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Bæredygtig udvikling - Brundtland fra 1980’erne

Ansvarlig invest + ESG’erne fra midt 0’erne

SDG’erne fra 2015

Klimakrise: Forudsagt før 1900 / videnskabelig anerkendelse midt ‘60’erne…                 COP 1 Berlin ‘95

Klimakrise: Politisk erkendelse 
2010’erne

Menneskerettigheder -> CSR fra 1950’erne.                           CSR i regnskabslov 2009 

Global fattigdom og ulighed -> MDG’erne fra 
2000

Ressourceudfordring -> cirkulær økonomi fra slut ’80’erne

Samme base som CSR

EU bygger op og accelererer.                    Green Deal, Taksonomi, etc

Forskellig baggrund – Nu i samme familie

Klimaudfordring: Forudsagt før 1900 / videnskabelig anerkendelse midt ‘60’erne

Grønt Regnskab 1995 - 2014Miljøudfordring ->
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FN’s 2030 dagsorden for bæredygtig udvikling - 2015

… leave no one behind...
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Står for Environment –
Miljømæssige forholdE

Står for Social – Sociale 
forhold i virksomhedenS

Står for Governance –
Ledelsesmæssige forholdG

Fra Verdensmål til ESG
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Bæredygtig udvikling på tre bundlinjer

Visionen er bæredygtighed

Et landbrug er bæredygtigt, når det opfylder 
samfundets nuværende behov for 
landbrugsproduktion samtidig med, at det sikrer 
fremtidige generationers behov

Missionen er bæredygtig udvikling

Et landbrug bidrager til en bæredygtig udvikling, 
når det hele tiden arbejder hen i mod at skabe 
en holdbar balance mellem produktionens 
økonomiske udbytte og produktionens 
konsekvenser for miljø og for mennesker

Kilde: Landmænd og andre projektrelaterede i projektet ”Vækst med bæredygtighed”, 2019
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Eksempler på indikatorer

• Klima:
• Emissioner fra bedriften 

(CO2-eq)
• Emissioner pr. produkt 

(CO2-eq)
• Biodiversitet:

• Naturtjek 
• Vand- og Luftkvalitet:

• Ammoniakfordampning i 
marken (kg. N/ha)

• Fosforoverskud
• Belastningstal (ja/nej)

• Markjordens frugtbarhed:
• Andel af jordprøver indenfor 

optimum
• Tiltag mod jordpakning

• Husdyrenes sundhed og 
velfærd:
• Dødelighed
• Antibiotika
• Hjerteordningen

• Arbejdsforhold:
• Arbejdsulykker
• Involvering af 

medarbejdere i drift og 
udvikling

• Tage ansvar for de, der 
står udenfor 
arbejdsmarkedet

• Medvirke til at uddanne 
fremtidens landmænd

• Compliance:
• Anvendelse af anerkendte                    

styringssystemer til 
planlægning og   forvaltning af 
ressourcer  -
Strategiudarbejdelse 

• Økonomisk Robusthed:
• Afkastningsgrad
• Soliditetsgrad

• Virksomhedsledelse:
• Nedskrevet og anvendt strategi
• Ricikoafdækning
• Planer for drift ved kritiske 

nedbrud og truende kriser
•Optimal ressourceanvendelse:

• Fremstillingspris

E S G
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Hvor kommer ESG kravene fra? 

Vælgerne

Den nye landmand Landmandens
værdigrundlag

Folketinget / Lovgivning / EU

Landbruget

Finansiel sektor

Samarbejdspartnere eks.
Arla og Danish Crown

Forbrugere/Lokalsamfund
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Den gode ESG-rapportering

Kernefortælling med landbrugets historie og værdigrundlag og personlige 
fokusområder

Iværksatte tiltag for en bæredygtig udvikling
• Opsplitning af hvilke tiltag der historisk er foretaget indenfor miljø, sociale 

forhold og virksomhedsledelse
• Beskrivelse af hvad der er opnået

• Nogle forhold skal baseres på direkte data
• Andre forhold kræver en verbal beskrivelse

Fremtidige tiltag for en bæredygtig udvikling
• Analyse af hvilke tiltag der giver mest værdi

• Risikostyring
• Hvad skal der til for at gennemføre tiltaget og hvad er succeskriterierne
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Værdien for landmanden

Der skal startes nu, og stoltheden for landbruget 
skal fortælles

ESG-rapporten er et strategisk ledelsesværktøj

Det skal hjælpe med at identificere de 
væsentligste områder ud fra en risikobetragtning

Det bliver et dynamisk produkt

I sidste ende at sikre fremtidsværdien af 
bedriften
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Spørgsmål?
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Har du spørgsmål, kan du kontakte: 
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