KLIMAATAKKOORD RAAKT OOK
AKKERBOUW
Eind 2018 is in Den Haag het klimaatakkoord gepresenteerd. Het is voorbereid door verschillende zogeheten Klimaattafels. De Klimaattafel landbouw en landgebruik heeft
maatregelen op een rij gezet om te komen tot een reductie van 3,5 megaton CO2 in 2030.
De glastuinbouw en de melkveehouderij kunnen hierin een grote bijdrage leveren, maar
ook de akkerbouw zal zijn steentje moeten bijdragen.
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