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Over vee en klimaat  
in het Zuiden: “It’s not 
the cow, it’s the how.”

Aanbevelingen
Het wordt tijd om nuance aan te brengen over de rol die de veeteelt speelt in 
de klimaatverandering en in de wereldwijde inspanningen om tot een duur-
zame voedselproductie en -consumptie te komen. Voorlopig onderzoek 
toont immers aan dat herders en andere familiale veehouders in het Zuiden 
op een koolstofneutrale manier vlees en melk lijken te produceren en dus de 
klimaatverandering helpen tegen te gaan.   

Aanvullend onderzoek is nodig om de rol van de familiale veehouderij (FV) in 
de strijd tegen de klimaatverandering te evalueren, met name in het Zuiden. 
Dit onderzoek moet ook rekening houden met de diensten die FV-systemen 
het milieu bewijzen (zoals hun bijdrage aan de biodiversiteit en een betere 
bodemkwaliteit) en met hun totale bijdrage aan duurzame voedselsystemen. 
Ook hun economische en sociale bijdrage aan duurzame ontwikkeling mag 
daarbij niet over het hoofd worden gezien.   

Veehouders in het Zuiden hebben hun eigen lokale manieren ontwikkeld om 
met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan en hun veerkracht 
te vergroten. Om in de strijd tegen de klimaatverandering een sleutelrol te 
kunnen spelen, moeten deze aanpassingsstrategieën worden ondersteund 
door beleidsmaatregelen en investeringen via ontwikkelingsprojecten en 
-programma’s.

Samenvatting
Sinds begin 2019 neemt het klimaatbewustzijn in Europa toe. Naast onderwerpen als 
migratie en veiligheid heeft ook de klimaatverandering nu een permanente plaats 
gekregen in het publieke en politieke debat. Nu is het echter zo dat in deze debatten 
de veeteelt wordt beschouwd als een van de hoofdoorzaken van de uitstoot van 
broeikasgassen (BKG) en van de aantasting van het milieu in ruime zin. De veestapel – die 
naast koeien ook schapen, geiten, varkens en pluimvee omvat – draagt inderdaad naar 
schatting tot 14,5% per jaar bij aan de wereldwijde BKG-uitstoot, zowel direct als indirect 
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(Rojas-Downing et al. 2017). Deze uitstoot is onder meer het gevolg van veranderingen in 
landgebruik, de mestproductie en het transport van vlees en dierlijke voedingsmiddelen 
over lange afstanden. Al deze processen zijn eigen aan industriële productiesystemen. 

Milieu- en dierenrechtenactivisten, veganisten, vegetariërs en consumentenorganisaties 
stellen terecht dat dit systeem moet veranderen om de klimaatverandering tegen te 
gaan. Sommigen gaan echter verder en zijn ervan overtuigd dat de enige oplossing erin 
bestaat om wereldwijd volledig te stoppen met de productie en consumptie van dierlijke 
producten. Die opvatting laat geen ruimte voor enige nuancering van de relatie tussen 
vee en klimaatverandering, want men gaat voorbij aan regionale verschillen qua BKG-
uitstoot en aan de belangrijke bijdrage die bepaalde soorten vee leveren aan alle drie de 
pijlers van duurzame ontwikkeling, waaronder hun sociale, economische en ecologische 
toegevoegde waarde.

In de familiale veehouderij spelen de dieren een cruciale rol, want ze zorgen voor 
voedselzekerheid en inkomsten voor miljoenen gezinnen en hun leefgemeenschappen. 
Ze dragen ook aanzienlijk bij aan een hogere landbouwopbrengst: ze worden ingezet als 
trekdieren en met hun mest wordt de bodem verrijkt. In tegenstelling tot de industriële 
veeteelt vervult de familiale veehouderij dus vele rollen, niet het minst op ecologisch 
vlak, met een positief effect op de biodiversiteit en de bodemkwaliteit. Bovendien 
wordt vaak onderschat in welke mate graassystemen – als onderdeel van FV-systemen 
– de BKG-uitstoot compenseren doordat ze graslanden in goede staat houden. Hoewel 
aanvullend onderzoek nodig is, kunnen FV-systemen dus in elk geval een belangrijke rol 
spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. 

Voor een grondig inzicht in de complexe relatie tussen vee en klimaatverandering is 
een multidimensionale aanpak nodig, waarbij de sociale, economische en ecologische 
pijlers van duurzaamheid tegen elkaar worden afgewogen. De relatie tussen vee en 
klimaatverandering werkt bovendien in twee richtingen, aangezien de klimaatverandering 
ook van invloed is op veehouderijsystemen, en in het bijzonder op FV-systemen. De 
stijgende temperaturen en extreme weersomstandigheden die het gevolg zijn van de 
klimaatverandering hebben een aanzienlijke impact op familiale veehouders en brengen 
hun positieve bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van hun regio in het gedrang. 

Daarom is aanvullend onderzoek nodig om in kaart te brengen hoe FV-systemen 
zich aanpassen aan de klimaatverandering en hoe ze die helpen te beperken via hun 
sociale, economische en ecologische rol. Dit onderzoek moet gepaard gaan met een 
faciliterend beleidskader dat de veehouders ondersteunt in hun inspanningen om 
aanpassingsstrategieën uit te werken. Een eerste stap in die richting bestaat er dan ook 
in om de huidige kijk op de relatie tussen vee en klimaatverandering, en tussen vee en 
(ecologische) duurzaamheid in ruimere zin, te veranderen. “Het is niet de koe, maar wel 
hoe!” 

1.
De bijdrage van de veestapel 
aan de klimaatverandering: 
de feiten

De klimaatverandering wordt veroorzaakt door de massale uit-
stoot van broeikasgassen, die verhinderen dat warmte ontsnapt 
uit de atmosfeer. De veestapel draagt hieraan bij door de uitstoot 
van methaan (CH4), stikstofoxide (N2O) en kooldioxide (CO2). Het 
Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM), 
ontwikkeld door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de 
Verenigde Naties (FAO), berekent de bijdrage van de veestapel 
aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen aan de hand 
van een levenscyclusanalyse (LCA). In 2017 was de veehouderij 
volgens het GLEAM verantwoordelijk voor 14,5% van de totale 
jaarlijkse uitstoot van antropogene – dus door mensen teweeg-

gebrachte – broeikasgassen (Rojas-Downing et al, 2017). Deze  
berekening is gebaseerd op de verschillende processen die eigen 
zijn aan veehouderijsystemen, waarbij wordt gemeten hoeveel 
CH4, N2O en CO2 tijdens deze processen wordt uitgestoten. 

Een eerste proces binnen de veehouderij dat BKG-uitstoot  
opwekt, is veranderd landgebruik. Voor vee zijn graslanden en 
voedergewassen (voor veevoer) essentieel. Om graasgebieden 
of landbouwgrond voor de teelt van voedergewassen te creëren,  
worden vaak bosgebieden gerooid en/of omgevormd voor de 
veehouderij. Bossen spelen echter een cruciale rol in de strijd  
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tegen de klimaatverandering door de absorptie van CO2. Als ze 
worden gerooid of afgebrand, genereert dat niet alleen recht-
streekse CO2-uitstoot, maar komt de koolstof die in die bomen 
opgeslagen zat ook in de lucht terecht. 

Bovendien heeft de productie van diervoeder ook een impact 
op de CO2- en N2O-uitstoot. De meeste voedergewassen worden 
geproduceerd in intensieve monocultuursystemen, waarbij op 
grote schaal gebruik wordt gemaakt van synthetische meststof-
fen en pesticiden. De productie van deze landbouwchemicaliën 
genereert een hoge BKG-uitstoot. Ook transport is een belang-
rijke factor, want diervoeders worden vaak niet verbouwd waar ze 
worden geconsumeerd. Daarbij komt nog het transport van de 
eindproducten (vlees en zuivelproducten, inclusief melkpoeder) 
over grote afstanden, wat de grote bijdrage van de veehoude-
rij aan de CO2-uitstoot verklaart. Ter illustratie: in 2013 heeft de 
Europese Unie ongeveer 27 miljoen ton soja en sojaderivaten uit 
Latijns-Amerika geïmporteerd voor gebruik als diervoeder en voor 
olie (Maguire et al., 2017). Dat transport vergt veel energie, zo-
als ook vele andere aspecten van de industriële veeteelt: denk 
aan de verwarming en koeling van de stallen, de verwerking en 
verpakking van vlees- en melkproducten, enz. Dit hoge energie-
verbruik (vaak door verbranding van fossiele brandstoffen) is een 
ander belangrijk proces dat de bijdrage van de veestapel aan de 
klimaatverandering verklaart. 

Bovendien is het vee door de vertering van herkauwers en de pro-
ductie en het beheer van mest verantwoordelijk voor 44% van  
de antropogene methaanproductie (CH4). De anaerobe afbraak 
van organisch materiaal (mest) en de pensfermentatie (eigen aan 
het verteringsproces van herkauwers) zijn dus nog twee proces-
sen uit de veehouderij die bijdragen aan de klimaatverandering. 
De hoeveelheid methaan die door de veehouderij wordt gepro-
duceerd is sterk afhankelijk van het soort productiesysteem, het 

diervoeder en de gebruikte dierenrassen. Ook de productie en 
het beheer van mest hangen ook af van het productiesysteem. 
De impact van de productie, het beheer en de stabilisatie van de 
mest hangt vooral af van de duur en de behandeling van de mest.

Deze verschillende processen verklaren samen de oorzaak- 
gevolgrelatie tussen vee en klimaatverandering. Vervolgens 
moeten we echter dieper ingaan op de zeer verschillende vor-
men die de veehouderij kan aannemen. Niet alle veeteeltsyste-
men dragen immers op dezelfde manier bij aan de klimaatver-
andering: alles hangt af van hoe en waar het vee wordt gefokt en 
welke processen er worden gebruikt om melk, vlees en eieren te  
produceren. 

2.
Familiale veehouderij (FV)  
in het Zuiden   

Wat?  

Wereldwijd werken ongeveer 1,5 miljard mannen en vrouwen op 
404 miljoen familiebedrijven van minder dan 2 hectare (McIntyre, 
et al, 2009). Het begrip ‘familiale veehouderij’ kan slaan op een 
grote verscheidenheid aan productiesystemen, gaande van uit-
gebreide graassystemen over het houden van enkele varkens en 
wat pluimvee in de achtertuin tot gemengde gewassen- en vee-
teelt (met irrigatie of met regenwater; sedentair of rondtrekkend). 
In familiale landbouwsystemen staat de ‘familie’ (in ruime zin) 
centraal in het productiesysteem (Dierenartsen Zonder Grenzen 
België, 2014). Er bestaat een structureel verband tussen de eco-
nomische activiteit en hoe de familie opgebouwd is, aangezien de 
werknemers op het bedrijf meestal familiebanden hebben. Deze 
relatie beïnvloedt het besluitvormingsproces, de organisatie van 
het bedrijf, het productiebeheer en de overdracht van het bedrijf 
door erfenis. De familie is niet alleen eigenaar van de grond, maar 
levert ook de werkkrachten en neemt de beslissingen. FV-sys-
temen worden vaak aangeduid als kleinschalige tot middelgrote 
landbouwsystemen. Daartegenover staat de grootschalige vee-
teelt met industriële productiesystemen, waar de economische 
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ren. De consumptie van dierlijke producten in het kader van een 
gezond voedingspatroon ligt in vele delen van de wereld, en voor-
al in Afrika, nog steeds zeer laag. 

In de familiale veehouderij worden dieren ook gebruikt voor de 
teelt van gewassen. Wereldwijd worden in meer dan de helft van 
de familieboerderijen ruim 250 miljoen dieren ingezet bij de pro-
ductie van gewassen (CIRAD, 2012). De rol van dieren in de teelt 
van landbouwgewassen wordt vaak onderschat: ze worden in-
gezet als trekdieren, om het land te bemesten, om de oogst te 
vervoeren, enz. Zo zorgen zij mee voor een hogere opbrengst én 
een betere kwaliteit van de gewassen. Dit heeft ook voordelen 
voor het milieu: door hun vee als trekdieren in te zetten, verbrui-
ken veehouders minder fossiele brandstoffen (CIRAD, 2012). Bo-
vendien kan dierlijke mest dienen als vervanging voor chemische 
meststoffen, die schadelijk zijn voor het milieu. 

Naast zijn economische en ecologische rol speelt de veestapel ook  
een belangrijke sociale rol in FV-systemen. Aangezien de ‘familie’  
de belangrijkste besluitvormende eenheid is, zijn sociale over-
wegingen een inherent onderdeel van het veeteeltsysteem. 
Vee speelt ook een beduidende sociale rol bij ceremonies zoals 
bruiloften, waarbij de bruidsschat wordt betaald met dieren.

3.
Hoe de familiale veehouderij 
de klimaatverandering helpt 
tegen te gaan 

De hierboven uiteengezette beschrijving van de FV-systemen in 
het Zuiden legt aanzienlijke verschillen bloot tussen de famili-
ale en de industriële veeteelt. Deze verschillen zijn van belang 
bij de beoordeling van de oorzaak-gevolgrelatie tussen vee en 
klimaatverandering. In de volgende paragrafen wordt betoogd 
dat de processen die leiden tot buitensporige BKG-uitstoot ei-
gen zijn aan de industriële veeteelt en geen betrekking hebben 
op FV-systemen.

Laag energieverbruik

Industriële systemen gebruiken fossiele brandstoffen, terwijl 
FV-systemen meestal minder energie verbruiken bij de productie, 
verwerking en distributie van dierlijke producten. Familiale vee-
houders in het Zuiden voederen hun dieren met grassen, strui-
ken, bijproducten van de teelt van gewassen of veevoer dat op de 
boerderij wordt geteeld. Transport van veevoer over lange afstan-

den, een grote bron van CO2-uitstoot, is dus niet nodig. Bovendien 
gebruiken familiale veehouders hun vee vaak als trekdieren bij 
de productie van gewassen, wat neerkomt op de integratie van 
landbouw en veeteelt. Het gebruik van uitrusting en machines die 
op fossiele brandstoffen draaien, komt dan ook zelden tot nooit 
voor. Tot slot wordt de uiteindelijke output van het productiesys-
teem in de FV-systemen in het Zuiden traditioneel verkocht op 
lokale en regionale markten, waar weinig verpakking en verwer-
king aan te pas komt. Deze processen hebben dan ook een zeer 
beperkte BKG-uitstoot.  

Beter mestbeheer

De mest geproduceerd door de veestapel is een grote bron van 
uitstoot van methaan en stikstofdioxide. In FV-systemen zijn 
landbouw en veeteelt echter meestal nauw met elkaar vervloch-
ten en functioneren ze als één geheel. Lokaal geproduceerde 
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drijfveren om dieren te fokken de overhand hebben op andere 
overwegingen. De FAO definieert industriële veeteeltsystemen 
als landbouwbedrijven die minstens 90% van hun veevoeder van 
andere bedrijven kopen (FAO, 2009). Ze fokken vaak één enkele 
soort, die wordt gevoed met diervoeder in plaats van met bijpro-
ducten van de oogst of door de dieren te laten grazen.  

Waarom? 

Zoals eerder vermeld, worden in de FV-systemen beslissingen 
genomen op basis van een breed scala aan overwegingen, naast 
economische drijfveren. Deze overwegingen kunnen sociaal-eco-
nomisch en ecologisch van aard zijn en betrekking hebben op de 
belangrijke rol van dieren in FV-systemen, waardoor ze zich on-
derscheiden van de industriële veehouderij. Ten eerste speelt de 
veestapel een belangrijke economische rol bij het scheppen van 
werkgelegenheid. Vee is een bron van inkomsten, niet alleen 
voor de veehouders maar ook voor alle andere actoren die be-
trokken zijn bij de verdere stappen in de waardeketen, zoals ver-
werkers en verkopers. 

In gebieden geplaagd door voedselonzekerheid draagt vee ook 
in belangrijke mate bij aan de voedsel- en nutriëntenzekerheid 
van hele leefgemeenschappen. In 2019 leden er nog steeds meer 
dan 820 miljoen mensen aan ondervoeding en/of honger (FAO, et 
al. 2019). Voor deze bevolkingsgroepen kan de regelmatige con-
sumptie van vlees, melk of eieren een enorme impact hebben. 
Dat is duidelijk het geval in Sub-Sahara-Afrika, waar 22% van de 
bevolking nog steeds lijdt aan ondervoeding en waar een hogere 
consumptie van melk, eieren en vlees een rechtstreeks positief 
effect heeft op de gezondheid van mensen, en vooral kinderen 
(FAO, 2017). Dierlijke producten zijn een belangrijke bron van ma-
cro- en micronutriënten met een hoge voedingswaarde (CELEP, 
2018). Zelfs kleine hoeveelheden melk, eieren of kaas hebben 
een aanzienlijke invloed op de cognitieve ontwikkeling van kinde-
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mest wordt gebruikt als natuurlijke meststof voor gewassen en in 
sommige gevallen als energiebron voor het huishouden (biogas). 
Dit betekent dat de hoeveelheid mest die moet worden opge-
slagen en beheerd hier aanzienlijk lager is dan in de industriële 
veehouderij. Bijgevolg is ook de methaanuitstoot veel lager. Bo-
vendien veroorzaakt vloeibare mest de meeste methaanuitstoot, 
en die wordt zelden door familiale veehouders gebruikt. FV-sys-
temen in het Zuiden produceren meestal droge mest (bv. graas-
systemen), met een zeer lage uitstoot.   

Geen verandering in landgebruik en optimaal gebruik 
van graslanden

Veranderd landgebruik is een van de belangrijkste oorza-
ken van BKG-uitstoot in industriële veeteeltsystemen. Deze 
praktijk is daarentegen zeer beperkt in FV-systemen, omdat 
er geen land afgebrand hoeft te worden om ruimte te maken 
voor graslanden of akkers voor voedergewassen. FV-systemen 
maken op een duurzame manier gebruik van de beschikbare 
hulpbronnen, zoals graassystemen illustreren. Wereldwijd be-
staat 40,5% van het landoppervlak uit graslanden (World Range-
land Learning Experience, 2019), die de belangrijkste voedselbron 
zijn voor bijna 70% van alle herkauwers (Lund, HG, 2007). Het 
pastoralisme (rondtrekkende veehouderij) kenmerkt zich door 
extensief grazen op graslanden en wordt vaak gedefinieerd als 
een productiesysteem waarbij minstens 90% van de totale droge 
stof die aan de dieren wordt gevoerd afkomstig is van graslanden 
(FAO, 2011). Pastoralisten zijn experts in het beheer van natuur-
lijke hulpbronnen. Door de eeuwen heen hebben zij strategieën 
ontwikkeld om graslanden op een duurzame en variabele manier 
te beheren. Een van deze strategieën bestaat erin om geregeld 
hun kudde te verplaatsen. Om elk seizoen toegang te hebben tot 
water en kwaliteitsvolle graslanden, leggen ze met hun kudde af-
standen af langs graas- en migratieroutes. Dankzij deze mobiliteit 

krijgt het vee voortdurend kwalitatief hoogwaardige voeding. Een 
andere strategie betreft de diversificatie van de kudde. Met een 
mix van verschillende herkauwers met complementaire graas-
gewoonten (geiten, koeien en schapen hebben bijvoorbeeld een 
ander dieet en graasgedrag) houden pastoralisten de graslanden 
in goede staat, zodat het gras snel weer aangroeit.

Het pastoralisme – als model en onder normale omstandigheden, 
welteverstaan – impliceert respect voor de draagkracht van de 
graslanden. Aangezien de kuddes voortdurend in beweging zijn, 
hebben de graslanden voldoende tijd om zich te herstellen na 
de begrazing. Hiermee verhoogt ook hun capaciteit om koolstof 
te absorberen, wat belangrijk is in de strijd tegen de klimaatver-
andering. Graslanden spelen namelijk een belangrijke rol bij het 
beperken van de BKG-uitstoot, en de CO2-uitstoot in het bijzon-
der. Door koolstof vast te houden in wortels en bladeren helpen 
graslanden de concentratie aan CO2 in de atmosfeer te verlagen. 
Dit verschijnsel staat bekend als koolstofopslag (Derner, JD et al, 
2007). De productiviteit van graslanden verhogen via duurzaam 
graslandbeheer kan dan ook worden gezien als een effectieve 
strategie om de klimaatverandering tegen te gaan. Volgens Liu 
et al. (2017) zou lichte en strategische begrazing zonder bodem-
verdichting – zoals het geval is bij het pastoralisme – ook de op-
slag van methaan in de bodem kunnen bevorderen. In een re-
cente studie van een herdersgebied in het noorden van Senegal 
bleek de koolstofbalans van het bestudeerde landschap neutraal 
te zijn, wat betekent dat de uitstoot en de absorptie van broei-
kasgassen er ongeveer even hoog liggen (Habibou Assouma, M., 
2019). De onderzoekers stelden bovendien drie manieren voor 
om de koolstofbalans in graas- en herderssystemen nog te ver-
beteren, namelijk (i) de aanleg van waterpunten, (ii) anaerobe ver-
gisting van dierlijk afval en (iii) opslag van overvloedig aanwezig 
voer van hoge kwaliteit. Bovendien wordt steeds vaker gewezen 
op nog een ander aspect: als mensen geen kuddes meer zouden  
laten grazen op graslanden, zou hun plaats worden ingenomen 

De rol van Afrikaanse graslanden in de strijd tegen de klimaatverandering

Rekening houdend met een gemiddelde opslagcapaciteit van 4,14 kg CH4 per hectare Afrikaans grasland per jaar (Yu et al., 
2017) en een gemiddelde jaarlijkse methaanuitstoot van 33 kg per dier (IPCC, 2006) valt te berekenen dat de bodem hier de 
potentiële capaciteit heeft om de uitstoot van 12,5 runderen per km2 op te vangen. Voor koele, vochtige graslanden bedraagt 
de gemiddelde opslagcapaciteit daarentegen slechts 1,21 kg CH4/ha/jaar (Yu et al., 2017), terwijl er gemiddeld 110 kg CH4/dier/
jaar wordt uitgestoten (IPCC, 2006), wat betekent dat de bodem hier slechts de uitstoot van 1,1 rund per km2 kan opvangen.  
Gezien de feitelijke veedichtheid in Sub-Sahara-Afrika (FAO, 2017) is het duidelijk dat de Afrikaanse graslanden in vergelijking 
met de West-Europese een veel grotere rol spelen bij de beperking van de klimaatverandering. Deze parameter moet dus zeker 
in rekening worden gebracht bij de beoordeling van de BKG-uitstoot opgewekt door de veestapel in Afrika.

Merk op dat de bodem met zijn methanotrofe bacteriën slechts de op één na grootste ‘koolstof sink’ is die methaan aan de 
atmosfeer onttrekt. De grootste ‘methaan sink’ is de troposfeer, waar methaan reageert met hydroxylradicalen. Gelet op de 
omvang van de troposfeer is het duidelijk dat de bijdrage van Afrika aan de klimaatverandering door de uitstoot van methaan 
vrij verwaarloosbaar is.

Regio Jaar Veedichtheid Eenheid Relatieve CH4-opslagcapaciteit  
    van de bodem

Oost-Afrika 2017 35 VE/km² 36%
Midden-Afrika 2017 19 VE/km² 66%
Zuidelijk Afrika 2017 10 VE/km² 125%
West-Afrika 2017 19 VE/km² 66%
West-Europa 2017 71 VE/km² 2%

Ò
Tabel 1

Vee-eenheden (VE)  
en relatieve CH4- 
opslagcapaciteit per 
km2 landbouwgrond 

Bronnen: FAO, 2017; IPCC, 2006; Yu et al., 2017
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door wilde herkauwers en termieten, die een even hoge me-
thaanuitstoot zouden veroorzaken. Daarnaast zouden er vaker 
bosbranden uitbreken, met een enorme CO2-uitstoot tot gevolg 
(Manzano, P., 2019).

Pensfermentatie

Het grootste deel van de uitstoot veroorzaakt door de veeteelt 
is afkomstig van de pensfermentatie (methaan) en de geprodu-
ceerde mest (stikstofoxiden) (Manzano, P., 2019). Naar schatting 
is de veeteelt verantwoordelijk voor 37% van de wereldwijde an-
tropogene uitstoot van methaan (CH4) (Steinfeld et al., 2010). Bij 
een levenscyclusanalyse (LCA) lijkt het erop dat het vee in het 
Zuiden meer methaan uitstoot per geproduceerde kilogram ei-
witten/melk dan het vee in het Westen. Zo stoot de gemiddelde  
West-Europese melkkoe ongeveer 34 g CH4 uit voor elke kilo melk  
die ze produceert. Afrikaanse melkkoeien daarentegen produce-
ren gemiddeld 99 g CH4 per kg geproduceerde melk (IPCC, 2006). 
De verklaring hiervoor ligt deels in het gebruik van minder vlot 
verteerbaar diervoeder. In Afrika en andere delen van het Zuiden  
is de voeding van de dieren voornamelijk gebaseerd op een gras-
rijk dieet met een hoog cellulose- en ligninegehalte, met weinig 
tot geen toevoeging van concentraten en granen. Methoden 
zoals LCA nemen echter niet alle elementen in aanmerking, en 
dus geven ze een vertekend beeld van de koolstofbalans van 
graassystemen. Zo worden de biodiversiteit en de bodemkwaliteit 
traditioneel buiten beschouwing gelaten bij LCA. (Rondrekkende) 
graassystemen in droge gebieden zijn  zeer specifiek en complex, 
en er is dan ook een andere aanpak nodig om hun bijdrage aan de 
koolstofbalans van een gebied in kaart te brengen. 

Als we bijvoorbeeld naar de bodem kijken, zien we dat tropische 
wouden en graslanden de grootste zogenaamde ‘methaan sinks’ 
zijn, die voor 58% bijdragen aan de totale wereldwijde methaan-
opname door de bodem (Yu et al., 2017). Methanotrofe bacteriën 
halen namelijk grote hoeveelheden methaan uit de lucht en slaan 
die op in de bodem. Dat doen ze via een oxidatieproces dat het 
efficiëntst verloopt in warme en droge omstandigheden. Volgens 
de studie van Yu et al. (2017) absorberen tropische droge graslan-

den het meeste CH4 van alle bodemtypes ter wereld. Zo blijkt in 
Afrika het gemiddelde CH4-opslagvermogen van graslanden bijna 
het dubbele te bedragen van het gemiddelde voor graslanden en 
bossen wereldwijd (4,14 versus respectievelijk 2,11 en 2,18 kg CH4/
ha/jaar). Het aanzienlijke potentieel van de Afrikaanse graslanden 
op het vlak van koolstofopslag onderstreept dus het belang van 
de bescherming van deze gebieden en van de mensen die er af-
hankelijk van zijn en er duurzaam mee omgaan. Als dit CH4-op-
slagvermogen wordt aangetast, kan de concentratie van methaan 
in de atmosfeer veranderen, wat de opwarming van de aarde  
significant kan beïnvloeden (Dutaur & Verchot et al., 2007). 

Deze korte analyse illustreert het potentieel van FV-systemen 
in de strijd tegen de klimaatverandering. Er is echter aanvullend 
onderzoek nodig om met behulp van gepaste methoden meer 
inzicht te krijgen in de relatie tussen de klimaatverandering en de 
veestapel in FV-systemen. Aangezien FV-systemen op belangrij-
ke sociaal-economische pijlers steunen, kunnen er vraagtekens 
worden geplaatst bij de evaluatie van de ecologische voetafdruk 
van voedselproducerende systemen zonder rekening te houden  
met de andere pijlers van duurzaamheid. Gelukkig worden er 
steeds meer methoden ontwikkeld om de duurzaamheid van 
voedselsystemen in hun geheel te beoordelen.

4.
Hoe de familiale veehouderij 
zich aanpast aan de klimaat-
verandering 

In het voorgaande hebben we betoogd dat de FV-systemen in 
het Zuiden minder bijdragen tot de klimaatverandering dan de in-
dustriële veeteelt, en het lijkt erop dat ze de klimaatverandering 
zelfs mee kunnen helpen te beperken. Maar de relatie tussen de 
klimaatverandering en de familiale veehouderij in het Zuiden is 
tweeledig en familiale veehouders moeten zich in toenemende 
mate schikken naar de gevolgen van de klimaatverandering. Door 
de eeuwen heen hebben ze gelukkig wel slimme manieren ont-
wikkeld om met de toenemende klimaatinstabiliteit om te gaan. 
Op verschillende vlakken zijn hun productiesysteem en levensstijl 
dan ook relatief goed aangepast. Hun talrijke aanpassingsstrate-
gieën omvatten onder meer het geregeld verplaatsen van kud-
des door rond te trekken, de diversificatie van dierenrassen en 

-soorten, het spreiden van dieren/kuddes tussen familieleden, de  
diversificatie van het inkomen (bv. door ook aan landbouw te 
doen), en een beter land- en bodembeheer. 

Rondtrekken met het vee is echter niet zozeer een overlevings-
strategie als wel een strategie om hulpbronnen (zoals graslanden) 
zo efficiënt mogelijk te beheren. Deze mobiliteit is dus eerder een 
vorm van beheer (“management”) van de klimaatverandering dan 
een vorm van aanpassing. Diversificatie van rassen en soorten is 
een andere strategie die familiale veehouders frequent toepas-
sen (Rivera- Ferre, MG, Lopez-i Gelats, F., 2012). Hierdoor kunnen 
ze risico’s spreiden en zijn ze beter bestand tegen veeziekten, 
schokken (bv. langdurige droogte of zware overstromingen) en 

De FV-systemen in 
het Zuiden dragen 
minder bij tot de 

klimaatverandering dan 
de industriële veeteelt, 
en het lijkt erop dat ze 
de klimaatverandering 

zelfs mee kunnen  
helpen beperken.  
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Conclusie 

De relatie tussen vee en klimaatverandering is een complexe kwestie. De industriële 
veeteelt lijkt, door bepaalde processen die er eigen aan zijn, veel meer bij te dragen aan 
de klimaatverandering dan de familiale veeteelt, met name in het Zuiden. Dit is vooral 
het gevolg van veranderingen in landgebruik, het mestbeheer, het gebruik van chemi-
sche meststoffen voor de productie van veevoeder en het intensieve gebruik van ener-
gie (voornamelijk fossiele brandstoffen) voor de productie, de verwerking, het trans-
port en de verkoop van dierlijke producten. FV-systemen zijn daarentegen gebaseerd 
op grazen en/of de eigen lokale productie van voedergewassen. Dergelijke systemen 
maken minder gebruik van fossiele brandstoffen en energie (voor productie, verwerking, 
opslag, verpakking en transport). In combinatie met de teelt van gewassen, waarbij het 
land wordt verrijkt met de mest van de dieren, wordt de nutriëntencyclus gesloten en 
blijven er dus geen grote hoeveelheden mest over. In de familiale veehouderij neemt de 
familie de belangrijkste beslissingen in het bedrijf. Dat zorgt voor een goed evenwicht 
tussen economische, sociale en ecologische overwegingen, wat de FV-systemen in het 
Zuiden duurzamer maakt dan de industriële veeteeltsystemen. In het publieke debat 
dient vaker een onderscheid gemaakt te worden tussen deze twee soorten productie-
systemen, in plaats van de veehouderij in haar geheel verantwoordelijk te stellen voor 
de klimaatverandering. 

Hoewel FV-systemen in het Zuiden (en graassystemen in het bijzonder) op het eerste 
gezicht, louter op het vlak van methaanuitstoot, meer lijken bij te dragen aan de kli-
maatverandering dan de industriële veeteelt, blijkt uit voorlopig onderzoek dat ze al-
les bij elkaar genomen koolstofneutraal kunnen zijn. Hun uitstoot lijkt immers groten-
deels gecompenseerd te worden door het ecosysteem. Zo behoren de tropische droge 
graslanden in Afrika tot de bodemsoorten die de grootste hoeveelheden methaan uit de 
atmosfeer kunnen halen, dankzij methanotrofe bacteriën. Bovendien hebben graslan-
den (die gemiddeld 40,5% van het wereldwijde landoppervlak beslaan) een enorm po-
tentieel voor koolstofopslag. Duurzame begrazing via FV-systemen zou het potentieel 
van graslanden nog kunnen verhogen om de uitstoot van broeikasgassen op te vangen. 

andere gevaren. Ze schakelen vaak om naar soorten en rassen die 
minder risico’s met zich meebrengen en die minder tijd (fokken) 
en geld (veevoer) vergen. Door deze keuze voor lagere risico’s en 
investeringen worden familiale veehouders steeds veerkrachtiger. 
Aangezien FV-systemen een sterke sociale component hebben, 
spreiden familiale veehouders hun dieren ook vaak over familie-
leden en verwanten, om zo het hoofd te bieden aan schokken en 
gevaren die voortvloeien uit de klimaatverandering. Ook diversi-
fiëren ze hun inkomstenbronnen om schokken op te vangen, bij-
voorbeeld door voedergewassen te verbouwen. Ze zijn ook vaak 
gericht op een beter land- en bodembeheer. 

Deze lijst van aanpassingsstrategieën waarmee men binnen 
FV-systemen de klimaatverandering het hoofd tracht te bieden, 
is zeker niet volledig maar biedt waardevolle inzichten in het aan-
passingsvermogen van deze systemen. Men zou kunnen stel-
len dat FV-systemen in veel gevallen beter geschikt zijn om de 
gevolgen van de klimaatverandering op te vangen dan andere,  
intensievere productiesystemen en levenswijzen dankzij hun soci-
ale, ecologische en economische duurzaamheid. De FV-systemen 
hebben echter stimulerende beleidsmaatregelen en extra inves-
teringen nodig, niet alleen om zich aan te passen aan de klimaat-

verandering maar ook om hun vermogen om de gevolgen ervan 
te verzachten optimaal te benutten. Ook mogen we niet vergeten 
dat de klimaatverandering slechts één van de vele bedreigingen 
is waarmee veehouders worden geconfronteerd. Vooral in het 
Zuiden hebben zij ook te maken met een demografische druk 
en concurrerende vormen van grondgebruik, zoals de intensieve 
landbouw. 
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Een ondersteuning  
van FV-systemen heeft 
een positief effect op 
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klimaatverandering. 

Familiale veehouders 
vervullen een 

belangrijke rol in 
het beheer en het 

behoud van een van 
‘s werelds grootste 
koolstofvoorraden. 



8      VSF BELGIUM POLICY BRIEF     N°7 / MEI 2020

Literatuur

•   Assouma M. H., Lecomte P., Corniaux C., Hiernaux P., Ickowicz A., Vayssières J., 2019. Pastoral landscapes in 
the Sahel: a carbon balance with unexpected potential for climate change mitigation. Montpellier, CIRAD, 
Perspective 52. (https://doi.org/10.19182/agritrop/00083)

•   Carrington D. (2018). «Avoid meat and dairy products is single biggest way to reduce your impact on the 
Earth,» was published in the Guardian 31-05-2018, accessed 2-14-2019 (https://www.theguardian.com/
environment/2018/may/31/avoiding-meat-and-dairy-is-single-biggest-way-to-reduce-your-impact-
on-earth)

•   CELEP (2018). The pastoral dairy industry in East Africa: How Europe could she support it? 6p. (http://www.
celep.info/wp-content/uploads/2018/05/Statement-Celep-May-2018-final-.pdf)

•   CELEP (2014). Meat & Vegetables: CELEP response to the economist. Published 9 February 2014,  
Accessed February 14, 2019 (https://www.celep.info/meat-greens-celep-response-to-the-economist/)

•   Derner, JD, Schuman, GE (2007). Carbon sequestration and course - Summary of the effects of land  
management and precipitation. Journal of Soil Conservation and water. March / April 2007 complete. 62 
No. 2 77-85 (http://www.jswconline.org/content/62/2/77.abstract)

•   Dutaur, L., & Verchot, L. V. (2007). A global inventory of the soil CH4 sink. Global biogeochemical cycles, 
21 (4).

•   Vétérinaires Sans Frontières Belgium (2018). What is the relationship between family farming and food  
security (https://vsf-belgium.org/library/publications/from-family-livestock-farming-to-food-and-nu-
trition-security/)

•   FAO (2009). The State Of Food And Agriculture. Livestock in the balance. 168p. (http://www.fao.org/3/ 
a-i0680e.pdf) 

•   FAO (2011). The 2011 World Livestock: Livestock in food security. 115p. (http://www.fao.org/3/i2373e/
i2373e.pdf)

•   FAO (2017). Global monitoring and early warning FAO animal diseases. 2p. (http://www.fao.org/3/a-i6831e.
pdf)

•   FAO (2017). Africa. Regional overview food security and nutrition Report. The food security and nutri-
tion–conflict nexus: building resilience for food security, nutrition and peace. 2p. (http://www.fao.org/3/ 
a-i8053e.pdf)

•   FAO (2018). The state of food security and nutrition worldwide. Building resilience to climate change for 
food security and nutrition 181p. (http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf)

•   FAO (2009). The State of Food and Agriculture. Livestock in the balance. 168p. (http://www.fao.org/ 
docrep/012/i0680e/i0680e.pdf)

•   FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO (2019). The State of Food Security and Nutrition in the World 2019.
Safeguarding against economic slowdowns and downturns. Rome, FAO. (http://www.fao.org/3/ca5162en/
ca5162en.pdf)

•   Gerber, PJ, Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. & Volta, G. (2014). 
Fighting against climate change through breeding - An assessment of emissions and assessment op-
portunities globally. United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), Rome. (http://www.fao.
org/3/a-i3437f.pdf) 

•   KENNEDY, G., NANTEL, G. and SHETTY, P. (2003). The scourge of «hidden hunger»: global dimensions of 
micronutrient deficiencies. FAO (http://www.fao.org/docrep/005/Y8346M/y8346m02.html)

•   IPCC. 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, volume 4: agriculture, forestry and 
other land use. Kanagawa: Institute for Global Environmental Strategies, 2006. (https://www.ipcc-nggip.
iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html)

•   Liu, J., Chen, H., Yang, X., Gong, Y., Zheng, X., Fan, M., & Kuzyakov, Y. (2017). Annual methane uptake from 
different land uses in an agro-pastoral ecotone of northern China. Agricultural and Forest Meteorology, 
236, 67-77. (https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=US201700038371)

Dit betekent dat de familiale veehouderij een speerpunt kan zijn in strategieën tegen de 
klimaatverandering. Er is echter aanvullend onderzoek nodig, aan de hand van gepaste 
methoden (met oog voor de sociaal-economische aspecten van duurzaamheid), om na 
te gaan in hoeverre we FV-systemen in het Zuiden juist kunnen betrekken in de strijd 
tegen, en in de aanpassing aan, de klimaatverandering. 

Aangezien familiale veehouders ook een voortrekkersrol spelen bij de inspanningen om 
de klimaatverandering te beperken, moeten het beleid en de investeringen gericht zijn 
op de ondersteuning van hun inheemse aanpassingsstrategieën. Het lijdt geen twijfel 
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