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Bæredygtighed med RISE

Indlæg til Natur og miljø konference, 27-28. maj, session G5. 
miljøledelse på landbrug

Veje til en bæredygtig udvikling

Frank Oudshoorn, special konsulent Landbrug & Fødevare, SEGES



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Bæredygtigheds vurdering

For at kunne bidrage til, og dokumentere en 

bæredygtig udvikling af bedriften
(både på management og strategi)

For at skabe gennemskuelighed i 

produktionsmetoder i forhold til 

bæredygtigheds værdier i sin helhed
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Hvad er motivet for landmanden

Giver mere glæde hvis de producerer bæredygtig

Effektiv ressourceforbrug giver som regel også bedre økonomi

Dyrevelfærd er i alles interesse

Natur og biodiversitet

Klima, hvad kan landmanden gøre

Lokal samfund
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indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Forbrugerønske 

Sustainability Brand Index (32000 forbruger interviews)

Ikke entydigt hvad forbruger 

forstår ved bæredygtighed
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indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Samfundsgoder

Miljø:    Næringsstoffer; kystvand, 

Klima; globalt

Kemikalier; drikkevand 

Natur:  Biodiversitet

Landskab

Kvalitet af produkter

Forsyning af mad



7

Eco-Labels and Sustainability 

Mange virksomheder i proces og afsætning vil 

gerne markedsføre bæredygtighed



Udvalgte medlemmer i The Sustainability Consortium







Men kan man blive enige, fx. iso certificering mm. ?

http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/



SAFA 
konsensusrapport

Men;

Hver indikator kan beregnes på mange måder

Ikke alle indikatorer er lige relevante hver gang
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer
RISERISE og de 17 verdensmål
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Delmål som nævnes i konferencens oplæg

• 11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv.

• 12.2 Inden 2030 skal der opnås en bæredygtige forvaltning og effektiv udnyttelse af 
naturressourcer.

• 12.6 Opmuntre virksomheder, især store og transnationale virksomheder, til at arbejde 
bæredygtig og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

• 15.2 Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på 
land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til 
forpligtigelser under internationale aftaler.

• 15.5 Tager omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige 
levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af 
truede arter.



Vi skal tage alle aspekter i betragtning, 
hvis vi vil bruge ordet

“Bæredygtig”
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Rådgivningsværktøj til bæredygtig udvikling, uafhængigt, 
fagligt forankret, og fremragende til formidling

RISE (at hæve standarden):  Respons Inducing Sustainability Evaluation.

Baseret på en basisvurdering som tager udgangspunkt i data og fakta,

Indikatorer beregnes efter videnskabelig (review, referencer) beregninger og vurderinger

Oversæt til danske mål som relative værdier i spiderweb og rapport (% opnået)

Beregnede værdier er også tilgængelige

Giver helheds overblik, med mulighed til reflektering i forhold til andre temaområder

Kan bruges som et vindue til offentlighed/samarbejdspartner/konsumenter

Kan bruges til effekt opfølgning/ vurdering 

Kan bruges til strategisk udvikling

Kan bruges som benchmarking og analyse
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer RISE måler og vejer status 
10 temaer

47 indikatorer

Ca. 400 parametre

Miljø

Økonomi

Socialt

Management
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indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

I praksis: RISE analysen består af 5 dele

Forberedelse,

indhente af data. 

Delvis automatisk.

Bedriftsbesøg 

SWOT, Interview

Forventnings-

afstemning

Beregning

Rapportskrivning

Konsultere 

kolleger

Præsentation 

Diskussion 

Aftaler om 

udviklingsforløb

Implementering, 

opfølgning

Staldskoler

Erfagrupper
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de forskellige tekst niveauer

Analyse i påsken 2019

270 analyser i DK 2014-2018

45% adspurgt i analysen
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Analyse i påsken 2019
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Analyse i påsken 2019



RISE værktøjet er internationalt anerkendt:

Det er brugt i 52 lande og findes på 9 sprog

Der er foretaget over 3000 analyser



Hvad benchmarker vi op mod?

• Standard data er danske gennemsnit for: 

• Afgrødernes udbytter

• Dyrenes ydelser

• Gødningsnormer 

• Klima, nedbør

• indkomst, forbrug, fattigdomsgrænse m.m.

• energiproduktion

• osv.
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Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer Men også i branchen eller mod sig selv; Eksempel af antal 
bedrifternes score på tema



Anvendte data fra eksisterende databaser og dokumenter

Vi bruger eksisterende data om bedriften fra

• Årsrapporter (økonomi, strøm, vand, samarbejder….), 

• markplaner, 

• gødningsregnskaber, 

• fællesskema, 

• effektivitetskontroller og 

• MARK/GIS-kort. 

Denne forberedelse sikrer, at bæredygtighedstjekket baseres på de samme 
data som anvendes i andre sammenhænge, samt at landmanden ikke skal 
bruge tid på at give oplysninger, der allerede er afgivet.



Rapportering



Hjælpeværktøjerne til Rise



Strategi for bæredygtighed på bedrifter

• RISE analysen er udgangspunktet

• Bruger eksisterende dynamiske strategiværktøjer, men 

indbygger hele tiden bæredygtighed

• Produkt: 

• En række detaljerede handlingsplaner

• Opfølgning og justering

• Ny RISE analyse efter 1-2 år

• obs: 

• Bæredygtighed er også, at tingene sker i et 

bæredygtigt tempo

• Motivation er et kerneelement



Styrker ved RISE i forbindelse med strategiarbejdet

• Giver et overblik vi ikke har nogen andre steder

• Danner baggrund for en gennemtænkt strategi

• Giver ikke hurtige  - men solide resultater

• Sætter enkelte indikatorer i forhold til helheden



Hvorfor har SEGES valgt at arbejde med dette indsatsområde?

• Kravet om dokumenteret bæredygtighed stiger. Vi 
forbedrer sporbarheden overfor forbrugerne.

• Understøtter eksportmulighederne og vores
virksomheder.

• Vi giver landmændene et redskab til at tage lån og 
giver kreditorerne en bedre mulighed for at vurdere 
bedriften.

• Big data: Vi bliver klar til kompleksitet og dash-board

• Vi medvirker til at vi i Danmark og i EU har en vis 
fælles forståelse for, hvad der er bæredygtigt



Landmands udtalelser

• ”Flere af emnerne er jeg aldrig blevet spurgt om. Og jeg 
har heller ikke tænkt over det før”

• ”Det giver stof til eftertanke”

• ”Nu ved jeg, hvor jeg står mht. bæredygtighed”

• ”Det er troværdigt”

• ”Det meste er relevant. Noget er irrelevant”

• ”Analysen er kun første trin”

• ”Den er god at komme videre på (fokus)”

• “Det er ren pleje af vores image”
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indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Hvor er vi nu

Kontrakt med Naturmælk

Dialog med DLG, GASA, Danish Agro, DAVA, Danæg – nogle af dem 
tæt på kontrakt.

Kontakt med store landbrug der gerne vil bruge det, Rokkedahl, 
Frijsenborg/Wedellsborg, Aksel Månsson mm.

Landbrugsuddannelser bruger RISE i deres program
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WEB site

http://www.bæredygtighedstjek.dk/
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Tema jord                                                          Tema Husdyr

Hvad kan vi måle og hvordan 

Viste præstationer/score er eksempler

Rapport
Fodaftryk

Per ha

Erosion, forringet kvalitet mm
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Tema materiale forbrug                               Tema Vandforbrug
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de forskellige tekst niveauer

Energi og klima                                       Biodiversitet

Biodiversitet, naturlig vildt, 

skov, mm

Genetisk diversitet

Klimabelastning ift. 

økonomi
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de forskellige tekst niveauer

Arbejdsvilkår                                         Livskvalitet

BNP vækst per person, beskæftigelse, rådighedsbeløb, 

kønslighed, arbejdsulykker, etc.
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Økonomi                                               Bedriftsledelse
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Tak for opmærksomheden


