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De jubilerende Europese mengvoerfederatie Fefac bracht ter gelegenheid van de verjaardag
het Environmental Report uit. Daarin geeft de federatie haar visie op de uitdagingen waarvoor de diervoederindustrie gesteld staat in relatie tot milieu en duurzaamheid en wordt
geschetst hoe de industrie daaraan een bijdrage kan leveren.

Algemeen

[Jef Verhaeren]

Leefmilieu hoog op de agenda van jubilerend Fefac

Fefac presenteert
milieurapport
Fefac vierde op 9 september de 50ste
verjaardag in het Brusselse Atomium.
Tot de vijf stichtende mengvoederfederaties behoorden een halve eeuw geleden de Nederlandse en Belgische organisaties. Het jubileum werd gevierd in
aanwezigheid van de Europese top van

Europese bevolking, meent de Europese
brancheorganisatie. Nutritioneel optimaal voeder voorziet in de fysiologische
behoeften van dieren en vissen, die voor
de voeding worden gekweekt. Daarbij
moet rekening worden gehouden met
de milieuweerslag van de productie en

om de druk op de natuurlijke hulpbronnen te beperken.
Fefac en haar ledenfederaties geloven
dat ze een rol moeten spelen in de voorziening van de mengvoederbedrijven
van de nodige instrumenten om de leefmilieu-impact van hun producten te

de diervoederproductie en eminente
vertegenwoordigers van buiten Europa.
Tijdens de receptie werd de duurzame
voedselveiligheid en voedselzekerheid in
de 21ste eeuw onder de loep genomen.
’s Ochtends presenteerde Fefac het
‘Environmental Report’, de visie van de
organisatie op leefmilieu en de betekenis van de diervoedersector daarin.

consumptie van dierlijke producten. Op
dit terrein wil de Europese voedingsindustrie haar verantwoordelijkheid
nemen en bijdragen tot de duurzame
ontwikkeling van de veeteelt- en aquacultuursystemen. Hoe de diervoederindustrie daaraan kan bijdragen, is verwoord in het Environmental Report.

meten en te verbeteren. Ze wil ook als
woordvoerder optreden van de
Europese veevoederindustrie om initiatieven over de voedselketen heen te vergemakkelijken om tot gelijke standaards

Bijdrage
Fefac vertegenwoordigt de productie
van 150 miljoen ton mengvoeder in
4500 productie-eenheden en een
tewerkstelling van 110.000 mensen. De
federatie verdedigt de belangen van de
Europese mengvoederindustrie en de
dierlijke sector, maar zit ook als observator in de Codex Alimentarius. Daarnaast
werkt Fefac mee aan de Europese wetgeving, ontwikkelt goede productiepraktijken (Good Manufacturing
Practices of GMP) en bevordert duurzame ontwikkeling van de dierlijke productie.
Producten van dierlijke oorsprong bieden onmisbare nutritionele voordelen
aan het voedingspatroon van de

B e v o rd e re n
De Europese federatie wil ecologisch
verantwoorde intensieve productiesystemen bevorderen met een zo doeltreffend mogelijke benutting van de
natuurlijke hulpbronnen en een zo sterk
mogelijke beperking van de uitstoot van
broeikasgassen. Ze wil de rantsoenen en
voedersamenstellingen zodanig aanpassen dat die uitstoot maximaal wordt
beperkt. Daarnaast wil ze de voedingsefficiëntie of conversie van voeder in
dierlijke producten verbeteren en zo de
aanwending van grondstoffen onder
controle houden en nutriëntenverlies
beperken. Tenslotte wil ze ook het
gebruik van bijproducten uit de voedingsindustrie, van biomassa en nietorganische grondstoffen, optimaliseren
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Fefac-bestuurder
Ad Hectors
benadrukt dat
diervoederproducenten zich
zeer bewust zijn
van de weerslag
van de Europese
dierlijke productie op het leefmilieu.
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te komen om de CO2-voetafdruk te evalueren en bij te dragen tot internationale akkoorden over duurzame criteria
voor de veevoederproductie.

,,Fefac moet haar
visie op duurzaamheid delen met partners in de keten en
de overheden’’, aldus

Instrument
Op de persconferentie benadrukte Ad
Hectors van Cehave Landbouwbelang, in
het Fefac-presidium verantwoordelijk
voor duurzaamheid, dat diervoederproducenten zich zeer bewust zijn van de
weerslag van de Europese dierlijke productie en voederconsumptie op het leefmilieu. Daarom werden heel wat initiatieven door de sector genomen, zowel
individueel als collectief, op nationaal
en Europees vlak om de voeders leefmilieuvriendelijker te maken. Het
Leefmilieu Rapport van Fefac geeft een
overzicht van de verschillende uitgangspunten om de duurzaamheid van industrieel mengvoeder te beoordelen. ,,Dit is
niet alleen nuttig voor de Europese

Uitdagingen belicht
De Europese mengvoederindustrie Fefac gaat in het
Environmental report in op drie grote problemen en
uitdagingen. De eerste uitdaging is de stijgende
behoefte aan dierlijke producten in de wereld. De
Europese mengvoedersector maakt daarom optimaal
gebruik van bijproducten uit de voedingsindustrie (70
miljoen ton in EU-27). Daarnaast verbetert de industrie
voortdurend de conversie van diervoeders. In de jaren
vijftig was 5 kg voer nodig voor de productie van 1 kg
varkensvlees, tegenwoordig nog 3 kg. De Europese
veevoederindustrie ondersteunt de ontwikkeling van
certificeerbare productie van verantwoorde soja en
investeert in onderzoek naar substitutieproducten voor
vismeel en -olie voor aquacultuur.
Een tweede probleem is dat voedingsproducten in
belangrijke mate op het milieu wegen en de veeteelt
verantwoordelijk is voor 18 procent van uitstoot van
broeikasgassen. Daarom neemt de EU-mengvoederindustrie initiatieven om te komen tot een methodologie
om die uitstoot te meten, verbetert ze in belangrijke
mate de nitraat- en fosfaatefficiëntie, investeert ze in
onderzoek om de methaanemissie te reduceren en participeert ze in nationale programma’s om het energieverbruik te verminderen.
Tenslotte is de mengvoedersector de voortrekker van
de voedselveiligheid geworden door de ontwikkeling
van GMP, snelle naspeurbaarheid en de ontwikkeling
van technieken om ongewenste substanties uit de veevoederproducten te weren.

voorzitter Pedro
Corrêa de Barros

mengvoederfabrikanten, maar voor
iedereen die meer wil weten over de
duurzaamheid van de veeteeltsystemen
in de EU, zoals de andere partners in de

Ve re n i g b a a r
Fefac-voorzitter Pedro Corrêa de Barros
wees erop dat consumenten ten onrechte de indruk hebben dat moderne dier-

voedselketen, milieuorganisaties en
overheden”, aldus Hectors.
Het rapport telt 21 pagina’s en onderzoekt de milieu-impact van de productie
en het verbruik van diervoeders vanuit

lijke productiesystemen niet verenigbaar
zijn met de objectieven inzake klimaatverandering. ,,Dit is gewoon niet waar”,
zei hij. ,,Een groeiend aantal studies
bewijst dat. We staan volgens het FAO

drie invalshoeken. Een eerste is het
duurzame beheer van de bronnen, de
grondstoffen van diervoeder. Zo wordt
de impact van de productie van sojabonen, de productie en het gebruik van
vismeel en -olie en de valorisatie van bijproducten van voedings- en biobrandstoffenproductie onder de loep genomen.
Een tweede thema is de klimaatverandering en de aanwending van energie.
De methodologie voor de berekening
van de CO2-voetafdruk en de evaluatie
van de milieu-impact van de productie
en consumptie van veevoeders en het
energiegebruik in mengvoederfabrieken
zijn hier ondermeer aan de orde. De
derde invalshoek tenslotte is voedselveiligheid. Hier worden ondermeer de
detoxificatie van diervoedergrondstoffen en hun bronnen en de bewaking
van de hygiëne door het productieproces via GMP van nabij bekeken. Het rapport beschrijft ook voorbeelden van initiatieven in de EU om informatie te verzamelen en de operatoren te voorzien
van instrumenten om hun leefmilieu-

voor de uitdaging om tegelijk de
natuurlijke voedselbronnen te beheren
en te vrijwaren als de voedselzekerheid
te waarborgen. Dit laatste betekent dat
we in staat moeten zijn in de komende
40 jaar tweemaal zoveel dierlijke producten te produceren als vandaag en
intussen de impact van elk product op
het leefmilieu te verminderen. Ik geloof
dat dit alleen realiseerbaar is met ecologische intensieve veeteeltsystemen
gebaseerd op een doeltreffende bevoorrading van mengvoeders.’’ Volgens
Corrêa de Barros moet de diervoederfederatie deze visie delen met partners in
de keten en de overheden en hen overtuigen met het oog op de
Internationale Conferentie over
Klimaatverandering in Kopenhagen.
,,Dit Leefmilieu-rapport is een eerste bijdrage tot het komende Europese en
internationale debat en het werk van de
EU Food Chain Round Table on
Sustainable Consumption and
Production”, aldus Corrêa de Barros.

vriendelijkheid en duurzaamheid te verbeteren.
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Meer informatie op www.molenaar.nl
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