
BÆREDYGTIGHED
At drive et bæredygtigt landbrug 

vil sige, at du, i alt du foretager dig 
forsøger at sikre, at der i al fremtid 

kan produceres fødevarer på din jord
under hensyntagen til miljøet og  

sociale forhold.



Der bliver talt og arbejdet med bæredygtighed i mange sammenhænge, 
og bæredygtighed indgår i stigende grad som konkurrenceparameter hos 
forskellige virksomheder. 

At omstille sit landbrug til at være bæredygtigt ER en stor mundfuld, som 
heldigvis kan synkes i småbidder! 

Metoden er at få gennemført en bæredygtighedsanalyse, som derefter 
med stor træfsikkerhed finder de punkter, hvor det batter noget at sætte 
ind. Bid for bid – og i prioriteret rækkefølge.

RISE Analysen giver et godt bud på bedriftens bæredygtighedsstatus. På 
hvilke områder er bedriften bæredygtig, og på hvilke områder kan der op-
timeres? Analysen giver også et rigtigt godt overblik over hele bedriften. 

Vores erfaring er, at landmænd får lyst til at handle, når analyseresultater-
ne ligger foran dem. Nu kan de se, hvor en indsats vil batte og give mere 
bæredygtighed.

Fokusområder, defineret via RISE Analysen, bliver omsat til konkrete hand-
linger, så bæredygtigheden ikke kun forbliver ”papirsnak”! 

RISE GIVER BUD PÅ  
BÆREDYGTIGHEDSSTATUS 



Driftsledelse

Næringsstoffer

Energi og klima

Biodiversitet

Arbejdsforhold

Dyrehold

VandLivskvalitet

Økonomi

Jord

Analysen består af fire dele: 

Forberedelse for rådgiveren i form af indtastning fra markplan, gødningsplan, 
dyrehold, jordprøver, årsrapporten m.m.

Interview på 4-5 timer hos landmanden, hvor der samles oplysninger ind fra 
alle hjørner af bedriften.

Beregning i RISE Analysen, der viser 54 bæredygtigheds-indikatorer, som til 
sidst opsummeres i 10 temaer.  Ligeledes er der tolkning af resultatet, hvilket 
rådgiveren står for.

Opfølgningsdel hvor resultaterne præsenteres for landmanden, og mulig- 
heder og forbedringer diskuteres. RISE Analysen kan med stor fordel ind- 
arbejdes i bedriftens strategi.

Samlet set tager analysen 
15-17 timer, inden vi er 
i mål. Resultatet af RISE 
Analysen kommunikeres 
bl.a. ud ved hjælp af en 
rapport og en polygon (se 
illustration), der sammen-
fatter bedriftens bæredyg-
tighed på 10 områder. 

ANALYSE I FIRE DELE

1

2

3

4



Trine Riis Jeppesen
Miljørådgiver
Tlf. 76 60 21 89
trj@sagro.dk

Marlene R. Hansen
Økonomimedarbejder
Tlf. 76 60 23 36
mar@sagro.dk

Dine stifindere i bæredygtighedsjunglen:

LANDMANDSOPLEVELSER VED RISE:
✓		Forbrugerne forventer det af os. Hvis vi vil ha’ en plads i samfundet, så skal vi 

tænke over vores adfærd og gå i retning af stadig større bæredygtighed.

✓	Bredden og dybden i analysen er imponerende.

✓		Summen af informationerne i rapporten er interessant, og den gør os i stand til at 
sætte nogle pejlemærker for, hvor vi skal flytte os hen.

✓		Det her værktøj giver et fantastisk overblik og en god indsigt i, hvor komplekst 
det kan være at tage en beslutning, når man vil tage højde for bæredygtighed.
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