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DIT is die dringende vraag wat 
kleinskaalvisserygemeenskappe vir die 
Departement van Landbou, Bosbou en 
Visserye (DAFF) en die Departement van 
Omgewingsake (DO) vra namate die uitrol van 
die KSV-beleid momentum begin kry.

Meer as 56 erkende kleinskaal 
vissergemeenskappe woon in of naby die 23 
Beskermde Mariene Gebiede (BMG’s) wat met 
die Suid-Afrikaanse kuslyn langs geleë is. Die 
meeste van hierdie gemeenskappe is van hul 
grond onteien en hul toegang tot mariene 
hulpbronne is grootliks ingeperk toe hierdie 
BMG’s in die lewe geroep is. Baie min van 
hierdie gemeenskappe is geraadpleeg toe die 
BMG’s in die lewe geroep is. Sedertdien word 
baie vissers steeds deur voldoeningsbeamptes 
geteister en gearresteer omdat hulle onwettig 
in hierdie BMG’s visvang, selfs al het party 
van hulle tradisionele visvangregte. Sal die 

inwerkingstelling van die KSV-beleid dit 
verander?

Beleid vir KSV beskerm 
vissersregte in BMG’s
DIE Beleid vir KSV is daartoe verbind om 
gelykwaardige toegang tot en voordeel uit 
lewende mariene hulpbronne te verseker, 
asook om kleinskaalse vissergemeenskappe 
se voorkeurtoegang tot mariene 
hulpbronne te bevorder. Dit is ook daartoe 
verbind om deelname van vissers in 
medebestuurstrukture te verseker.

Die vissers hoop dat dit ’n ommekeer tot 
gevolg sal hê en dat BMG’s in die toekoms 
voordeel sal put uit hul lewensbestaan en dat 
hulle sal kan deelneem aan die ontwikkeling 
van gelykwaardige, volhoubare regulasies.

Hoe sal die Beleid vir die Kleinskaal Visserysektor in 
Beskermde Mariene Gebiede (BMG’s) in werking gestel word?
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NAVORSING oor die maatskaplike 
impakte van BMG’s toon dat wanneer 
BMG’s sonder die deelname van plaaslike 
kusgemeenskappe wat in of naby hierdie 
gebiede woon tot stand gebring en bestuur 
word, die BMG’s nie hul doelstellings 
verwesenlik nie. Daarbenewens het hulle 
dikwels ’n reeks baie negatiewe impakte 
op die voedselsekuriteit van plaaslike 
vissergemeenskappe wat afhanklik is van 
hierdie waters vir hul lewensbestaan. As 
gemeenskappe egter aktief betrokke is by 
die beplanning en bestuur van die BMG’s, 
van onder af boontoe, kan BMG’s plaaslike 
gemeenskappe tot voordeel strek. Die 
geskiedenis van BMG’s in Suid-Afrika het 
hand-aan-hand met apartheidsbeplanning 
en –bewaring geloop. Baie KSV-vissers 
is onteien van hul toegang tot mariene 
hulpbronne. Die beleid op KSV beloof 
herstel vir daardie vissers wat gely het 
onder rasgebaseerde diskriminasie en die 
oplegging van bewaringsgedrewe regulasies. 
Die Nasionale Wet op Omgewingsbestuur: 
Beskermde Gebiede van 2004 is in 2014 
gewysig om dit moontlik te maak om BMG’s 
tot stand te bring. Hierdie wet dwing die 
Minister van Omgewingsake om met die 

Redaksioneel

Minister van Landbou, Bosbou en Visserye 
oorleg te pleeg wanneer BMG’s tot stand 
gebring word. Desondanks het hierdie twee 
ministeries nog nie gesê hoe die nuwe 
KSV-regulasies in BMG’s in werking gestel 
gaan word nie. Die uitspraak in Oktober 
2016 in die Kaapse Hooggeregshof in die 
saak van Coastal Links Langebaan versus 
die Minister en andere, bied duidelike 
leiding vir hierdie twee ministers oor hul 
wetlike verpligtinge in hierdie verband. In 
hierdie uitspraak het regter Sher melding 
gemaak van die verpligting op die minister 
om altyd die KSV-vissers se historiese en 
tradisionele visvangregte, die behoefte 
vir transformasie en die nodigheid om 
die volhoubare gebruik van hulpbronne 
in ag te neem wanneer besluite oor 
die sonering en permitvoorwaardes 
van BMG’s geneem moet word. Hierdie 
geskiedkundige uitspraak beteken ook 
dat alle bewaringsbestuursowerhede, 
soos SANParke, Oos-Kaap Parke-en-
Toerisme, KZN WildLife en die iSimangaliso-
vleilandowerheid ook ag moet slaan op 
hierdie kwessies wanneer BMG’s beplan en 
bestuur word. Dit is ’n oorwinning vir alle 
KSV-vissers regdeur die land.

Vissers se stemme
Johan Mpongose 
Dukuduku, St 
Lucia. 
Die iSimangaliso-
vleilandowerheid 
en Ezemvelo 
KZN Wildlife 
bewaringsowerheid 
het altyd probeer 
om ons KSV-vissers 
in die St. Lucia BMG 
te beperk. Ons is 
diep bekommerd oor waar ons in die 
toekoms sal visvang. Die situasie vererger, 
want die estuarium se uitmonding 
het toegegaan en dit beïnvloed die 
ekosisteem, wat toegang tot visvang 
nog meer beperk. Nou het die DAFF 50 
KSV-vissers geverifieer en geregistreer en 
ons weet nie of Ezemvelo KZN Wildlife ons 
KSV-regte sal respekteer nie.

Axson Makhasi, 
Mazambane, 
Maputuland BMG.
Ons is nie 
geraadpleeg 
oor die nuwe 
iSimangaliso 
Bestuursplan vir 
die Kosi Estuarium 
wat ons visvang 
sal beïnvloed  nie. 
Die DO het ons 
ook nie geraadpleeg oor die Phakisa 
iSimangaliso BMG nie. Visvang is deel van 
ons kultuur en ons is afhanklik daarvan 
vir ons kos en lewensbestaan. Ons 
versoek die Minister van die DO en DAFF 
om ons tradisionele regte te herken en 
met ons te skakel oor die BMG-planne.

Thoko Ngubane, 
Engozini.
Ons is afhanklik 
van Kosibaai en 
die see vir ons 
lewensbestaan. 
Die BMG help 
wel om ons vis 
en ekosisteem te 
beskerm, wat goed 
is, maar ek is besorg 
oor hoe die regering 
se program, Operasie Phakisa, ons en ons 
mariene hulpbronne sal affekteer.
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Isimangaliso Wêrelderfenisterrein: 
Wie se erfenis? Die verskuilde waarheid
ISIMANGALISO Wêrelderfenisterrein: Wie se 
erfenis? Die verskuilde waarheid

Die iSimangaliso Wêrelderfenisterrein in die 
noorde van KwaZulu-Natal, beslaan twee groot 
BMG’s en ’n aantal terrestriële natuurreservate 
wat al die pad van Maphelane aan die monding 
van die Mfolozirivier in die suide tot by Kosibaai 
op die Mosambiekse grens strek.

Baie verskillende stamme het in hierdie 
gebied gewoon en was afhanklik van die 
kuslande, mere en estuariums, en mariene 
hulpbronne vir hul voedsel en lewensbestaan. 
Versierde skulpe wat uit die laat Steentydperk 
dateer, is in die grotte naby Kosibaai gevind. 
Tydens die koloniale en apartheidjare is talle 
gemeenskappe hardhandig in die naam van 
bewaring verwyder en deesdae woon hulle op 
die grense van iSimangaliso, maar vang steeds 
vis en is afhanklik van die kus en estuariums 
vir mariene hulpbronne. Hulle noem hierdie 
hulpbronne ‘ne lifalethu’ (ons erfenis).

Ondanks die bewyse van die lang 
geskiedenis van mense wat in die gebied 
woon, kla die bewaringsowerhede steeds dat 
vissergemeenskappe wat die eienaars van baie 
van die grond in die reservaat is, “die ongerepte 
natuurskoon van die gebied vernietig”. 
Isimangaliso se bestuur het ’n beleid om die 
gebied weer met wild te vestig, gevolglik is hulle 
huiwerig om kleinskaalse visvang toe te laat. Die 
Bestuursplan wat in 2016 ontwikkel is, het nie 
met die plaaslike vissers oorleg gepleeg nie en 
erken nie die Kleinskaalse Visserysektorbeleid 
nie. Dit verbied dat vis in baie gebiede gevang 
mag word en laat slegs bestaansvissery in ander 
gebiede toe, terwyl visvang vir ontspanning in 
baie gebiede toegelaat word.

DO versuim om na behore met 
KSV-gemeenskappe oorleg te 
pleeg oor planne vir uitbreiding 
van BMG’s
DIE beginsels en doelstellings van die KSV-beleid is verwelkom 
deur vissergemeenskappe wat in of naby BMG’s woon. Sedert 
die afkondiging van die KSV-beleid in die staatskoerant, het die 
DAFF en DO in gebreke gebly om te verduidelik hoe BMG-reg-
ulasies verander sal word om die mandjie van spesies, soos 
beloof kragtens die beleid, te akkommodeer. Toe die DO die 
afkondiging van konsepregulasies vir die verklaring van 22 nuwe 
BMG’s in 2016 as deel van die Operasie Phakisa se Program vir 
Oseaan-ekonomie aangekondig het, is kleinskaalse vissers in 
die duister gelaat oor hoe hul regte om vis as voedsel te vang en 
hoe hul lewensbestaan in hierdie gebiede eerbiedig sou word. 
Hoewel die DO en bewaringsagentskappe gesê het dat hierdie 
beplande BMG’s aflandig was, sal 11 van hierdie BMG’s trouens 
regstreekse impakte op kleinskaalse vissergemeenskappe hê. Kaart van BMG’s in Suid-Afrika Bron: Sanbi 2014

Vervolg vanaf bladsy 1
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Visserskool
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DIE bewaringsowerhede in KZN het ’n lang 
geskiedenis dat  hulle BMG’s en die kuslyn met ’n 
ysterhand regeer, byna onbewus van die impak 
wat hul optrede op die lewens en voedselsekuriteit 
van vissers het. Die gereelde skending van 
vissers se menseregte in en op die grense van die 
Wêrelderfenisterrein onthul ’n verborge kant van 
hierdie nasionale skat.

Daar is 640 000 mense wat in en om die 
iSimangaliso Wêrelderfenisterrein woon; meer as 
80 % leef onder die armoedelyn en net 15 % van 
die ekonomies aktiewe bevolking staan in formele 
diens. Daar is ’n sterk afhanklikheid op enkele 
broodwinners, migrerende lede van huishoudings en 
staatswelsyn (iSimangaliso-vleilandowerheid 2016). 
Ondanks hoë vlakke van armoede en werkloosheid, 
teister die bewaringsowerhede vissers steeds, 
konfiskeer hul bote en vernietig hul gerei. So onlangs 
soos Maart 2018 het ’n Coastal Links-leier van Mabibi 
met ’n permit berig dat hy deur bewaarders geteister 
en met pepersproei gespuit is.

Hierdie soort teistering deur voldoenings- 
beamptes word deur vissergemeenskappe al met 
die KZN-kus langs aangemeld. In baie gevalle berig 
vissers dat hierdie gesamentlike operasies is wat 
deur die SAPD en Ezemvelo KZN Wildlife uitgevoer 
word en in party gevalle sit burgerlikes ook hand 
by. In een klopjag alleen in 2014 het ’n mag van 50 
SAPD-lede, insluitend twee helikopters en ’n vloot 
van 13 voertuie op die kuslyn van Valsbaai toegeslaan 
waar die vissers van Nkundusi visvang. Daar is berig 
dat 42 vissersbote en bykans 5 km vissersnette in 
hierdie een klopjag gekonfiskeer en vernietig is. Die 
boodskap van Ezemvelo se bestuurshoof, dr. Bandile 
Mkhize, aan die slagoffers van hierdie klopjag was: 
“Julle sal nie ons wildlewe-erfenis  verkrag en plunder 
nie” (Bron: www.iol.dailynews.2014).

Vissers rapporteer dat hul gerei en vis gereeld 
gekonfiskeer word sonder dat hulle enige kwitansies 
ontvang en hul bote en vissersnette word dikwels 
deur die owerhede verbrand.

Vissers in KZN trotseer steeds teistering 
van bewaringsowerhede

SAPD en Bewaringsowerhede voer ’n klopjag uit en konfiskeer  
vissergemeenskappe se bote en gerei. Bron: www.iol.dailynews.
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DIE gemeenskap van Mazambane, 
Kosibaai is besorg dat hul kultuur, 
tradisionele visvangregte en tradisies nie 
deur die DO, die DAFF en die iSimangaliso 
Wêrelderfenisterrein eerbiedig word nie. 
Tans word hulle grootliks beperk van visvang 
en die oes van mariene hulpbronne in die 
Kosi-mere en die kuslyn agter die mere. Op 23 
Oktober 2017 het hulle ’n skrywe aan minister 
Molewa, Minister van Omgewingsake, die 
Minister van DAFF, die agbare Zokwana en 
aan die nuwe Adjunk-direkteurgeneraal van 
die DO, me Judy Beaumont, gerig. Hulle het 
hul kommer uitgespreek dat daar nie na 
behore met hulle geraadpleeg is oor Operasie 
Phakisa se iSimangaliso Konsepregulasies wat 
in 2016 vrygestel is, die nuwe sonering van 
die Kosibaai Estuarium of die iSimangaliso 
Bestuursplan nie.

Op 17 Desember het die DO gereageer en 
bevestig dat hulle wel die kulturele waarde 
van Kosibaai se vislokvalle erken en dat die 
beoogde regulasies die behoeftes van die 
inheemse mense van die gebied sal herken. 
Voorts het hulle verklaar dat hulle met die 
gemeenskap van Mazambane wil skakel.

’n Vergadering was geskeduleer vir 8 

Kosibaai  se vissergemeenskap skryf 
aan die Minister van Omgewingsake 
om aan te dring dat tradisionele  
visvangregte in BMG herken word

Gemeenskapsprofiel Taakspan, Mazambane, Kosibaai

Februarie 2018, maar toe die DO egter daar 
aankom met amptenare van iSimangaliso, 
het ’n groep in die vergadering geweier 
om in hul teenwoordigheid met die DO te 
vergader. Hulle sê dat tot tyd en wyl hul 
grondeis afgehandel is en iSimangaliso hulle 
herken as die regmatige eienaars van die 
kusgrond waaruit die Wêrelderfenisterrein 
bestaan, kan hulle nie met hulle vergader 

nie. Tot op hede het geen verdere 
skakelings plaasgevind met betrekking 
tot toekomstige KSV-regte  om in die BMG 
vis te vang nie, maar die Mazambane 
Gemeenskapsprofieltaakspan het hul 
geskiedenis, visvangplekke en tradisionele 
praktyke geboekstaaf in afwagting van 
’n ontmoeting met amptenare in die 
afsienbare toekoms.
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Suid-Afrikaanse KSV-vissers vra vir 
gemeenskapsgebaseerde BMG’s
VISSERS hier in Suid-Afrika het gehoor 
van die gemeenskapsgebaseerde 
BMG’s wat plaaslik bestuur  word en wat 
suksesvol deur plaaslike kleinskaalse 
vissergemeenskappe in verskeie ander 
Afrikalande, asook oorsee in die Stille 

Oseaan, tot stand gebring is. By ’n onlangse 
Masifundise en Coastal Links Tafelronde 
met staatsamptenare oor Operasie 
Phakisa, het hulle ’n beroep gedoen dat 
gemeenskapsgebaseerde BMG’s in Suid-
Afrika tot stand gebring moet word.

Daar is baie lesse te leer uit hierdie 
‘mensegesentreerde’ bewaring en 
volhoubare gebruiksprogramme in ander 
lande. Vissers in Fidji was een van die 
eerste groepe om mariene gebiede onder 
plaaslike bestuur tot stand te bring.

IN die vroeë 1990’s het inwoners 
van ’n dorpie in Fidji, genaamd 
Ucunivanua, besef dat hul 
lewensbestaan wat afhang 
van die oes en verkoop van 
gapermossels, in gedrang 
was. Die gemeenskap van 
Ucunivanua het besluit om 
die situasie in eie hande te 
neem. In 1997, met die steun 
en leierskap van navorsers by 
die Suid-Pasifiese Universiteit 
in Suva, Fidji, het hulle ’n 
mariene gebied onder plaaslike 
bestuur (LMMA) tot stand 
gebring. Dit was in die vorm 
van ’n 24 hektaar geen-oes 
sone in die modderbanke en 
seegrasbodem reg voor die 
dorpie Ucinivanua.

 Die doel was om die oes van 

kaikoso-gapermossels te beperk 
sodat hul getalle kon herstel en 
om hul vestiging in naburige 
gebiede aan te moedig. Dit het 
voortgebou op die bestaande 
tradisie om tabu-verbod op 
die visvang vir sekere spesies 
af te kondig. Na afloop van 
’n reeks werkwinkels met die 
gemeenskap, het ’n bestuurspan 
van 20 plaaslike mans en 
vroue saam met die hoofman 
en leiers van die dorpie 
gewerk om ’n tradisionele 
seremonie te hou wat die 
gebied vir drie jaar gesluit 
verklaar het. Die Ucunivanua 
LMMA het merkwaardige 
resultate opgelewer. Sewe 
jaar ná die inwerkingstelling 
van gemeenskapsgebaseerde 

mariene hulpbronbestuur in 
die dorpie, was die kaikoso-
gapermossel weer volop en 

het die dorpie se inkomstes 
beduidend gestyg (Verenigde 
Nasies, 2012).

DIE konsep van mariene gebiede onder plaaslike bestuur, wat LMMA’s 
genoem word, het regoor die see na die Indiese Oseaan versprei waar 

vissergemeenskappe in Madagaskar, Mosambiek, Tanzanië en Kenia almal 
verskeie vorms van LMMA’s in werking het.

(LMMA Network, Fidji)

Mariene gebiede onder plaaslike bestuur in Fidji, Pasifiese Eilande
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Feite en Syfers
Suid-Afrika het 24 BMG’s.  Hiervan is 23 met die kuslyn langs en een 
daarvan, Prince Edward BMG, is ’n aflandige BMG. Die 23 BMG’s met 
die kus langs beslaan altesaam 23,17 persent van die kuslyn.  Die 
22 beoogde, nuwe Beskermde Mariene Gebiede (BMG’s) as deel van 
die Operasie Phakisa Inisiatief, poog om ongeveer 70 000 km2 se 
beskermde mariene gebiede te skep. Dit sal beteken dat 5 % van ons 
Suid-Afrikaanse Eksklusiewe Ekonomiese Sone (EES) binne 200 seemyl 
van die kus af, beskermd sal wees. Meer as ’n derde van Suid-Afrika se 
BMG’s het rasgebaseerde gedwonge hervestiging met die kus langs behels 
toe die naasliggende gebied as ’n beskermde gebied verklaar is. Meer as 
56 kleinskaalse vissergemeenskappe woon in of langs hierdie BMG’s.


