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In 2000 besloot de Duitse overheid tot een totaal verbod op het gebruik van dierlijke
eiwitten én vetten in diervoeders. Daarmee ging de regering verder dan in Europees
verband was afgesproken. Afgelopen zomer kwam na ruim acht jaar strijd, op voorwaarden,
een eind aan het verbod op dierlijke vetten in Duitse diervoeders.

Diervoeding

[Jacqueline Wijbenga]

Strijd voor dierlijke eiwitten gaat door

Dierlijke vetten terug in

,,De Duitse overheid verschilt van
mening met de
Europese voedselautoriteit EFSA’’,
aldus Jörg

Eind april besloot de Duitse overheid
dat dierlijke vetten weer onderdeel
mogen uitmaken van de in Duitsland
vervaardigde rantsoenen. De publicatie
in het Bundesgesetzblatt op 29 juni
2009 bekrachtigde het besluit. Daarmee
komt een einde aan een jarenlang strijd

toepassing van dierlijke vetten, georganiseerd door DVT in samenwerking met
Sonac.
Vo e r v e r b o d
Juridisch gezien was er geen belemmering van het gebruik van dierlijke vetten

ketenpartij moet je dan je verantwoordelijkheid nemen en het ingrediënt niet
meer gebruiken’’, stelt Radewahn. Tot
grote opluchting van DVT is er nu een
einde gekomen aan de internationale
ongelijkheid. ,,Duitsland stelde een verbod op gebruik van dierlijke vetten in

tussen het Deutsch Verband Tiernahrung
(DVT) en de overheid. ,,Achtenhalf jaar
hebben we gewerkt aan de herintroductie van dierlijke vetten in landbouwhuisdiervoeders’’, aldus DVT-directeur Peter
Radewahn tijdens een bijeenkomst over

in de productie van voeders. Ook de verkoop en het transport van dergelijke
voeders zou niet tot boetes leiden. ,,Ze
mochten alleen niet worden gevoerd
aan de dieren. Juridisch had alleen de
boer bestraft kunnen worden, maar als

en legde dat vast in nationale wetgeving, terwijl in Europa uitsluitend voorwaarden werden verbonden aan het
gebruik’’, licht advocaat Harald Niemann van Servicegesellschaft Tierisch
Nebenprodukte toe. Het Duitse verbod

Schulte-Domhof.

Duitse overheid verschilt van mening met EFSA
De herintroductie van dierlijke vetten in diervoeders is in Duitsland ten
dele vrijgegeven. De Duitse overheid heeft besloten dierlijke vetten niet
toe te staan in voeders voor herkauwers. ,,Recent onderzoek van BfR en
FLI wijst uit dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat vet en
proteïne in het productieproces volledig van elkaar gescheiden kunnen
worden. De Duitse overheid heeft op basis daarvan besloten de beperking voor herkauwers in de nieuwe regelgeving op te nemen. Daarin
verschilt onze regering van mening met de Europese voedselautoriteit
EFSA’’, aldus Jörg Schulte-Domhof van het Duitse ministerie van
Landbouw. De Duitse dierenarts prof. dr. Herbert Fuhrmann sluit zich
aan bij de bevindingen van de Duitse onderzoeksinstellingen. ,,Uit
onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen vetten en prioneiwitten. Als
gevolg van oxidatieve stress van vetten kunnen prioneiwitten herstructureren. Ook blijkt uit onderzoek dat vetten prioneiwitten stabiliseren.
De relatie is er, maar het is er geen waarover men zich ernstige zorgen
hoeft te maken’’, aldus Fuhrmann.
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Dierlijk eiwit
De herintroductie van dierlijke vetten in diervoeders is een stap in de goede richting, aldus Peter Radewahn (DVT), ,,we richten
alle pijlen nu op dierlijke eiwitten.’’ Het versoepelen van de regelgeving voor dierlijke eiwitten zal nog veel voeten in de aarde
hebben, verwacht dr. Martin Alm, werkzaam bij Saria Bio-Industries en vanaf 1 oktober technisch directeur van de Europese
organisatie van vetproducenten en -verwerkers (EFPRA). ,,Veel zal afhangen van een goede analysemethode die duidelijk
onderscheid waarborgt tussen de verschillende diersoorten.’’ De afgelopen jaren is op dat gebied veel voortgang geboekt,
maar sluitend is het nog niet. Waarschijnlijk zal een combinatie van technieken (microscopisch onderzoek, Elisa- en PCR-techniek) uiteindelijk uitkomst bieden. ,,Op basis van referentiemonsters zijn we zeker hoopvol gestemd’’, aldus Alm. Hij verwacht
dat niet-herkauwer eiwit een toepassing zal krijgen in visvoeder, mogelijk al eind 2010. Het optimisme van Alm wordt door de
aanwezigen niet gedeeld. ,,Verwerkt dierlijk eiwit zal zo snel niet terugkomen en als het terugkomt, zullen de aanvullende
organisatorische eisen teveel beperkingen met zich meebrengen.’’ Volgens de toehoorders zijn varkens in deze discussie de
grote verliezers. ,,Pluimveemeel gaat al in petfood en komt dus niet meer beschikbaar voor varkensvoer.’’

g in Duitse rantsoenen
is opgeheven, maar opnieuw met een
uitzonderingsbepaling. ,,Dierlijke vetten
mogen niet aan herkauwers worden
gevoerd, ook niet als die afkomstig zijn
van andere diersoorten zoals eenmagigen of vissen.’’

liteiten op het diervoederbedrijf. Het
ligt volgens dr. Eckhard Meyer van de
Bröring Groep dan ook niet voor de
hand dat het vrijgeven van de dierlijke
vetten direct zal leiden tot een snelle
verandering van de rantsoensamenstelling. ,,Veel zal afhangen van hoe gun-

Beschikbaarheid
Jaarlijks produceert Duitsland 1,5 miljoen ton dierlijke bijproducten, categorie
3. Deze bijproducten zijn afkomstig van
dieren die geschikt zijn voor consumptie
door mens of dier. Van die totale hoeveelheid categorie 3-materiaal bedraagt
400.000 ton dierlijk vet. ,,Het grootste
deel daarvan wordt afgezet buiten de
diervoederindustrie om. Het opheffen
van het verbod op dierlijke vetten in
diervoeders zal niet direct leiden tot een
aardverschuiving in de afzetmarkten’’,
verwacht Niemann. Meer dan de helft
van de dierlijke vetten, 250.000 ton,
vindt zijn weg naar technische toepassingen. Een kleine 90.000 ton wordt verkocht voor gebruik in huis- en pelsdiervoeders en ruim 50.000 ton wordt toegepast in levensmiddelen. ,,Voor diervoeders is er dus relatief weinig beschik-

stig een bepaalde vet of olie inrekent in
het betreffende rantsoen.’’
Meyer rekende ter illustratie een aantal
vetbronnen door in rantsoenen van
pluimvee en varkens, daarbij rekening
houdend met de vereiste vetzuursamenstelling. Uit zijn berekeningen wordt
duidelijk dat dierlijke vetten slechts in
een beperkt aantal gevallen uitkunnen.* ,,In veel voeders zijn dierlijke vetten nog te duur in vergelijking met de
beschikbare alternatieven, zoals getoaste sojabonen.’’ Een mix aan vetten en
oliën heeft vanuit voedingstechnisch
perspectief eigenlijk de voorkeur vanwege de vetzuursamenstelling. ,,Maar
in de praktijk is dat slechts beperkt
haalbaar door de begrensde opslagfaciliteiten. De vet- en oliesamenstelling is
daardoor vrijwel altijd een compromis.’’
Daarnaast heeft de grondstoffenmarkt

baar’’, aldus Niemann.

een doorslaggevende invloed op de
benutting van de verschillende oliën en
vetten. ,,Toen in april bekend werd dat
dierlijke vetten weer werden toegelaten, was palmolie 10 euro duurder.
Inmiddels is de marktsituatie totaal
anders en rekent palmolie weer gunsti-

Economie
Nutritionisten kunnen bij het samenstellen van rantsoenen verschillende
vetten toepassen. Meestal is de selectie
beperkt door de beschikbare opslagfaci-
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ger dan dierlijke vetten”, aldus Meyer.
Hoewel de aanwezigen hem in grote lijnen volgen in zijn visie, wezen zij er
wel op dat veel af hangt van de vetzuursamenstelling én van de energiewaarde van de verschillende mengsel.
,,Daarmee is het minder zwart-wit dan
u nu schetst’’, aldus een van de aanwezigen.

-

* de waardering van de verschillende vetten wijkt
in Duitsland af van die in Nederland. In Duitsland
rekent men met ME in plaats van NE, hierdoor
wordt minder vet ingerekend in voeders.
Bovendien zijn alle vetten gelijkgesteld in voederwaarde en wordt alleen onderscheid gemaakt in
linolgehalte. Aan vrije vetzuren is in Duitsland
geen maximum gesteld, waardoor vetzuurmengsel onbeperkt konden worden ingerekend.
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Peter Radewahn:
,,We zijn blij met
de versoepeling
van de regelgeving rondom
dierlijke vetten,
maar het
gevecht gaat
door voor
dierlijke eiwitten.’’

