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AQUADJURS’ VISION OG STRATEGI STARTER 
MED BÆREDYGTIGHED OG VERDENSMÅL
For AquaDjurs startede arbejdet med FNs Verdensmål, 
da direktøren Palle Lyngsø Mikkelsen i 2015 deltog på 
en vækstcamp - ”Bedre bundlinje med CSR”, arrangeret 
i regi af region Midt. 

”Vi blev spurgt om, hvorfor går vi på arbejde, hvorfor er 
vi til? Og da vi samtidig kiggede på, hvordan man får 
Verdensmål og CSR til at hænge sammen med vores 
daglige arbejde, var svaret egentlig meget enkelt: Vi 
går på arbejde for at sørge for, at folk i vores lokalom-
råde har rent vand i hanerne og rent vand at bade i – 
eller som vi senere har formuleret det: Alle har adgang 
til rent vand – i hanen og havet” fortæller Palle Lyngsø 
Mikkelsen i 2018.

Og herfra var det egentlig meget enkelt for AquaDjurs 
at integrere Verdensmålene i vision, mission og strategi 
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og i dag tager AquaDjurs’ vision sit udgangspunkt i mål 
6 og 14 - vandmålet og havmålet, hvis man skal sige det 
helt kort. Projektet startede med flere mål. Forsyningen 
arbejder naturligvis også med klima, sundhed, energi 
og byer, men for at gøre det enkelt og praktisk at arbej-
de med og for at sikre sammenhæng med selskabets 
vision, blev de to mål prioriteret. Og med mål 6 og 14 
arbejder forsyningen med kundernes perspektiv: Hvad 
kan de gøre anderledes og bedre lokalt, hvordan kan 
ændre det daglige arbejde?

AquaDjurs arbejder med en rullende 4-års strategiplan, 
som siden 2017 har haft et deltema om Verdensmålene. 
Strategiplanen indgår som et tema på den årlige 
generalforsamling og der er dermed opbakning fra 
bestyrelsen og ejerne til at integrere Verdensmålene i 
det daglige arbejde. 

Medarbejderne indrages også i aktiviteterne. Der har 
været arrangeret workshop med alle medarbejderne 
for at sikre forankring ift. det daglige arbejde og ikke 
mindst for at skabe forståelse af målene og deres 
betydning for AquaDjurs og dermed sikre en rød tråd 
mellem først CSR og så Verdensmål og så vision og 
strategi.

På et spørgsmål om, hvorvidt det har ændret noget i 
det daglige arbejde forklarer Palle Lyngsø Mikkelsen: 
”Arbejdet med Verdensmålene har været et strategisk 
valg for os, vores bestyrelse og vores omgivelser. Det 
viser, at vi har fokus på vores samfundsansvar, og vi er 
meget bevidste om det i vores daglige arbejde”.
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