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Opfølgning på RISE analyse 2020

Analyseår 2018

Opfølgningsår 2019

Opfølgningsår 2020

I polygonet ses sammenligningen af analyse året 2018 med opfølgningsåret 2019 og opfølgningsåret 2020.
Stadig en flot og meget grøn bæredygtighedsanalyse. Tiltagene der er sket ift. sidste år, påvirker alene den
miljømæssige side. Dvs. at der ikke har været sat fokus på arbejdsvilkår, livskvalitet, økonomi og
bedriftsledelse i handleplan for 2020. Der ses derfor ingen ændringer i scoren for disse områder.
Særligt vil jeg fremhæve temaerne ”Jord” og ”Næringsstoffer og miljøbeskyttelse”, hvor der ses tydelige
forbedringer. For temaet ”Jord” skyldes denne forbedring primært, en forbedring af jordens organiske stof,
som følge af flere arealer med permanent græs, højere udbytter, og en bedre humusbalance. For denne
score vil arbejdet med at mindske jordkomprimering og øge produktiviteten have en meget positiv effekt.
For temaet ”Næringsstoffer og miljøbeskyttelse” skyldes forbedringen primært en forbedring af kvælstof og
fosforbalancen. Tidligere var der en overforsyning med både kvælstof og fosfor ift. den ideelle situation.
Det har nu ændret sig til at ligge indenfor, hvad der er er ideelle situation.
Temaerne ”Vand”, ”Energi og klima” og ”Biodiversitet” er uændret.
”Energi og klima” får en fin grøn score på 67, i anvender 100 % vedvarende energi i form af grønne aftaler.
Så en investering i fx solceller, skal alene begrundes i et positivt økonomisk afkast, da det ikke får betydning
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for dette tema. Hvis scoren skal hæves, skal energiforbruget sænkes. Beregningen siger at på jeres bedrift
har i et energiforbrug på 44.848 MJ/ha, sammenlignet med et nationalt gennemsnit på 11.000 MJ/ha.

Temaet ”Biodiversitet” får stadig en gul score, og er det tema hvor der er størst potentiale for at lave
forbedringer rent bæredygtighedsmæssigt. Fokus bør være hvordan kan I skabe mere diversitet omkring
bygninger, veje, på de produktive arealer, på de landbrugsmæssige uproduktive arealer og skovområder.
Brug af rådgivning vil øge scoren for management, det kan fx være et naturtjek.
Temaet ”Husdyr” falder meget lidt. Det ser ud til at der er en lidt større dødelighed ift. tidligere.

