heraf 4 fuldtidsansatte og 
9 ansatte på særlige vilkår. 
Desuden praktikanter 
og medhjælpere

Etableret: 1996

Virksomhedsform: 
Enkeltmandsvirksomhed

Målgruppe: 
Mennesker med nedsat arbejdsevne

JyllandsAkvariet

INDTÆGTSKILDER

Salg på det private marked:

Entrébetaling til akvariet.
Souvenirbutik: Salg af souvenirs, is og drikkevarer.

Aktiviteter: Indendørs (incl. i entré)
 Kreativt strandværksted – Lav dit eget ravsmykke og dine egne souvenirs. 
 Deltagelse i fodring af fisk i akvariets bassiner.
 Udendørs (ekstra betaling)
 Sælsafari med traktorbus, Sælsafari i båd, Ravsafari, Østerssafari, 
 By- og havnerundfart, Guidet havnetur med besøg på Fiskeauktion, 
 Krabbefiskerkonkurrence 

Andre indtægtskilder:

JyllandsAkvariet søger 
projekter og det lykkes 
en gang imellem at få 
lidt penge ind, men det 
er svært, da der sjældent 
ydes støtte til private 
virksomheder.

Salg af ydelser til det offentlige:

JyllandsAkvariet har borgere i arbejds-
prøvning samt praktikanter fra STU i 
arbejdspraktik mhp. at afklare frem-
tidig tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Indtil nu dog uden at få betaling herfor.


