Samenvatting

RELATIEVE SECTORALE DUURZAAMHEIDSVERGELIJKINGEN
VAN VLAAMSE LANDBOUWBEDRIJVEN
Afdeling Monitoring en Studie

Zowel in de landbouw als daarbuiten dringt duurzame ontwikkeling steeds meer door in het
management van bedrijven en in beleidsdocumenten. Dit methodologische rapport is een
aanvulling bij het Landbouwrapport 2012 dat kadert in het thema duurzaamheid. De studie
geeft inzicht in de zoektocht naar een geschikt instrument om de economische, ecologische,
sociale en innovatieve dimensies van duurzaamheid met elkaar in verband te brengen.
Relatieve duurzaamheidsvergelijkingen
In het Landbouwrapport 2012 bespreken we de verschillende dimensies van duurzaamheid aan de hand van een
uitgebreide set indicatoren. Omdat in het gehanteerde kader de samenhang tussen al die verschillende aspecten de
duurzaamheid bepaalt, zochten we naar een manier om voor de deelsectoren van landbouw economische,
ecologische, sociale en innovatieve indicatoren met elkaar in verband te brengen. Het ontwikkelde instrument bestaat
uit relatieve duurzaamheidsvergelijkingen waarvan de methodologische opbouw gebaseerd is op bestaande tools. We
konden gebruik maken van data uit het LMN (Landbouwmonitoringsnetwerk) die onmiddellijk beschikbaar zijn en op
bedrijfsniveau zijn.
Opbouw instrument
De relatieve duurzaamheidsvergelijkingen bestaan uit figuren die opgebouwd zijn uit tien indicatoren van de
verschillende duurzaamheidsdimensies. Per deelsector stelden we drie figuren op die duurzaamheid vanuit een
verschillend oogpunt belichten. Het is telkens een grafische vergelijking van de beste landbouwbedrijven voor één
specifieke duurzaamheidsindicator (hoofdindicator) met het gemiddelde bedrijf uit het LMN.
Analyse vanuit drie invalshoeken van duurzaamheid
Uit de resultaten blijkt dat de analyse vanuit drie invalshoeken van duurzaamheid mogelijk is. Over alle deelsectoren
heen zien we dat bedrijven die hoger scoren voor de hoofdindicator, over het algemeen ook beter presteren op de
andere indicatoren van die duurzaamheidsdimensie. Anderzijds stellen we vast dat wie beter scoort op een bepaalde
hoofdindicator, het niet beter doet op alle beschouwde indicatoren. De resultaten suggereren dat het moeilijk is om
op alle vlakken het meest duurzaam te zijn.
Daarnaast analyseren we in de studie ook verschillen tussen economische en ecologische indicatoren van bedrijven
binnen de deelsectoren. Daaruit blijkt dat de verschillen binnen een deelsector groot zijn, met soms negatieve
waarden voor bepaalde economische indicatoren.
Meer informatie
U kunt het rapport raadplegen en bestellen op de website van Landbouw en Visserij. Voor meer informatie kunt u
terecht bij ellen.maertens@lv.vlaanderen.be (02/552 78 25).

