Verduurzaming van de visvangst
door besparing op brandstof
Vissers zijn op zoek naar innovaties die de visserij verduurzamen. Nieuwe
methoden als de sumwing en het outriggen leiden niet alleen tot brandstofbesparing maar zijn ook minder schadelijk voor het bodemleven.
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