
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. 

60 landmænd har i 2013-2015 fået deres bedrifter bæredygtighedsanalyseret vha. det interna-
tionalt anerkendte værktøj, RISE Analysen. Alle landmænd får fremover muligheden for at få 
deres bedrift analyseret.

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 be-
driften bæredygtig, og på hvilke områder kan der optimeres? Analysen giver også et rigtigt godt 
overblik over hele bedriften. Et overblik som vi indtil nu har haft svært ved at opnå. Et overblik 
der naturligvis først og fremmest er til brug for udvikling af bedriften, men som også kan være 
med til at give diverse samarbejdspartnere en større indsigt i bedriften. Det er oplagt at lave en 
handlingsplan, der over en årrække vil forbedre nogle af de mere kritiske resultater. 
Vores erfaring er, at landmænd får lyst til at handle, når analyseresultaterne 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 handlinger, så bæredyg-
tigheden 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 kom-
munikeres bl.a. ud ved hjælp af en rapport og en polygon (se illustration), der sammenfatter 
bedriftens bæredygtighed på 10 områder. 

ANALYSE I FIRE DELE
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FAKTA:
RISE Analysen er løbende 
blevet udviklet de sidste 15 år. I 
mellemtiden er der udført 2.300 
analyser i 47 forskellige lande. Her 
anskues bedriften som en helhed 
indeholdende miljømæssige, 
økonomiske og sociale aspekter. 
Hver region i verden har sine egne 
referencer. Rådgivere fra SEGES 
OG DLBR har udarbejdet en dansk 
version af RISE Analysen, således 
at det resultat, landmanden får 
præsenteret, er holdt op imod 
danske normer. 
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Din stifinder 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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