Is veeteelt altijd slecht
voor de planeet?
De ene vorm van veeteelt is de andere niet: nuance
is nodig in de debatten over klimaatverandering en
voedsel.
In het licht van de diverse klimaatcrisissen gaan er steeds meer stemmen op om ons voedingspatroon
grondig te herzien en plantaardig te gaan eten. Tot op hoog niveau wordt er echter gedebatteerd op
basis van gebrekkig bewijsmateriaal, zonder oog voor de verschillen tussen intensieve en extensieve
veeteelt.
Het staat buiten kijf dat de ontbossing van het Amazonewoud voor
weilanden aan banden moeten worden gelegd en de uitstoot van
de geïndustrialiseerde landbouw verminderd moet worden. Maar
in de debatten over klimaatverandering en de toekomst van onze
voedselvoorziening wordt de extensieve veeteelt, die een relatief
beperkte milieu-impact heeft, op één hoop gegooid met industriële
productiesystemen.
Formele aanbevelingen om de veeteelt terug te schroeven en wereldwijd vlees en zuivel van het menu te schrappen, kunnen grote
schade toebrengen aan de broodwinning, leefomgeving en levenskansen van arme en kwetsbare bevolkingsgroepen. En dat terwijl
juist deze mensen, die dierlijke voeding weten te produceren in
variabele, onvoorspelbare omgevingen, een belangrijke rol kunnen
spelen in de strijd tegen de klimaatverandering.

GEBREKKIG BEWIJSMATERIAAL
Door onterechte veralgemeningen van eenvoudige levenscyclusanalyses en een gebrekkig inzicht in de rondtrekkende veehouderij
zijn er nog steeds grote leemten in de gegevens over vee en klimaat, die de getrokken conclusies op losse schroeven zetten.
Zo worden gegevens van industriële systemen in landen met hoge
inkomens gebruikt om veronderstellingen te maken over dieren in
andere gebieden, waar de uitstoot heel andere patronen volgt. Ook
de beoordeling van het effect van verschillende broeikasgassen –
waarvan sommige een korte en andere een lange verblijftijd in de
atmosfeer hebben – is omstreden.
En als men het over basiswaarden en alternatieven heeft, wordt er
bij ramingen vaak van uitgegaan dat een inkrimpende veestapel zal
worden vervangen door een ‘wild’ ecosysteem dat weinig broeikasgassen uitstoot. Sommige alternatieven kunnen echter juist leiden
tot meer sociale en ecologische problemen door het beperken van
de toegang met afgebakende inrichtingen (‘enclosures’).

Comparing GHG emissions and fossil fuel use between extensive livestock production, abandoning livestock and industrial agriculture
Source: Manzano and White 2019
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Diverse veehouderij- en inkomenssystemen
De extensieve veeteelt wordt wereldwijd door vele miljoenen mensen
beoefend. Hun vee vervult meerdere functies en graast op land dat niet
geschikt is voor akkerbouw.
Meer dan de helft van het landoppervlak van onze planeet bestaat
uit graaslanden. De rondtrekkende veehouderij is bijzonder
belangrijk in deze gebieden, die in bijna alle landen van de wereld
voorkomen, van Sub-Sahara-Afrika tot boven de noordpoolcirkel.
De mensen zijn er voor hun levensonderhoud afhankelijk van de veeteelt
in een sterk variabele omgeving waar geen alternatieven voorhanden zijn.
Toch worden extensieve systemen zoals de rondtrekkende veehouderij
systematisch genegeerd in debatten over klimaatverandering en de
toekomst van onze voedselvoorziening. ç
Hoe kunnen voedingspatronen veranderen
Het voedingspatroon met de grootste ecologische voetafdruk is dat van de
‘consumptie-elite’: rijke mensen in rijke landen. De intensieve industriële
productie van vlees en melk draagt in grote mate bij tot de uitstoot van
broeikasgassen en andere vormen van verontreiniging.
Maar voor kwetsbare bevolkingsgroepen zijn voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong belangrijk, en dan vooral in de eerste levensmaanden:
ze bevatten eiwitten met een hoge dichtheid (HDL) en bepaalde nutriënten
die leiden tot minder groeiachterstand en een betere cognitieve
gezondheid.

Verdringing van rondtrekkende veehouders
De oproepen voor natuurbehoud zijn divers: bescherming van de
biodiversiteit op 30% van het aardoppervlak, zorgen voor een wereldwijd

‘veiligheidsnet’ voor de biodiversiteit, tot zelfs vrijwaring van de helft
van de planeet. Maar deze vormen van uitsluiting kunnen duurzaam en
extensief landgebruik ondermijnen.
In sommige gebieden wordt er ter bestrijding van de klimaatverandering
land afgebakend voor natuurbehoud of voor de aanplanting van bomen,
waarbij veehouders worden geweerd, terwijl zij die landschappen juist
van oudsher in stand houden via (vaak rondtrekkende) systemen met een
lage milieuimpact.

Vee, CO2 en klimaatverandering
Er is dringend behoefte aan een bredere systemische benadering van de
effecten van de veehouderij op het klimaat en het milieu in ruimere zin,
met een onderscheid tussen verschillende productiesystemen, waarbij
verder wordt gekeken dan alleen naar de producten. Anders is het risico
op ondoordachte maatregelen en verstoord beleid reëel.
De extensieve veeteelt biedt tal van kansen, zowel voor de mensen
als voor de planeet. Alle vee stoot broeikasgassen uit, maar sommige
praktijken in extensieve systemen kunnen helpen om koolstof op te slaan
in de bodem. Dergelijke systemen bieden ook allerlei voordelen voor de
biodiversiteit en het landschap, evenals voor het levensonderhoud en de
culturele waarden van mensen.
Veehouders die voedsel weten te produceren in barre en veranderlijke
omstandigheden zitten vaak op de eerste rij bij de klimaatverandering,
en toch worden zij schromelijk vergeten in de debatten over voedsel en
het klimaat. Nochtans bieden hun lokale praktijken van zorgvuldig fokken
en hoeden veel mogelijkheden om de klimaatverandering tegen te gaan
en tegelijk duurzame, kwaliteitsvolle voeding te produceren.

A simplified systems diagram of GHG emissions and carbon storage in a pastoral ecosystem in Senegal
Source: Assouma et al. 2019
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Vee en
klimaatverandering:
de voordelen van systeembenadering
Meer dan de helft van het aardoppervlak wordt gebruikt voor extensieve veeteelt, waarbij
zeer variabele, afgelegen graaslanden worden gebruikt voor de productie van vlees, melk en
andere dierlijke producten. Deze productie ondersteunt ettelijke miljoenen mensen in hun
levensonderhoud, waaronder vele kansarmen.

The global distribution of pastoralism
Fonte: IUCN/UNEP 2015
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Er is dringend meer inzicht nodig in de manieren waarop
veehouders gebruikmaken van hun omgeving. Vooral de
extensieve rondtrekkende veehouderij wordt nog al te vaak
ondermijnd door ondoordachte maatregelen. Een beter begrip
van de manier waarop extensieve veehouders graaslanden
benutten en de gevolgen daarvan voor de uitstoot van
broeikasgassen is dan ook cruciaal.
De meeste analyses van de uitstoot van vee gebeuren in
geïndustrialiseerde omgevingen in westerse landen. In een
studie van diverse levenscyclusanalyses van voedselproducten
bleek bijvoorbeeld amper 0,4% in Afrika uitgevoerd te zijn. In
discussies over de gevolgen van de veeteelt voor het klimaat
leidt dit tot enorme vertekeningen en veel misverstanden.
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Specifiek onderzoek naar extensieve vormen van veeteelt toont aan dat dergelijke systemen in koolstofevenwicht
kunnen zijn. Zo is in het noorden van Senegal uit onderzoek gebleken dat het beheer van rondtrekkende kuddes er een
erg lage netto broeikasgasuitstoot kent, wanneer er rekening wordt gehouden met het potentieel voor koolstofopslag
in de bodem van graaslanden.

A simplified systems diagram of GHG emissions and carbon storage in a pastoral ecosystem in Senegal
Source: Assouma et al. 2019
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De praktijken van veehouders kunnen zelfs helpen in de
strijd tegen de klimaatverandering. Lichte begrazing door
rondtrekkende kuddes kan leiden tot meer koolstofopslag in
de bodem, terwijl de verspreid achtergelaten mest minder uitstoot oplevert. Het zorgvuldig hoeden, trainen en fokken van
dieren kan resulteren in een betere voedselopname en dus
een lagere methaanuitstoot. Lokaal inzicht in graaslanden
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In het onderzoek werd via een bredere systeembenadering
gekeken naar de vele voordelen van de veehouderij voor
zowel mens als milieu: van koolstofopslag tot versterking van
de biodiversiteit, landschappen, inkomstenbronnen en culturele waarden.
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en de plaatselijke omstandigheden biedt veel mogelijkheden
voor de strijd tegen de klimaatverandering.
Er wordt nog al te vaak gesteld dat alle vee slecht is voor het
milieu: dat verhaal moet genuanceerd worden. De meeste
analyses zijn toegespitst op geïndustrialiseerde systemen en
zijn zelden van toepassing op de rondtrekkende veehouderij.
Voor een echt doeltreffend klimaatbeleid zijn juiste gegevens
en een bredere systemische benadering nodig, waarbij ook
de rondtrekkende veehouderij, relevant in grote delen van de
wereld, in rekening wordt gebracht.
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Tien tekortkomingen
in de gangbare kijk
op veeteelt en klimaatverandering
De broeikasgasuitstoot van veeteeltsystemen wordt meestal beoordeeld op basis van
‘levenscyclusanalyses’ (LCA’s). De overgrote meerderheid van deze LCA’s heeft betrekking
op industriële systemen, met een beperkte reeks inputs en outputs. Er worden veel
veronderstellingen gemaakt, die vaak niet opgaan voor extensieve rondtrekkende
veehouderijsystemen.
Hieronder wijzen we op tien problemen met de gangbare benaderingen die het klimaatbeleid wereldwijd domineren. We bespreken lacunes en vertekeningen in de gegevens, de problemen met definities van systemen, en
problematische aannames rond basiswaarden en alternatieve scenario’s.

GEGEVENS

2.

STANDAARDEMISSIEFACTOREN
In de meeste studies worden ‘standaardemissiefactoren’
gebruikt, die geen goede weerspiegeling zijn van extensieve
systemen. Uit studies in Afrikaanse gebieden blijkt dat de
uitstoot van de plaatselijke veestapel een heel ander patroon
vertoont dan in geïndustrialiseerde gesloten systemen.

3.

Methane emissions and per-animal productivity: directly
measured and estimated
Fonte: ILRI (2018)

PRODUCTIVITY

1.

VERTEKENINGEN IN DE GEGEVENS
De meeste levenscyclusanalyses zijn gebaseerd op gegevens
uit landen met hoge inkomens en industriële systemen.
Beoordelingen van de situatie ‘wereldwijd’ zijn dus erg
eenzijdig.
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BROEIKASGASMETINGEN
Het
‘aardopwarmingsvermogen’
verschilt
sterk
per
broeikasgas: methaan kent een hogere waarde (28) maar
wordt snel afgebroken, terwijl kooldioxide (waarde = 1) veel
langer in de atmosfeer blijft hangen. Ook de verblijftijd in de
atmosfeer moet in rekening worden gebracht.

METHANE EMISSIONS PER ANIMAL

Emissions calculated directly

Emissions estimated using a Tier II approach

SYSTEMEN

4.

HOE ‘EFFICIËNTIE’ GEDEFINIEERD WORDT
Efficiëntie wordt vaak gemeten als uitstoot per eenheid
productie (melk of vlees), maar hierbij wordt geen rekening
gehouden met het veelzijdige gebruik van vee en grond.

5.

VEE EN DE KOOLSTOFCYCLUS
Er is een aanzienlijke koolstofopslag mogelijk in extensieve
systemen met lichte begrazing. Dergelijke systemen kunnen
in evenwicht of seizoenaal negatief zijn, wat betekent dat de
veestapel hier mogelijks netto geen uitstoot veroorzaakt.

6.
7.

DYNAMISCH IN RUIMTE EN TIJD
In extensieve systemen is de broeikasgasuitstoot zeer variabel
in ruimte en tijd. Er zijn dan ook veel gerichtere meetmethodes
nodig die verenigbaar zijn met de praktijken van de veehouders
.
ECOSYSTEEMDIENSTEN
Evaluaties die stoppen bij de perceelgrens van het
landbouwbedrijf gaan voorbij aan de bredere bijdragen van de
extensieve veehouderij aan de biodiversiteit, het milieu en het
landschap.

BASISWAARDEN ALTERNATIEVEN

8.

ALTERNATIEF LANDGEBRUIK
Initiatieven om land opnieuw te laten verwilderen (‘rewilding’)
of ‘land-sparing’ zullen mogelijks niet de verhoopte voordelen
opleveren. Zo is de aanplanting van bomen wellicht minder
gunstig voor koolstofopslag dan de instandhouding van
blijvend grasland, vooral in drooglanden en berggebieden.

9.

NICHEVERVANGING
Als het vee verdwijnt, komen er andere soorten in de plaats,
waaronder wilde herkauwers en termieten. Hun uitstoot is ook
niet te onderschatten, waardoor het besparingseffect veel
minder groot zal zijn dan voorspeld.

Comparing greenhouse gas emissions per animal across systems
Fonte: Manzano and White (2019)

ABANDONED PASTURE

EXTENSIVE LIVESTOCK

GHG emissions

GHG emissions

GHG emissions

Fosil fuel use

Fosil fuel use

Fosil fuel use

10.

INTENSIVE FARMING

VOEDING EN KEUZE VAN DE CONSUMENT
Ingrijpende veranderingen in het voedingspatroon, vooral in de eerste levensjaren, kunnen nefast zijn voor kwetsbare
bevolkingsgroepen. Dierlijke voeding levert eiwitten met een hoge dichtheid en belangrijke voedingsstoffen.

De extrapolatie over verschillende veeteeltsystemen
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Veehouders
centraal stellen
in het debat over klimaat en veeteelt
Door uit te gaan van het inzicht van de herders zelf in hun extensieve veeteeltsystemen,
komen we tot een heel andere benadering van het denken over het klimaat en vee. Conclusies
trekken uit een beperkt aantal studies die focussen op industriële productie is misleidend
en kan leiden tot schadelijke beleidsaanbevelingen die het levensonderhoud van kwetsbare
gemeenschappen en het milieu ondermijnen.

Extensieve veehouders produceren vlees, melk en andere producten op graaslanden die meer dan de helft van
het aardoppervlak beslaan, gebruikmakend van moeilijke,
veranderlijke omgevingen. Extensieve veeteeltsystemen
zoals de rondtrekkende veehouderij kunnen zowel voor
de mens als voor de planeet aanzienlijke voordelen opleveren. Mensen in afgelegen gebieden kunnen ermee in
hun levensonderhoud voorzien en producten op de markt
brengen, terwijl ze bijdragen aan de bescherming van
landschappen, de bevordering van de biodiversiteit en de
verbetering van ecosysteemdiensten.

Tot dusver is het debat over vee en klimaat
sterk gepolariseerd. Door rondtrekkende
veehouders centraal te stellen in het
discours kan op vijf vlakken vooruitgang
worden geboekt:

1.

Focus op het productieproces (industriële vs.
extensieve rondtrekkende productie) en niet

4.

op het product (vlees en melk).

Praktische oplossingen ontwikkelen om de
uitstoot van broeikasgassen in te perken
(mestbeheer, rondtrekkend grazen, strategieën
voor koolstofopslag) in samenwerking met de

2.

veehouders zelf, op basis van hun kennis en

Betere gegevens en minder onterechte

praktijken.

aannames bij algemene evaluaties. Een
geïntegreerde systeembenadering toepassen.

5.
3.

Alternatieven

onderzoeken

voor

snelle

oplossingen (kweekvlees, ‘rewilding’, bomen
aanplanten) en voedingsaanbevelingen die
mogelijk te kort door de bocht gaan.

Veehouders

die

rondtrekken

in

de

uitgestrekte graaslanden betrekken in het
wereldwijde debat over klimaatverandering
en de toekomst van onze voedselvoorziening.

“

With proper
support,

livestock-keepers
can help address
the climate
change”

Er is dringend behoefte aan dergelijke inzichten om de conversatie over voedsel en
het klimaat te onderbouwen, om te vermijden dat er ondoordachte maatregelen
voor klimaatmitigatie en verschuivingen
in voedingspatronen worden opgelegd.
Een veralgemeende aanpak op basis van
misleidende evaluatietechnieken en ongeschikte rapportagemechanismen kan
het beleid ernstig vertekenen.

Met de juiste steun kunnen rondtrekkende en andere
extensieve veehouders niet alleen beter in hun levensonderhoud voorzien, maar ook helpen om de klimaatuitdaging aan te gaan en het milieu te beschermen.
Dergelijke steun voor de productie van vlees, melk en
andere producten op uitgestrekte graaslanden moet
echter hand in hand gaan met het terugdringen van
de impact van de industriële veeteelt en met een verschuiving in het voedingspatroon van de ‘consumptie-elite’ in rijke landen en gebieden.
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