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Introduktion
Denne RISE rapport præsenterer resultatet af bæredygtighedsanalysen. Der informeres personligt om
analysens resultater så de bliver formidlet klart, der kan stilles spørgsmål og der kan laves en handlingsplan
for øget bæredygtighed.
Yderligere information om RISE
http:/rise.hafl.bfh.ch og www.bæredygtighedstjek.dk
Bern University of Applied Sciences BFH
School of Agricultural, Forest and Food Sciences HAFL, RISE
Länggasse 85, CH-3052 Zollikofen, Switzerland
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Forklarende noter
Resultatet af analysen kommer til udtryk gennem 10 emner (se ovenfor), med hver deres underliggende
indikatorer - se næste side - som er illustreret ved de sorte prikker i polygonen. Denne
bæredygtighedsanalyse indeholder en beskrivelse af de enkelte indikatorer. Scoren gives mellem 0-100 og
deles op i tre farver. 100 og grøn er bedst.
Vurderingen af bedriften bygger på en sammenlægning af to selvstændige regnskaber samt mark- og
gødningsplaner. Ud over Mark Rokkedahl selv samt Susanne Kristensen (Direktionsassistent), så har
produktionschefen for hhv. husdyr og marken deltaget i interviewet. Til at bedømmelsen af
brediftsledelsen samt livskvaliteten ved at arbejde på denne bedrift er et interview med hhv. en
produktionschef, en driftsleder og en maskinfører anvendt. Resultaterne bygger på mark- og
gødningsplaner fra høstår 2018 samt regnskabet for samme år. 2018 var et specielt år, da der var en lang
periode hen over sommeren, hvor det var varmt og tørt. Udbytterne for det pågældende år er for de fleste
afgrøder derfor lavere end de foregående år. Dette var et generelt billede for hele landet. Rokkedahl
kunstvander ikke deres arealer, hvorfor de var særligt hårdt ramt i de tørre perioder.
Idéer og anbefalinger
Helt overordnet vurderes det, at produktionen og livet hos Rokkedahl foregår på bæredygtig vis.
Der er grøn score på 9 ud af 10 bæredygtighedstemaer - hvilket ubetinget er flot. Det betyder ikke, at
Rokkedahl er i mål på alle punkter, imidlertid. Der er stadig 1 tema med rød score og flere indikatorer
under hvert tema med enten rød eller gul score og dermed plads til forbedringer. Områderne
bedriftsledelse og husdyr får højest score, mens især biodiversitet efterlader plads til forbedringer.
Hvor fokus skal være for at ændre bedriftens bæredygtighed, er i sidste ende op til Mark og resten af
ledelsen hos Rokkedahl. Anbefalingen herfra er, at kræfterne primært lægges på området 'Biodiversitet' og
dernæst på de indikatorer (under hvert tema), der har opnået rød score.

