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Activiteiten

Hoe?

LIFT beoordeeld de adoptie van
ecologische praktijken en evalueert
hun prestaties en algemene
duurzaamheid in vergelijking met de
meer conventionele landbouw

Ononderbroken rode lijnen geven
verbindingen en informatieoverdracht
tussen
werkpakketten
(WP) aan;
gestippelde rode lijnen stellen loops en
feedbackflows voor

- 96 stakeholder workshops

- Toegeweze einquêtes: 1,500 boeren, consumenten, etc.
- Data analyse: Nationale en EU databanken
LIFT identificeert kritieke paden voor
de toepassing van ecologische
praktijken

- Modeleren
- Tekstanalyse, GIS analyse, mapping, etc.



30 case studies
Uitgebreid scala van
boerderijsystemen
LIFT ontwikkelt nieuwe
beleidsinstrumenten en individuele
regelingen die de toepassing van
ecologische praktijken kunnen
bevorderen

Gezamelijke ontwikkeling van inovatieve
beslissingsondersteunende instrumenten
door integratie van transdisciplinaire
wetenchappelijke kennis en expertise van de
stakeholders.

LIFT omkadert het hele spectrum aan landbouwpraktijken,
van de meest conventionele tot de meest ecologische

