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Inleiding: Hoekom het ons ‘n handleiding 
vir Mariene Beskermde Gebiede (MBG’s) 
en tradisionele gebruiksregte vir vissers 

in Suid-Afrika nodig?
‘n Mariene Beskermde Gebied (MBG) is ‘n gebied aan die kus of in die 
oseaan waar spesifieke reëls in plek gestel is om mense se gebruik van 
daardie gebied of hulle gebruik van bepaalde mariene hulpbronne 
te bestuur, of om ‘n gemeenskap se kultuur of die erfenis (tradisies) 
wat met daardie gebied geassosieer word, te beskerm. Ongeluk-
kig is baie MBG’s ontwikkel sonder die deelname van plaaslike ge-
meenskappe, en dit het ‘n groot negatiewe impak op kleinskaalviss-
ersgemeenskappe gehad, wat op sy beurt MBG’s ‘n slegte naam onder 
kleinskaalvissers gegee het. In heelparty van die gebiede het die Staat 
MBG’s op plaaslike gemeenskappe afgedwing sonder om oorweging 
te skenk aan die feit dat hulle reeds hul eie bestaande stelsel van tr-
adisionele gebruiksreg (gewoontereg) en visvangregte in plek het om 
die hulpbronne te bestuur.

Daar is 24 MBG’s in Suid-Afrika, met planne vir ‘n addisionele 22 
MBG’s onderweg. Ses-en-vyftig kleinskaalvissersgemeenskappe lê in 
Suid-Afrika binne of langs ‘n MBG. Die meerderheid van hierdie ge-
meenskappe is geleë in die Oos-Kaap- en KwaZulu-provinsies, en baie 
van hierdie gemeenskappe het stelsels van tradisionele gebruiksreg. 
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Wat is ‘n Mariene Beskermde Gebied?

Hierdie Handleiding verskaf inligting oor MBG’s vir al die kleinskaalviss-
ersgemeenskappe in Suid-Afrika. Die doel daarvan is om kleinskaal-
vissers te help om te verstaan hoe, indien dit volgens die Grondwet 
geïmplementeer word, MBG’s vissers se lewensbestaan, medebestu-
ur en die verwerwing van hulle menseregte, kan ondersteun. MBG’s 
kan inderdaad ‘n nuttige bestuurswerktuig wees wat vissers kan geb-
ruik om hul regte te beskerm. Die handleiding verskaf spesifiek in-
ligting aan dié vissersgemeenskappe met tradisionele gebruiksregte 
oor hoe om te verseker dat MBG’s hierdie regte respekteer en hul 
lewensbestaan verbeter. 

Ek het vandag in ‘n 
onderhoud oor die radio 
gehoor dat MBG’s ons kan 
help om die KSV-beleid te 

implementeer

Is jy seker jy het reg ge-
hoor? Al wat ek weet, is dat 
ons MBG dinge vir ons viss-
ers moeiliker gemaak het

Ek wens ons het 
geweet hoe om 

sulke soort MBG’s 
in Suid-Afrika in te 

stel!

NEE, ek het dit ook gehoor. Dit 
was baie interessant. Die persoon 

het gesê dat daar in baie dele van 
die wêreld, waar KSV deelneem 
aan die instel en medebestuur 
van die MBG’s, die MBG’s eint-

lik KSV-regte ondersteun en selfs 
werksgeleenthede kan skep en 

hulle lewensbestaan kan verbeter
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ied kan doen, het maatskaplike, ekonomiese en bewindsimpakte op die 
mense wat daardie gebied bewoon en gebruik. Dit kan rimpeleffekte 
op gemeenskappe en gebiede verder weg hê. Hoewel MBG’s ‘n impak 
het op alle vissersgemeenskappe, het hulle ‘n baie spesifieke impak op 
daardie gemeenskappe wat lê in of naby ‘n MBG met ‘n tradisionele 
gebruiksreg- en eiendomsregstelsel het.

Hierdie reëls is miskien in 
plek gestel deur die inheemse 
bevolkings en plaaslike ge-

meenskappe, deur die Staat of 
‘n internasionale organisasie, 
of is dalk deur medebestuur 
tussen ‘n gemeenskap en die 

Staat ontwikkel

Daar is baie verskil-
lende soort MBG’s, en 
verskillende name is 
aan hierdie gebiede 

gegee. Hulle word dik-
wels mariene reservate 
of plaaslik bestuurde 

mariene gebiede genoem

‘n Mariene Beskerm-
de Gebied (MBG) is ‘n 
gebied waar spesifieke 
reëls in plek gestel is 

om mense se gebruik van 
die kus of oseaan en 

hulle gebruik van spesi-
fieke mariene hulpbronne 
te bestuur, of om ‘n ge-
meenskap se kultuur of 
erfenis wat met daardie 
gebied geassosieer word, 

te beskerm
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Wat is tradisionele gebruiksregte
(gewoonteregte)?

Tradisionele gebruiksreg verwys na die plaaslike reg van ge-
meenskappe wat hierdie regte ontwikkel het en waarvolgens hulle 
lewe en wat vir hulle die reg gee op die toegang, gebruik, beheer en 
bestuur van hulle grond en natuurlike hulpbronne. Dit sluit in hulle 
stelsel van reëls wat regte gee aan individue, groepe en families binne 
hierdie gemeenskappe om hulpbronne te gebruik en te bestuur.  Dit 
sluit ook in beide die regte wat vir individue en groepe binne die ge-
meenskap erken word, en dié wat gemeenskaplik is of erken word 
as behoordend tot die gemeenskap as geheel. Die meerderheid van 
Swart Suid-Afrikaners wat in landelike gebiede woon, leef steeds vol-
gens een of ander vorm van tradisionele gebruiks- en besitreg.

Baie kleinskaalvissers, veral dié in die voormalige apartheid-Bantoes-
tans, leef in gemeenskappe waar die eienaarskap en gebruik van hulle 
grond, hulle water en hulle woude oor baie generasies heen oorge-
dra is. Hulle kulture en plaaslike kennisstelsels is nou verbonde aan 
hulle regstelsels wat toegang tot en gebruik van hierdie natuurlike 
hulpbronne bied. Die Hollandse en Britse koloniale magte het mis-
luk daarin om Afrika se tradisionele gebruiksregte te respekteer, en 
het hierdie regte van die inheemse volke van Suid-Afrika óf geïgnor-
eer, óf slegs dié aspekte van die wet wat hulle gepas het, erken. Die 
Grondwet van Suid-Afrika erken nou tradisionele gebruiksreg. Artikel 
39 verleen beskerming aan enige regte wat spruit uit ‘n tradisionele 
gebruiksregstelsel, solank hierdie regte nie ‘n oortreding van die 
Handves van Menseregte is nie. Artikel 211 tot Artikel 213 maak voor-
siening vir die erkenning van tradisionele gebruiksreg-bestuurstelsels 
met tradisionele owerhede en leiers wat van hierdie stelsels van tra-
disionele gebruiksreg afgelei is. 
Ongelukkig is daar in Suid-Afrika baie MBG’s opgedring aan plaaslike 
gemeenskappe sonder om in ag te neem of hulle ‘n reeds bestaan-
de stelsel van gebruiksreg en visvangregte het. In sommige van hi-
erdie gevalle is dié gemeenskappe verhinder om in hierdie gebiede 
vis te vang of mariene hulpbronne te versamel. In byna al hierdie 
gevalle is daar geen medebestuur nie en is die gemeenskap nie in 
staat om ten volle en effektief aan besluitneming deel te neem nie, 
word hulle kennis geïgnoreer en trek hulle nie volhoubare voordeel 
uit ekotoerisme-geleenthede in die gebied nie. Tog toon bewyse van 
KSV-gemeenskappe wêreldwyd aan dat MBG’s eintlik die tradisionele 
gebruiksregstelsels en regte kan steun en hierdie gemeenskappe kan 
bevoordeel indien dit ingestel word op ‘n manier wat tradisionele 
gebruiksregte respekteer. 

Apha eKosi Bay sin-
emigaqo yesintu 
yokuloba yethu

Ngubani ovelise le migaqo?

Yimigaqo enjani?

Le migaqo iyinxenye yenkqubo 
yethu yomthetho wesintu owad-
luliselwa kuthi ngabazali bethu 

uvela kubazali babo
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Wel, ons gemeenskap het reëls oor hoe ons 
toegang verkry tot enige natuurlike hulp-
bronne, grond, woudprodukte, gras om 

dakke vir ons huise te maak, hout en ook 
wat ons uit die mere en die see kan haal. 
Almal in ons gemeenskap word van jongs 

af hierdie reëls geleer
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Hoekom word MBG’s gevestig? Wat maak ‘n MBG spesiaal?
Oor die wêreld heen het vissersgemeenskappe plaaslike reëls en pro-
sesse ontwikkel om die gebruik van hulle eie mariene hulpbronne 
te bestuur. Byvoorbeeld, sommige inheemse volke en plaaslike ge-
meenskappe het sekere gebiede aan hulle kus vir ‘n seisoen of ‘n 
vasgestelde tyd gesluit sodat spesies kan herstel. Gemeenskappe het 
beperkings ingestel op die gebruik van bepaalde gerei en die instelling 
van plaaslike reëls rakende groottebeperkings. In sommige dorpies 
het die vestiging van heilige of rituele plekke en tradisionele geb-
ruiksreëls wat verband hou met beperkings op die gebruik van sekere 
mariene hulpbronne of gebiede, gelei tot ‘n bydrae ter beskerming en 
bewaring van hierdie spesifieke plekke of spesies.
Beplanning van die manier waarop ons die oseaan en mariene hulp-
bronne gebruik, het belangrik geword, aangesien toenemend meer 
mense op die oseane en kusgebiede staat maak vir ‘n verskeidenheid 
hulpbronne en dienste. Dit word dus nodig om hierdie gebruik te be-
plan en te organiseer om te verseker dat dit volhoubaar is. Die term 
wat nou dikwels deur regeringsamptenare en mariene wetenska-
plikes gebruik word om te verwys na geïntegreerde beplanning van 
die oseaan en kus is Mariene Ruimtelike Beplanning (MRB). Hoewel 
sommige inheemse volke en plaaslike munisipaliteite gebiedsgeba-
seerde maatreëls eeue lank gebruik het as deel van hulle stelsels van 
tradisionele gebruiksreg, het MBG’s relatief onlangs eers ‘n gewilde 
instrument geword wat deur regerings, mariene wetenskaplikes en 
ander internasionale organisasies bevorder en gebruik is om die groe-
iende gebruik van mariene hulpbronne te bestuur en mariene biodi-
versiteit te bewaar.  
‘n MBG word gewoonlik gevestig ten einde te verseker dat die visvang 
en oes van hulpbronne in daardie gebied volhoubaar is, of om die 
mariene biodiversiteit in die gebied vir huidige en toekomstige gener-
asies te bewaar en beskerm. In sommige gevalle kan hierdie gebiede 
‘n hele paar doelwitte hê, met die bevordering van toerisme dikwels 
‘n gewilde doelwit wat gekoppel is aan die bewaring van biodiversiteit 
of kulturele erfenis.
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MBG’s verdeel die see en kuslyn in verskillende sones, elk met spesi-
fieke reëls vir die gebruik van hulpbronne. Sommige MBG’s is volle-
dige ‘hande af’-sones, terwyl ander gespesifiseerde aktiwiteite en 
hulpbronnegebruik in sekere sones toelaat. 
Net soos MBG’s om verskillende redes en met verskillende doelwitte 
gevestig word, is daar baie verskillende definisies van MBG’s regoor 
die wêreld.
MBG’s wat gevestig is deur plaaslike gewoonteregtelike regering-
sinstansies word dikwels nie MBG’s genoem nie, maar word beskou 
as plaaslike reservate, regeer, bestuur en gebruik deur plaaslike ge-
meenskappe vir verskillende doeleindes. Hulle word dikwels genoem 
‘Plaaslikbestuurde Mariene Gebiede’ (PBMG’s) en toenemend word 
die term ‘Inheemse en Gemeenskapsbewaarde Gebiede (IGBG’s) geb-
ruik om te verwys na hierdie gebiede waar gemeenskappe gebruiks-
regtelike besitregstelsels het.

In sommige lande 
regeer plaaslike 
gemeenskappe 

hierdie gebiede in 
vennootskap met 

die Staat

In teenstelling daarmee word 
MBG’s wat deur die staat of ander 
instellings gevestig word, dikwels 
regeer deur ‘n eksterne liggaam 
wat die regte van inheemse vol-
ke en plaaslike gemeenskappe in 

daardie gebied miskien of miskien 
nie erken

Sommige lande, soos Suid-Afrika, maak nie 
voorsiening vir die erkenning van hierdie ge-
meenskapsgeskepte, gebiedsgebaseerde effek-
tiewe maatreëls nie, en erken slegs MBG’s wat 
gevestig is deur ‘n statutêre proses met die 
eksplisiete doel om hulpbronne te bewaar
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Hi, ek is ‘n visser van Casamance, in Senegal. In my 
gemeenskap Kawawana het ons ‘n plaaslike ge-

meenskapsbeskermde gebied. Hierdie inheemse en 
gemeenskapsbeskermde (IGBG) is deur my en my 
medevissers (mans en vroue) gevestig omdat ons 
bekommerd was oor ons mariene omgewing. Ons 
het ‘n plaaslike instelling geskep en ‘n sonering-

splan wat nuwe reëls insluit, ontwikkel. 

Dit het ingesluit die implementering van plaas-
like tradisionele gebruiksregpraktyke soos die 

erkenning van gewyde gebiede waar geen visvangs 
toegelaat word nie, gebiede vir niegemotoriseerde 
vissersvaartuie en sekere toerusting en gebiede 

waar slegs plaaslike inwoners mag visvang. Ons het 
tradisionele en moderne praktyke vir staatsbeheer 

en bestuur gekombineer.

Die uitkoms hiervan was dat ons die herstel van 
die mariene en mondings-ekostelsel in die geb-
ied gesien het, en op sy beurt het dit ‘n positiewe 
impak op ons lewensonderhoud gehad. Die sosiale 
netwerke in ons gemeenskap is versterk, en ook 
ons plaaslikevlak-organisasie. Dit het ons in sta-
at gestel om ons grond en water teen ongewenste 
eksterne ontwikkelings te beskerm. (ICCA 2014)

Kan MBG’s kleinskaalvissers-
gemeenskappe se tradisionele visvan-
gregte en lewensonderhoude steun?

MBG’s kan ingestel word op maniere wat baie 
voordele inhou vir plaaslike kleinskaalvissers- en 
kusgemeenskappe:

Plaaslike beheerde gebiede om volhoubare gebruik te verseker en om 
sekere spesies te beskerm, is suksesvol in baie dele van die wêreld 
deur tradisionele kleinskaalvissersgemeenskappe gebruik. Geskied-
kundige rekords toon aan dat hierdie maatreëls sover terug as die 
10de eeu in Sisilië in Italië strek, waar vissers sones bepaal en hulle 
oes van rooi koraal (Caddy and Cochrane in Sanders and Cochrane 
2014) geroteer het. Daar bestaan nou ‘n aansienlike aantal bewyse 
om die positiewe impak wat hierdie plaaslik geskepte, beheerde geb-
iede op plaaslike bestaansonderhoude kan hê. 

• MBG’s kan opgestel word om voedselsekuriteit vir plaaslike kus  
 gemeenskappe te verseker, maar ook om volhoubaarheid te verse
 ker deur reëls in te stel wat die gebruik van verskillende hulp- 
 bronne reguleer, soos ‘n beperking op die oesting in broeiseisoene  
 of vir ‘n paar maande van die jaar, die verbod op die vangs van jong 
 vis en die bevordering van die rotasie-oesting van tussengety-hulp 
 bronne;
• MBG’s kan en moet ingestel word op ‘n deelnemende manier wat  
 erken dat plaaslike gemeenskappe die bewaarders van mariene   
 hulpbronne in hulle gebied is en in staat moet wees om ten volle en 
 doeltreffend aan die bestuur van hierdie mariene hulpbronne deel  
 te neem;
• MBG’s kan, indien sorgvuldig beplan, die beskerming en bevorder-
 ing van die bestaansregstelsel, besitregstelsel en kultuur van plaas-
 like gemeenskappe verbeter;
• MBG’s kan voorkeurtoegang gee aan kleinskaalvissers, en buite-
 staanders soos kommersiële visvangmaatskappye of ontspannings-
 vissers beperk;
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MBG’s kan ingestel word op maniere wat baie 
voordele inhou vir plaaslike kleinskaalvissers- en 
kusgemeenskappe:

Plaaslike beheerde gebiede om volhoubare gebruik te verseker en om 
sekere spesies te beskerm, is suksesvol in baie dele van die wêreld 
deur tradisionele kleinskaalvissersgemeenskappe gebruik. Geskied-
kundige rekords toon aan dat hierdie maatreëls sover terug as die 
10de eeu in Sisilië in Italië strek, waar vissers sones bepaal en hulle 
oes van rooi koraal (Caddy and Cochrane in Sanders and Cochrane 
2014) geroteer het. Daar bestaan nou ‘n aansienlike aantal bewyse 
om die positiewe impak wat hierdie plaaslik geskepte, beheerde geb-
iede op plaaslike bestaansonderhoude kan hê. 

• MBG’s kan opgestel word om voedselsekuriteit vir plaaslike kus  
 gemeenskappe te verseker, maar ook om volhoubaarheid te verse
 ker deur reëls in te stel wat die gebruik van verskillende hulp- 
 bronne reguleer, soos ‘n beperking op die oesting in broeiseisoene  
 of vir ‘n paar maande van die jaar, die verbod op die vangs van jong 
 vis en die bevordering van die rotasie-oesting van tussengety-hulp 
 bronne;
• MBG’s kan en moet ingestel word op ‘n deelnemende manier wat  
 erken dat plaaslike gemeenskappe die bewaarders van mariene   
 hulpbronne in hulle gebied is en in staat moet wees om ten volle en 
 doeltreffend aan die bestuur van hierdie mariene hulpbronne deel  
 te neem;
• MBG’s kan, indien sorgvuldig beplan, die beskerming en bevorder-
 ing van die bestaansregstelsel, besitregstelsel en kultuur van plaas-
 like gemeenskappe verbeter;
• MBG’s kan voorkeurtoegang gee aan kleinskaalvissers, en buite-
 staanders soos kommersiële visvangmaatskappye of ontspannings-
 vissers beperk;

Credit: ICFS
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• MBG’s kan beplan word op so ‘n manier dat hulle die erkenning van 
 plaaslike vissers se kennis en ervaring bevorder, en die mede-
 ontwikkeling van kennis tussen vissers en wetenskaplikes fasiliteer;

• MBG’s kan en behoort opgestel word om geslagsgelykheid te 
 verseker en die regte van vroue se toegang tot en beheer oor 
 mariene hulpbronne te bevorder.

Die geskiedenis van MBG’s en tradisionele  
visvangregte in Suid-Afrika

Vissers in Tanzanië, Mada-
gaskar en Mosambiek het vir 
ons dieselfde storie vertel 
wat Alou van Senegal ver-
tel het: dat hierdie plaaslik 
bestuurde mariene reser-
wes ‘n positiewe impak het 
op plaaslike gemeenskappe 

wanneer hulle ‘van onder af’ 
opgestel word

Dit beteken dat hulle 
deur die plaaslike 
gemeenskap self 

geïnisieer word of 
hand aan hand opges-
tel en bestuur word in 
vennootskap met plaas-
like gemeenskappe, wat 
hulle behoeftes as ‘n 

prioriteit beskou

Maar in Suid-Afrika was ons er-
varing van MBG’s dat plaaslike 
lewensonderhoude, tradisionele 
visvangpraktyke en gebruiksreg-
stelsels ondermyn is en, in som-
mige instansies, feitlik vernietig 
is deur die voorskrifte van ek-

stern-aangestelde MBG’s

Ja, dit het gebeur 
waar MBG’s afged-
wing is op plaas-
like gemeenskappe 
met min of geen 
raadpleging en 

geen medebestuur 
nie
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• MBG’s kan beplan word op so ‘n manier dat hulle die erkenning van 
 plaaslike vissers se kennis en ervaring bevorder, en die mede-
 ontwikkeling van kennis tussen vissers en wetenskaplikes fasiliteer;

• MBG’s kan en behoort opgestel word om geslagsgelykheid te 
 verseker en die regte van vroue se toegang tot en beheer oor 
 mariene hulpbronne te bevorder.

Die geskiedenis van MBG’s en tradisionele  
visvangregte in Suid-Afrika

Die geskiedenis van MBG’s en tradisionele visvangregte in Suid-Afrika 
is ten nouste verbind aan die geskiedenis van die ruimtelike en be-
waringsbeplanning in die koloniale en apartheidstydperke van hierdie 
land. 
Die Tsitsikamma MBG in die Kaap is die oudste MBG in Afrika en was 
een van die vroegste MBG’s wat in die wêreld gevestig is. Die ontwik-
keling van die mariene en bosboureservaat wat in Tsitsikamma geves-
tig is, het gelei tot die gedwonge verskuiwing van baie families van 
hulle grond en het hulle afgesny van hulle toegang tot die see, en 
dit het ‘n baie negatiewe impak op hulle lewensbestaan en kultuur 
gehad.
In byna al die MBG’s wat voor die eerste demokratiese verkiesings 
in Suid-Afrika bevestig is, is plaaslike gemeenskappe gedwing om te 
verskuif om plek te maak vir ‘n beskermde gebied wat aan die kus 
grens, en ‘n mariene reservaat is dan teen die seewaartse sy van die 
beskermde gebied geproklameer. Hierdie patroon van die MBG’s se 
ontwikkeling is baie sigbaar in die streke van die land wat gereserveer 
is deur die apartheidsregime vir ‘Afrikane’-verblyf, bekend as ‘Ban-
toestans’. In die noorde van KwaZulu Natal strek die Maputaland MBG 
en die St Lucia MBG oor ‘n uitgestrekte deel van die kuslyn en het 
in die 1970’s en 1980’s rasgebaseerde verskuiwings ingesluit. In die 
Oos-Kaap, Pondoland, Hluleka, Dwesa-Cwebe, Addo en Tsitsikamma 
het almal rasgebaseerde verskuiwings van gemeenskappe weg van 
hulle voorvaderlike grond en tradisionele visvanggebiede ingesluit. 
Dit het hulle voorafbestaande tradisionele gebruikstelsel van grond- 
en mariene hulpbronne-besitreg in hierdie gebiede vernietig of groot-
liks ondermyn.  In al hierdie gebiede het gemeenskappe ná apartheid 
grondeise geregistreer, maar daar was geen manier waarop hulle res-
titusie tot die toegang tot mariene hulpbronne wat hulle verloor het, 
kon eis nie.
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Die meeste van hulle wag steeds vir die implementering van hulle 
Grondeise Skikkingsooreenkomste. Nie een van hulle het effektief en 
ten volle deelgeneem aan die staatsbestuur en administrasie van  hi-
erdie MBG’s nie.
As gevolg van hierdie geskiedenis en die lyding wat baie kus-
gemeenskappe ervaar het, beskou die meeste kleinskaalvissers in 
Suid-Afrika MBG’s as ‘n instrument van onteiening eerder as om hulle 
te sien as ‘n middel wat hulle genieting van hulle menseregte kan 
steun. 

Die bestuur en administrasie van MBG’s 
in Suid-Afrika
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Die bestuur en administrasie van MBG’s 
in Suid-Afrika

Ná die eerste demokratiese verkiesings in 1994 is nuwe beleids-
beginsels en -doelwitte vir die gebruik en beskerming van mariene 
hulpbronne ontwikkel. Ten einde tot hierdie doelwitte by te dra, het 
die Wet op Mariene Lewende Hulpbronne van 1998 (WMLH) voor-
siening gemaak vir die proklamasie van MBG’s by die Minister van 
Omgewingsake en Toerisme. In 2014 is hierdie mandaat oorgedra na 
die gewysigde Wet op Nasionale Omgewingsbestuur van Beskermde 
Gebiede (NEMPAA) No 21 van 2014  en is dit geplaas onder die ver-
antwoordelikheid van die Minister van Omgewingsake en die Depar-
tement van Omgewingsake (DOS). Van hierdie minister word verwag 
om die Kabinetsminister verantwoordelik vir Visserye te raadpleeg 
wanneer die verklaring van ‘n MBG oorweeg word.  

Hoewel alle MBG’s veronderstel is om medebestuurstrukture te hê 
en om plaaslike gemeenskappe in te sluit by die bestuur van die MBG, 
het dit nie gebeur nie, en dikwels word KSV-stemme nie gehoor in die 
strukture wat wel bestaan nie.

Die NEMPAA maak voorsiening vir die Minister om ‘n 
MBG te verklaar. Afdeling 22 stel die voorwaardes waar-
onder die Minister ‘n MBG mag verklaar. Dit sluit die 
volgende doelwitte in:
a) Om mariene en kus-ekostelsels te bewaar en te   
 beskerm; 
b) Om mariene en kusbiodiversiteit te bewaar en te   
 beskerm; 
c) Om ‘n bepaalde mariene of kusspesie, of spesifieke  
 populasie en sy habitat, te bewaar en te beskerm;
d) Indien die gebied skilderagtige gebiede bevat, of   
 om kulturele erfenis te bewaar;
e) Om die bestuur van mariene en kusspesies te fasili-
 teer deur migrasieroetes en broei-, kweekhuis- of
 voedingsgebiede te fasiliteer, en sodoende voor  
  siening te maak vir die herstel van spesies en om  
  spesie-rykdom in aanliggende gebiede te verbeter. 
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Hoe kan kleinskaalvissers seker maak 
dat MBG’s hulle gewoonteregte beskerm 

en bevorder?
Ons Grondwet voorsien ‘n 

raamwerk vir die beskerming 
en bevordering van ons regte 
as kleinskaalvissers en kus-

gemeenskappe

Ja, en die Wet op Mariene Le-
wende Hulpbronne van 1998 maak 
nou voorsiening vir die regte van 
kleinskaalvissers. Die Minister van 
Omgewingsake, verantwoordelik 

vir die vestiging van MBG’s onder 
NEMPAA, is verplig om die Minister 
verantwoordelik vir die bestuur van 
mariene hulpbronne onder die WMLH. 
Toestemming om vis te vang, word 
in terme van die WMLH toegestaan 

Heelwat afdelings van die Handves 
van Regte in die Grondwet is belan-
grik vir ons, aangesien hulle verk-
laar dat ons geraadpleeg moet word 

en ons regte in ag geneem moet 
word, dus is dit relevant vir die 

beplanning en bestuur van MBG’s en 
die versekering dat MBG’s nie ons 

lewensbestaan vernietig nie
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Hoe kan kleinskaalvissers seker maak 
dat MBG’s hulle gewoonteregte beskerm 

en bevorder?

Die WMLH verplig nou die Minis-
ter om kwessies wat verband hou 
met gelykheid (Afdeling 9 (2) 

van die Grondwet) en tradisio-
nele gebruiksreg (Afdeling 39 

(3)) in enige besluit wat hy of sy 
neem oor toegang tot mariene 
lewende hulpbronne, in oorweg-

ing te neem 

Het u geweet dat Afdeling 2 van 
die WMLH verklaar dat wanneer 
die Minister enige intervensie 

beplan, moet hy of sy nie slegs die 
nodigheid om mariene spesies te 
beskerm oorweeg nie, maar ook 
die nodigheid om “optimale be-

nutting” van hulpbronne en ekolo-
gies volhoubare ontwikkeling van 
hierdie hulpbronne te oorweeg

En die Minister moet 
ook die “herstrukturering 

van die vissersbedryf 
om historiese wanbal-
anse te herstel” en “om 
volhoubare toegang tot 

en betrokkenheid by alle 
aspekte van die viss-

ersbedryf te bevorder” in 
ag neem

Maar dan moet ons vra vir ‘n 
afspraak met die Departement 
en hulle herinner aan  hierdie 
afdelings in die WMLH en die 
Grondwet wanneer ons in die 
komende maande saamkom 

om die bekendstelling van ons 
Kleinskaalbeleid te bespreek 

en ons bestuursplanne vir ons 
gebiede ontwikkel!
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Benewens die riglyne verskaf deur die Suid-Afrikaanse Grondwet, die 
Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (WNOB) van 1998, die WMLH 
van 1998, gewysig in 2014, en die KSV-beleid, is daar heelwat belan-
grike internasionale beleide, ooreenkomste en gedragskodes wat ri-
glyne verskaf vir beide gemeenskappe, die regering en ander belang-
hebbers oor hoe MBG’s beplan, bestuur en geëvalueer kan word om 
te verseker dat hulle gelykheid en volhoubare gebruik van mariene 
hulpbronne bevorder.   
Die Konvensie oor Biologiese Diversiteit (KBD/CBD) se Werksprogram 
oor Beskermde Gebiede sluit in heelwat doelwitte van kritieke rele-
vansie vir kleinskaalvissers. 

Program Element Twee sluit in:

Doelwit 2.1 Om billikheid te bevorder en deling te bevoordeel  
Doelwit 2.2 Om die betrokkenheid van inheemse en plaaslike ge-
meenskappe en relevante belanghebbers te verbeter en te beskerm 
(KBD Sekretariaat 2008) 
Die Vrywillige Riglyne oor die Bestuur van Eiendomsreg op Grond, 
Visserye en Bosbou in die konteks van Nasionale Voedselsekuriteit 
en die Internasionale Riglyne vir die Kleinskaalvissersbedryf bevestig 
beide die erkenning van tradisionele eiendomsreg en die regte van  
inheemse volke en plaaslike vissersgemeenskappe om oor besluit-
neming geraadpleeg te word en deel te neem aan besluitneming rak-
ende hulle toegang tot en gebruik van natuurlike hulpbronne.  

Hey ouens, het julle gehoor van 
daardie kleinskaalvissers wat 

hierdie internasionale en nasi-
onale wette gebruik het om vir 
hulle regte in MBG’s te baklei? 
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Benewens die riglyne verskaf deur die Suid-Afrikaanse Grondwet, die 
Wet op Nasionale Omgewingsbestuur (WNOB) van 1998, die WMLH 
van 1998, gewysig in 2014, en die KSV-beleid, is daar heelwat belan-
grike internasionale beleide, ooreenkomste en gedragskodes wat ri-
glyne verskaf vir beide gemeenskappe, die regering en ander belang-
hebbers oor hoe MBG’s beplan, bestuur en geëvalueer kan word om 
te verseker dat hulle gelykheid en volhoubare gebruik van mariene 
hulpbronne bevorder.   
Die Konvensie oor Biologiese Diversiteit (KBD/CBD) se Werksprogram 
oor Beskermde Gebiede sluit in heelwat doelwitte van kritieke rele-
vansie vir kleinskaalvissers. 

Program Element Twee sluit in:

Doelwit 2.1 Om billikheid te bevorder en deling te bevoordeel  
Doelwit 2.2 Om die betrokkenheid van inheemse en plaaslike ge-
meenskappe en relevante belanghebbers te verbeter en te beskerm 
(KBD Sekretariaat 2008) 
Die Vrywillige Riglyne oor die Bestuur van Eiendomsreg op Grond, 
Visserye en Bosbou in die konteks van Nasionale Voedselsekuriteit 
en die Internasionale Riglyne vir die Kleinskaalvissersbedryf bevestig 
beide die erkenning van tradisionele eiendomsreg en die regte van  
inheemse volke en plaaslike vissersgemeenskappe om oor besluit-
neming geraadpleeg te word en deel te neem aan besluitneming rak-
ende hulle toegang tot en gebruik van natuurlike hulpbronne.  

In 2012 is David en twee ander vissers van die Dwesa-Cwebe-ge-
meenskappe op hul eie grond in die Dwesa-Cwebe MBG gearresteer en 
aangekla dat hulle onwettig in hierdie verbode (no-take) MBG visgevang 
het. Met die steun van die Hulpbronnesentrum het die vissers hulle reg 
om in die MBG vis te vang op grond van die Grondwetlike erkenning van 
regte wat spruit uit tradisionele gebruiksregstelsels van die wet verded-
ig, en aangevoer dat, indien die WMLA nie voorsiening maak vir hulle 
reg om daar vis te vang nie, dit ongrondwetlik is. Hulle het aangehaal 
uit internasionale wetgewing wat tradisionele visvangregte en die be-
langrikheid van gebruiksreg in die beskerming van biodiversiteit erken. 
Hulle geval is aanvanklik in die Elliotdale Magistraatshof aangehoor en 
daarna in die Mthatha Hooggeregshof. 
In 2016 het twee regters van die Mthatha Hooggeregshof uitspraak ge-
lewer. Die uitspraak in hierdie geval was duidelik. Waar ‘n gemeenskap 
tradisionele  gebruiksregte op visvangs het, word dit aanvaar dat hierd-
ie regte nie deur enige voorafgaande permitstelsel nietig verklaar mag 
word nie. Hierdie uitspraak is betekenisvol vir alle kusgemeenskappe in 
Suid-Afrika. Die implikasie van die uitspraak is dat, waar ‘n gemeenskap 
‘n reeds bestaande tradisionele gebruiksreg het wat op die gebruiksreg-
stelsel gebaseer is, dit aanvaar word dat hierdie reg mag voortgaan. Dit 
toon aan dat ‘n Minister, wanneer hy of sy ‘n MBG beplan of enige regu-
lasies opstel wat visvangs beperk en ‘n invloed mag hê op die gebruiks-
regte van die tradisionele  vissersgemeenskap, hy/sy ‘n gemeenskap se 
tradisionele gebruiksregte in aanmerking moet neem. 

O, bedoel jy daardie ouens 
van Dwesa Cwebe MGB in 

die Oos-Kaap?

Ja. Dit staan bekend as die 
Gongqose-geval, want die 

voorste visserman was ‘n man 
met die naam David Gongqose
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Die Langebaan Coastal Links vissers het vir die Kaapse Hooggeregshof 
gesê dat die Grondwet en internasionale wette soos die Konvensie oor 
Biologiese Diversiteit en internasionale ooreenkomste wat Suid-Afrika 
onderteken het, soos die Gedragskode vir Verantwoordelike Visvang-
praktyke en die Vrywillige Riglyne oor die Bestuur van Eiendomsreg op 
Grond, Woude en Visserye tradisionele gebruiksregte, volhoubare geb-
ruik en die reg om geraadpleeg te word, erken. In die uitspraak gelew-
er in die Kaapse Hooggeregshof in 2016 het die regter aangehaal uit 
die Grondwet, die WMLH en ‘n aantal Grondwethof-uitsprake toe hy 
beklemtoon het dat in die ontwikkeling van regulasies vir MBG-vissers 
se “historiese aanspraak op tradisionele visvangregte en die behoefte 
aan tradisionele visvangregte, die noodsaak vir transformasie en die 
behoefte aan ekologiese bewaring terwyl daar ook voorsiening moet 
wees vir die volhoubare gebruik en ontwikkeling van die betreffende 
hulpbronne” in ag geneem moet word (Langebaan Coastal Links versus 
die Minister en ander 2016). 

‘n Nuwe benadering tot MBG’s vir 
kleinskaalvissersgemeenskappe

1. Kleinskaalvissers moet vra dat die Minister van Omgewingsake in die   
 Departement van Omgewingsake (DOS), en die Minister verantwoorde
 lik vir Landbou, Visserye en Bosbou (DAFF) vergader om ooreenstem
 ming te bereik oor die manier waarop bestaande MBG’s gewysig   
 en hulle regulasies aangepas sal word om hulle in lyn te bring met die   
 gewysigde MLRA en die Beleid oor Kleinskaalvissers;
2. Verteenwoordigers van kleinskaalvissersgemeenskappe moet skakel   
 met die DOS om te verseker dat ‘n nasionalevlak- adviserende komitee   
 waar hulle verteenwoordig word, aangestel word; 
3. Kleinskaalvissers moet seker maak dat Belanghebbersforums en 
 Beheerkomitees op MBG- en Nasionale Park-vlakke subkomitees vir   
 mariene hulpbrongebruiker het wat in staat is om hulle spesifieke KSV   
 koöperatiewe belange te verteenwoordig;
4. Gemeenskappe wat leef volgens ‘n stelsel van tradisionele gebruiksreg 
 moet seker maak dat hierdie gebruiksreg in alles areas van die 

Wow, dis fantasties! Miskien kan 
ons dieselfde doen?

Ja, dan was daar ook ‘n geval in die Lange-
baanmeer MBG aan die Weskus, waar Coastal 
Links-vissers ‘n hofgeding teen die Minister 
van Visserye, die Minister van Omgewingsake 

en SANParke, die bewaringsagentskap wat deur 
DOS gekontrakteer is om die Langebaan MBG 

te bestuur, aanhangig gemaak het

Die vissers het beweer dat hulle nie 
voldoende geraadpleeg is nie, en dat 
die sonerings- en permitregulasies wat 
hierdie owerhede in plek gestel het, 

teen hulle gediskrimineer het

Hee la matyala asivulele indlela sonke 
thina balobi abasakhasayo! Kufuneka 
sisebenzise la matyala ukuqinisekisa 

ukuba zonke ii-MPA zihlonipha iimbali 
zethu nezithethe ngokunjalo
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‘n Nuwe benadering tot MBG’s vir 
kleinskaalvissersgemeenskappe

1. Kleinskaalvissers moet vra dat die Minister van Omgewingsake in die   
 Departement van Omgewingsake (DOS), en die Minister verantwoorde
 lik vir Landbou, Visserye en Bosbou (DAFF) vergader om ooreenstem
 ming te bereik oor die manier waarop bestaande MBG’s gewysig   
 en hulle regulasies aangepas sal word om hulle in lyn te bring met die   
 gewysigde MLRA en die Beleid oor Kleinskaalvissers;
2. Verteenwoordigers van kleinskaalvissersgemeenskappe moet skakel   
 met die DOS om te verseker dat ‘n nasionalevlak- adviserende komitee   
 waar hulle verteenwoordig word, aangestel word; 
3. Kleinskaalvissers moet seker maak dat Belanghebbersforums en 
 Beheerkomitees op MBG- en Nasionale Park-vlakke subkomitees vir   
 mariene hulpbrongebruiker het wat in staat is om hulle spesifieke KSV   
 koöperatiewe belange te verteenwoordig;
4. Gemeenskappe wat leef volgens ‘n stelsel van tradisionele gebruiksreg 
 moet seker maak dat hierdie gebruiksreg in alles areas van die 

Hoewel ons ervaring van MBG’s in die 
verlede nie altyd positief was nie, bied 
die implementering van die Beleid vir 
Kleinskaalvissers ‘n geleentheid vir ons 
as kleinskaalvissers. Ons het die reg 

om die volgende stappe te neem om te 
verseker dat MBG’s hulle lewensbestaan 
en tradisionele gebruiksreg respekteer 
en beskerm, en bydra tot hulle lewens-
bestaan, hulle gewoonteregte en ander 

menseregte
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 beplanning, bestuur en evaluering van ‘n MBG erken, gespekteer en   
 bevorder word. 
5. Kleinskaalvissersgemeenskappe moet daarop aandring dat hulle onder  
 steun word deur die relevante bewarings- of regeringsowerheid om
 hulle kapasiteit om ten volle en effektief aan die medebestuur van   
 MBG’s, insluitend die verteenwoordiging van vroue en jongmense,
 deel te neem;
6. Alle MBG’s moet hersiening doen van hulle bestuursplanne, insluitend
 hulle doelwitte, soneringsregulasie en benefisiëringsprosesse, om te   
 verseker dat kleinskaalvissers volhoubaar voordeel trek uit die 
 beskermde gebied;
7. Waar ‘n plaaslike kleinskaalvisserskoöperatief, ‘n kusgemeenskap of   
 tradisionele gemeenskap voel dat hulle plaaslike gebied beskerming of  
 spesifieke regulasies nodig het om plaaslike spesies of habitats te 
 bestuur of te bewaar, of om hul lewensbestaan in die konteks van 
 geïntegreerde kusbestuur te bevorder, moet hulle die inisiatief neem om 
 die relevante outoriteite te betrek by die potensiaal wat daar vir hulle is 
 om ‘n plaaslik bestuurde mariene gebied of ‘n spesiale bestuursgebied 
 te vestig.
8. Kleinskaalvissersgemeenskappe, deur middel van hulle plaaslike
 KSV-koöperatiewe en enige ander plaaslike organisasie, kan self 
 plaaslike reëls en prosesse ontwikkel wat hulle beroep op hulle 
 tradisionele gebruiksreg en -praktyke of dit kombineer met
 staatsregulasies om te verseker dat hulle plaaslike mariene en 
 kusomgewing volhoubaar gebruik en vir toekomstige generasies
 bewaar word.

Slot

Hoewel kleinskaalvissersgemeenskappe in Suid-Afrika in die verlede 
baie negatief deur MBG’s geraak is, en baie hierdie gebiede assosieer 
was met die verlies aan toegang tot mariene hulpbronne, kan MBG’s 
ontwikkel en bestuur word om kleinskaalvissersgemeenskappe 
se lewensbestaan en menseregte te beskerm en te bevorder. Die 
Grondwet en ‘n reeks ander wette voorsien die wetlike raamwerk om 
te verseker dat gemeenskappe se regte in die beplanning en bestuur 
van MBG’s gerespekteer word, en dat beide manlike en vroulike viss-
ers regverdige voordeel uit hierdie gebiede trek. Die implementer-
ing van die Beleid oor Kleinskaalvissers bied ‘n nuwe geleentheid vir 
kleinskaalvissersgemeenskappe in Suid-Afrika om hulle lewensbesta-
an te beskerm en te bevorder, hulle tradisionele visvangregte te res-
pekteer en die volhoubaarheid en welsyn van die mariene ekostelsels 
waarop hulle staat maak, te verbeter.
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 beplanning, bestuur en evaluering van ‘n MBG erken, gespekteer en   
 bevorder word. 
5. Kleinskaalvissersgemeenskappe moet daarop aandring dat hulle onder  
 steun word deur die relevante bewarings- of regeringsowerheid om
 hulle kapasiteit om ten volle en effektief aan die medebestuur van   
 MBG’s, insluitend die verteenwoordiging van vroue en jongmense,
 deel te neem;
6. Alle MBG’s moet hersiening doen van hulle bestuursplanne, insluitend
 hulle doelwitte, soneringsregulasie en benefisiëringsprosesse, om te   
 verseker dat kleinskaalvissers volhoubaar voordeel trek uit die 
 beskermde gebied;
7. Waar ‘n plaaslike kleinskaalvisserskoöperatief, ‘n kusgemeenskap of   
 tradisionele gemeenskap voel dat hulle plaaslike gebied beskerming of  
 spesifieke regulasies nodig het om plaaslike spesies of habitats te 
 bestuur of te bewaar, of om hul lewensbestaan in die konteks van 
 geïntegreerde kusbestuur te bevorder, moet hulle die inisiatief neem om 
 die relevante outoriteite te betrek by die potensiaal wat daar vir hulle is 
 om ‘n plaaslik bestuurde mariene gebied of ‘n spesiale bestuursgebied 
 te vestig.
8. Kleinskaalvissersgemeenskappe, deur middel van hulle plaaslike
 KSV-koöperatiewe en enige ander plaaslike organisasie, kan self 
 plaaslike reëls en prosesse ontwikkel wat hulle beroep op hulle 
 tradisionele gebruiksreg en -praktyke of dit kombineer met
 staatsregulasies om te verseker dat hulle plaaslike mariene en 
 kusomgewing volhoubaar gebruik en vir toekomstige generasies
 bewaar word.

Slot

Hoewel kleinskaalvissersgemeenskappe in Suid-Afrika in die verlede 
baie negatief deur MBG’s geraak is, en baie hierdie gebiede assosieer 
was met die verlies aan toegang tot mariene hulpbronne, kan MBG’s 
ontwikkel en bestuur word om kleinskaalvissersgemeenskappe 
se lewensbestaan en menseregte te beskerm en te bevorder. Die 
Grondwet en ‘n reeks ander wette voorsien die wetlike raamwerk om 
te verseker dat gemeenskappe se regte in die beplanning en bestuur 
van MBG’s gerespekteer word, en dat beide manlike en vroulike viss-
ers regverdige voordeel uit hierdie gebiede trek. Die implementer-
ing van die Beleid oor Kleinskaalvissers bied ‘n nuwe geleentheid vir 
kleinskaalvissersgemeenskappe in Suid-Afrika om hulle lewensbesta-
an te beskerm en te bevorder, hulle tradisionele visvangregte te res-
pekteer en die volhoubaarheid en welsyn van die mariene ekostelsels 
waarop hulle staat maak, te verbeter.

Ek besef nou dat 
MBG’s deur plaas-
like gemeenskappe 
bestuur kan word, 
of medebestuur 
kan word deur 
plaaslike ge-

meenskappe met 
ander belang-
hebbers en die 

regering, en dat 
dit altyd ge-

meenskapsdeel-
name moet insluit

Ja, ‘n MBG is  
nie noodwendig 
‘n slegte ding 
nie. Dit hang 

alles af van hoe 
dit opgestel is en 
hoe dit beplan en 

bestuur word

Dit klink asof 
bewyse uit ander 

lande aantoon dat, 
indien MBG’s ‘van 
onder af’ bep-

lan word met die 
volle en effektiewe 

deelname van 
plaaslike munisi-
paliteite, hulle ‘n 
groter waarsky-
nlikheid het om 
suksesvol te wees
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1. Bou ‘n plaaslike mariene 
reservaat van die grond 
af op, waar ons munisipale 
regulasies sal instel om die 
gebied te bestuur en ons 
biodiversiteitsgevaarpunte 
(hotspots) te beskerm.

2. Stel lede uit die plaas-
like gemeenskap aan om die 
gebruik van hulpbronne te 
monitor.

3. Stel ekotoerisme in ons 
MBG bekend om plaaslike 
bestaansmoontlikhede te 
skep.
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