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VLEIS raak ’n gewilde teiken indie visier van
aktiviste namate die omvang en impak van
klimaatsverandering toenemend onrusba-
rend raak. Al hoe harder geluide word ge-
maakdatmenseminder vleismoet eet omdie
omgewing te red. Daar is selfs aktiviste wat
die instelling van ’n belasting op vleis bepleit.
Volgens FrankM.Mitloehner, ’n professor

in dierkunde en luggehalte aan die Univer-
siteit van Kalifornië, berus al dié argumente
op die aanname dat vleisproduksie interna-
sionaal meer kweekhuisgasse as die totale
vervoersektor vrystel. Mitloehner het egter
bewys dat dié siening verkeerd is. Dit berus
op vals aannames oor die verbintenis tussen
vleis en klimaatsverandering.
Synavorsinghet gekyknamanierewaarop

veeproduksie luggehalte enklimaatsverande-
ring beïnvloed. Hy meen daar is goeie redes
waarom mense ’n spesifieke dieet verkies.
Om alle vleis en vleisprodukte uit te skakel,
is egter nie die magiese oplossing soos alge-
meen aanvaar word nie. As dit te ver gevoer
word, kan dit skadelike gevolge virmenslike
voeding inhou.

VLEIS EN KWEEKHUISGASSE
’n Groot deel van die kritiek teen rooivleis
berus op die aanname dat veewêreldwyd die
grootstebronvankweekhuisgasse is. In ’nont-
leding wat in 2009 deur die Worldwatch-in-
stituut bekend gemaak is, is beweer dat 51%
van alle kweekhuisgasse aan die produksie
en verwerking van vee toegeskryf kanword.
Volgens die Amerikaanse omgewingsbe-

skermingsagentskap was die grootste bron-
ne van kweekhuisgasse in 2016 egter die
opwekking van elektrisiteit (28% van die
totaal), vervoer (28%) en nywerhede (22%).
Die landbousektor was verantwoordelik vir
9%.Die veebedryf het 3,9%daartoe bygedra.
Dít verteenwoordig ’n heel ander prentjie.

HOE HET DIÉWANINDRUK
ONTSTAAN?
In 2006het dieVerenigdeNasies seVoedsel-
enLandbou-organisasie (VLO) ’nnavorsing-
studie met die titel “Livestock’s Long Sha-
dow” bekend gemaak wat internasionaal
aandaggetrekhet.Dit het die stelling gemaak
dat vee ’n verbysterende 18%van diewêreld
sekweekhuisgasse produseer.Die agentskap
het tot ’n verrassende slotsom gekom: Vee-
produksie benadeel die klimaat meer as alle
maniere van vervoer gesamentlik.
Laasgenoemde stelling was foutief en is

bestuursveranderinge wat die Amerikaanse
landbousektor oor die afgelope 70 jaar aan-
gebring het, daartoe gelei dat veeproduksie
doeltreffender is en minder kweekhuisgas
vrystel. Volgens die VLO se databasis het
die regstreekse kweekhuisgasvrystellings
van Amerika se veebedryf sedert 1961 met
11,3% gedaal, terwyl vleisproduksie meer
as verdubbel het.
Die vraag na vleis in ontwikkelende lan-

de, met die Midde-Ooste, Noord-Afrika en
Suidoos-Asië aan die voorpunt, neem toe.
Dié lande se verbruik van rooivleis per kop
is egter steeds laer as dié van ontwikkelde
lande. In 2015 was die gemiddelde verbruik
van vleis in ontwikkelde lande92kgper kop,
teenoor 24 kg in die Midde-Ooste en Afrika
en 18 kg in Suidoos-Asië.

DIEWAARDEVANVEEPRODUKSIE
Indien vee uit Amerika se landbousektor ver-
wyderword, sal die land se nasionale kweek-
huisgasvrystellings effens verminder, maar
dit sal moeiliker wees om in die bevolking se
voedingsbehoeftes te voorsien. Dit is maklik
om te sê dat as boere net plantgewasse pro-
duseer, kan hullemeer kilogram kos enmeer
kilojoulesperpersoonproduseer.Maarmense
het ook baie noodsaaklike mikro- en makro-
voedingstowwe vir goeie gesondheid nodig.
Boonop is nie alle plante eetbaar nie,

terwyl veeproduksie ’n manier is waarop
voedings- en ekonomiesewaarde tot plantge-
baseerde landbougewasse gevoeg kanword.
Baie van die plantgewasse wat geprodu-

seer word, is net geskik vir dierlike verbruik.
Tot 70% van alle landbougrond ter wêreld
is net geskik vir veeproduksie.
Die wêreldbevolking sal na verwagting

teen 2050 ’n syfer van 9,8 miljard bereik.
Om al dié mense te voed, sal ’n groot knel-
punt wees. Vleis is hoër in voedingswaarde
as wat die geval met vegetariese kossoorte
is.Herkouers gedy op koswat nie virmensli-
ke verbruik geskik is nie. Die veesektor is
wêreldwyd die bron van ’n miljard mense
se lewensbestaan.
Klimaatsverandering vereis dringende

aandag en die veesektor het ’n groot omge-
wingspoor wat die lug, water en grond raak.
Tesame met die feit dat ’n vinnig groeiende
wêreldbevolkingmeer kos gaanbenodig, gee
dit die veesektor meer as genoeg rede om
voortdurend na groter doeltreffendheid in
veeproduksie te streef. Maar die uitgangs-
punt behoort opwetenskaplike feite gegrond
te wees.

intussen deur die outeur van die navor-
singstudie, Henning Steinfeld, reggestel.
Ongelukkig het die VLO se navorsers ’n
omvattende lewensiklus-ontleding gebruik
om die veebedryf te beoordeel, maar ’n an-
dermetode gebruik om die vervoersektor se
bydrae te bereken.
In die geval van vee is elke faktor wat

verbind kan word met die produksie van
vleis in ag geneem. Dit het vrylatings van
kunsmisproduksie, ontbossing, voerproduk-
sie en regstreekse vrystelling van diere (van
geboorte tot dood) in ag geneem.

Toe die vervoersektor se koolstofvrystel-
ling bereken is, is die impak van die vervaar-
diging van voertuigmateriaal en -onderdele
en die onderhoud aan paaie, brûe en lugha-
wens buite rekening gelaat. Die vergelyking
tussen kweekhuisgasvrystellings van vee en
vervoer was dus uiters verwronge.
Hoewel die VLO sy fout erken het, het sy

aanvanklike stelling dat vee die grootste aan-
deel in kweekhuisgasvrystellings het, groot
aandaggekry.Tot vandag isdit ’n strydomdie
wanindrukwat daarmee gewek is, reg te stel.
In sy jongste ontledingsverslag het die

VLO bereken dat vee vir 14,5% van inter-
nasionale kweekhuisgasvrystellings van
menslike bedrywighede verantwoordelik
is. Daar is geen vergelykbare volle lewen-
siklusontleding van die vervoersektor nie.

KLIMAAT NIE SÓ GERED
Baie mense dink steeds ’n afname in vleis-
verbruik sal ’n aansienlike verskil aan kli-
maatsverandering teweeg bring. Volgens
’n onlangse navorsingstudie sal Amerika
se kweekhuisgasvrystellings met slegs 2,6%
daal as alle vleis uit die bevolking se dieet
verwyder word.
Navorsing deur die Universiteit van Ka-

lifornië het bewys Amerika se kweekhuis-
gasvrystellings sal met net 0,5% daal as
alle Amerikaners die praktyk van vleislose
Maandae beoefen.
Verder het die tegnologiese, genetiese en
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Totvandag isdit ’n strydom
diewanindruk reg testel.


