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1 Huidige stand van die Karoo vleis sertifiseringskema 
Die ontwikkeling van die Karoo vleis van oorsprong sertifiseringskema het oor die 

afgelope agtien maande beduidende momentum gekry. Hierdie nuusbrief bied 'n oorsig 

aan produsente oor die vordering met die implementering van die sertifiseringskema vir 

Karoo vleis, asook nuwe verwikkelinge en beplande aktiwiteite. 

  

2 In hierdie nuusbrief 

1. Vordering met Karoo vleis van oorsprong sertifiseringskema 

2. Vereenvoudiging van standaarde en aansoekprosedures 

3. Privaatslag en -verkoop van Karoo Lam 

4. Toekomstige aktiwiteite 

5. Rol van die Karoo Ontwikkelingstigting 

  

3 Vordering met Karoo vleis van oorsprong sertifiseringskema 
 

 

Die sertifiseringskema het van 'n skamele 20 lammers per week in November 2011 

gegroei tot sowat 300-500 gesertifiseerde Karoo lammers wat tans per week verhandel. 

'n Hoogtepunt is in Oktober 2013 behaal toe sowat 2 500 lammers per week verhandel is. 

Karoo boere wat tot dusver aan die skema deelgeneem het, het al meer as ander half 

miljoen Rand aan 'n premie verdien. Dit is 'n beskeie maar rotsvaste begin in die proses 

om uiteindelik al die lammers wat vrylopend in die Karoo geproduseer word, hul 'Karoo 
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paspoort' te gee. So kan daar vir Karoo produsente 'n ekstra ekonomiese voordeel 

bewerkstellig word asook 'n bydrae gemaak word ten opsigte van die ekonomiese 

volhoubaarheid van gemeenskappe en dorpe in die Karoo. 

 

Deelname aan die skema is vrywillig en sover sien die deelnemers as volg daarna uit: 

1. Boere gesertifiseer: 117 (waarvan 30 opkomende boere – 26%) 

2. Aantal plase gesertifiseer: 257 

3. Aantal hektare wat nou kwalifiseer vir Karoo Lam: 1.14 miljoen hektaar 

4. Vleisverpakkers gemagtig om Karoo Lam te verpak: 7 

 

 

Abattoirs wat reeds gesertifiseer is onder die skema is: 

1. LAW De Aar 

2. Groblershoop 

3. Carnarvon 

4. Colesberg 

5. Calvinia (Ramskop) 

6. Williston 

 

 

Sodra die opgraderings by Beaufort-Wes, Victoria-Wes en Laingsburg abattoirs 

afgehandel is en hulle aansoek doen vir sertifisering sal hulle ook deel van die familie van 

gesertifiseerde "Karoo Abattoirs" wees. Dan behoort boere in daardie distrikte ook in 

staat te wees om aansoek doen om sertifisering. Sonder 'n goedgekeurde abattoir wat 

binne 250km van ŉ boer se plaas is nie is daar geen sin vir ŉ boer om aansoek te doen nie. 

Ander abattoirs wat aan die wetlike standaarde voldoen en volledige 

naspeurbaarheidstelsels in plek het, maar nog nie aansoek gedoen het nie is Upington, 

Cradock en Strydenburg. Mettertyd is die oogmerk dat alle lammers wat as Karoo Lam 

gereken word as sulks bemark word. 

 

Gesertifiseerde Karoo Lam word tans deur 'n verskeidenheid slaghuise en twee 

kettingwinkelgroepe gedra. Daar is egter baie ruimte om die verkope van Karoo Lam op 

kleinhandelsvlak uit te brei en die Karoo Ontwikkelingstigting spits hom tans hierop toe. 

Dit is byvoorbeeld ironies dat van die groot kettingwinkelgroepe nog steeds half 'skaam' is 

om te erken dat hulle buitendien onvermydelik Karoo Lam aan hou. Dit is byvoorbeeld 

algemeen bekend dat Woolworths, Pick 'n Pay en Checkers gesamentlik in die orde van 9 

000 lammers per week uit die Karoo streke trek. Waarom hulle nie noem dat hul "Free 

Range" lam uit die Karoo kom nie sal net die tyd leer. Dit is amper asof hulle nie die 

kommersiële waarde van Karoo Lam besef nie, of anders is dit 'n manier om goeie lam 

teen kommoditeitspryse te kry en as 'n nisproduk op die winkelrak aan te bied. 

 

In die proses om Karoo Lam verder te vestig is dit egter nodig dat Karoo boere meer druk 

op hul landboubesighede en abattoirs moet plaas om hul produk met sy welbekende 

identiteit as 'n spesiale en unieke produk te bemark. Dit kos abattoirs niks ekstra nie want 



hulle het almal reeds rollermerke en sertifiseringsstempels gratis ontvang om lammers as 

Karoo Lam te bemark. 

  

 

  

4 Vereenvoudiging van standaarde en aansoekprosedures 
 

 

Sedert die aanvang van die sertifiseringskema is die standaarde en aansoek prosedures 

aansienlik aangepas om die hele proses van sertifisering meer vaartbelyn te maak en te 

sorg dat dit meer in pas is met huidige praktyke in die handel. Boere, abattoirs en 

kleinhandelaars gaan reeds heelwat kostes aan om 'free range' oudits te laat doen. 

Derhalwe het die Karoo Ontwikkelingstigting (Karoo Development Foundation KDF) ŉ 

manier bewerkstellig wat dit moontlik maak vir boere wat reeds oudits vir 'free range' 

geslaag het en kan bewys dat hul plaas in die Karoo lê en nie enige voerkraal of 

grootskaalse aangeplante weidings het nie, redelik maklik kwalifiseer vir toetrede. 

 

Met die beskikbaarstelling van 'n nuwe rollermerk spesifiek vir Karoo Lam aan al die 

deelnemende abattoirs is dit nou ook makliker vir kleiner slaghuise om Karoo Lam 

karkasse aan te koop en dit binne die slaghuis op te sny en aan kliente te bied. Dit is dus 

nie nou meer nodig vir slaghuise om formele naspeurbaarheidstelsels en sagteware te hê 

om aan die skema deel te neem nie. Al wat nodig is die dokumentasie om te bewys dat 

gerolmerkte en gestempelde karkasse van gesertifiseerde abattoirs aangekoop is en dat 

die volume verkoop onder die Karoo Lam naam ooreenstem met die volume aangekoop. 

Dit is ook nou moontlik vir groot kettingwinkels om hul huidige 'free range' protokolle aan 

die KDF, SAMIC en DAFF voor te lê sodat hulle goedkeurig kan ontvang om binne hul 

bestaande protokolle, binne bepaalde reëls in terme van die Karoo oorsprong, wel Karoo 

Lam te kan bemark. So byvoorbeeld kan huidige handelsmerke soos Woolworths Free 

Range Lamb en Checkers se "Certified Natural Lamb" saam met die "Certified Karoo Meat 

of Origin" sertifiseringsmerk gebruik word vir daardie lammers wat by goedgekeurde 

plase gewerf is en by geregistreerde abattoirs geslag is sonder enige botsing van belange. 

 



 

Een van die oulike aspekte van die sertifiseringskema is die moontlikheid om elke pakkie 

vleis te kan naspeur tot by die plaas. Dit vereis egter dat verpakkingsaanlegte en/of 

slaghuise gedetaileerde rekords moet hê en ook gesofistikeerde IT stelsels in plek moet 

hê om die etikettering so te doen sodat die spesifieke plaasnommer op elke pakkie vleis 

sal verskyn. Hierdie aspek spreek tot die moderne verbruikersbehoefte maar nie alle 

kleinhandelaars is gerat hiervoor nie. Daarom is daar onlangs ŉ tweede vlak van 

sertifisering ingebring waardeur dit nou moontlik is vir kleinhandelaars om wel wetlik te 

sê hul verkoop Karoo Lam. In hierdie proses is die vleis/karkas naspeurbaar tot by die 

abattoir in die Karoo en die abattoir kan dan bewys dat die boer wat die lam gelewer het 

wel in die Karoo is en nie lammers uit ŉ voerkraal of vanaf aangeplante weiding gelewer 

het nie. Deur die alternatiewe sertifiseringsproses kan die bewering dat die produk uit die 

Karoo uit kom geverifieer word en mag die sertifiseringsmerk op die pakkie verskyn. 

  

 

  

5 Privaatslag en -verkoop van Karoo Lam 
 

 

Daar is wel boere wat graag waarde wil toevoeg en hul produk direk aan verbruikers wil 

bemark en dus wil weet of hul die 'sertifiseringsmerk' mag gebruik. Dit is egter so dat 

enige vleis verkope binne die bepaalde wetgewing gereguleer word en dus moet daar aan 

sekere minimum voorwaardes voldoen word. Maar in kort is die antwoord Ja. Jy mag 

privaat verkope doen deur van die "sertifiseringskema" gebruik te maak. 

 

Die proses werk as volg: Onder die normale proses van privaatslag by geregistreerde 

abattoirs bring die boer vee vir slagting en betaal geen fooi vir slagting. Abattoir neem 

5de kwart maar boer kry nominale bedrag vir vel. Boer is verantwoordelik vir afhaal van 

karkas of gee opdrag aan verpakker om karkasse af te haal. 

 

Indien die boer nou sertifiseringsmerk wil gebruik geld die volgende reëls: 

1. Boer moet geregistreerde lid wees en vee moet afkomstig wees van geregistreerde plaas 

in die Karoo. 



2. Boer voltooi normale Karoo Meat of Origin dokumentasie vir lewering by abattoir. 

3. Dokumentasie maak voorsiening vir plek waar boer aandui die vee is geoormerk vir 

"privaatbemarking". 

4. Boer dui op dokument aan dat hy afstaan van "velle geld". 

5. Abattoir "tag" karkasse soos normaalweg, bring Karoo rollermerk en stempel aan en stel 

volledige slagstaat en COC vorm op en dit vergesel besending na geregistreerde verpakker 

(dit word hiermee aanvaar dat gesertifiseerde verpakker naby abattoir is of deel is van 

abattoir maatskappy. Dit is belangrik dat verpakkingseenheid ook aan 

sertifiseringstandaard voldoen) 

6. Verpakker ontvang slagstaat en alle dokumentasie en verpak karkas volgens voorskrif van 

boer en bring sertifiseringsetiket en gewig en tracking nommer aan op verpakking. 

7. Boer betaal verpakkingsfooi aan verpakker en reel vir koelvervoer. 

8. Wetlike standaarde in terme van vervoer moet gehandhaaf word sodat koue ketting nie 

gebreek word nie. 

9. Boer verkoop teen sy eie prys in die mark en betaal self vir vervoerkoste. 

  

 

  

6 Toekomstige aktiwiteite 
 

 

Gedurende die afgelope twee jaar was die KDF via die produsente organisasie "Meat of 

Origin Karoo" (MOOK) baie nou betrokke by die werwing en ook handel van Karoo Lam. 

Dit was nodig om die aanvanklike blootstelling in die vleishandel te bewerkstellig en ook 

om die sertifiseringsproses by boere, abattoirs en die kleinhandel in te faseer. Soos die 

proses van sertifisering ingefaseer is en die etiek, filosofie en prosesse deeglik verstaan is, 

is daar besluit om die werwing en handel van Karoo Lam weer volledig terug te plaas in 

die hande van die abattoirs en die kleinhandel. Die prys van Karoo Lam in die handel sal 

nou deur die abattoirs bepaal word en die abattoirs moet ook nou met gesertifiseerde 

boere onderhandel oor die premie wat hulle vir hul Karoo Lam betaal. Dié reëling laat toe 



dat die pryse deur die vraag en die aanbod vir Karoo Lam gevind word. Met 'n relatiewe 

perk op die aanbod van, en die verhoogde vraag na, Karoo Lam word 'n markgedrewe 

premie gevind vir die ketting terwyl gevestigde verhoudings in die ketting gehandhaaf 

word. Hierdie reëling is met ingang van 2014 ingestel en sover werk die nuwe reëling 

goed met heelwat kleinhandelaars en verpakkers wat nou direk met abattoirs skakel vir 

die lewering van gesertifiseerde Karoo Lam. 

In die 2014/15 finansiële jaar beplan die KDF om meer as R1 miljoen aan bemarking en 

verbruikersopvoeding en bewusmakingsprogramme te bestee om daardeur die abattoirs 

te help om meer kliente vir die Karoo Lam produsente te werf. 

 

 

Dit sluit in TV reklame, ondersteuning van sjefs en restaurante om Karoo Lam te bekom 

en te promoveer, deelname aan die 'Pick ŉ Pay Taste' feeste in Kaapstad, Johannesburg 

en Durban. Gaste by die Woordfees in Stellenbosch en die KKNK in Oudtshoorn word ook 

deur die Kokkedoor sjefs van Karoo Lam voorsien. Die KDF sal nogsteeds voortgaan om in 

samewerking met DAFF en SAMIC die ouditering van plase, abattoirs en kleinhandelaars 

te behartig. ŉ Groot poging sal ook in hierdie jaar aangewend word om die aantal 

opkomende boere wat gesertifiseer is te verhoog. Kleinhandelaars wat dus hul aankope 

spesifiseer mag dalk nog punte onder die swartbemagtingstelkaart kry as hulle Karoo Lam 

koop by die swart boere wat reeds gesertifiseer is as Karoo produsente. Hierdie 

aktiwiteite hou beduidende voordele vir alle belanghebbendes in. 

  

 

  

7 Rol van die Karoo Ontwikkelingstigting 
 

 

As 'n instelling wat die breë belange van rolspelers in die Karoo bevorder speel die Karoo 

Ontwikkelingstigting 'n oorhoofse rol in die kommersialiseringsproses van die Karoo vleis 

sertifiseringskema. As sulks is die stigting die dryfveer vir die ontwikkeling van die skema 

en die gepaardgaande sisteme, regulasies, strukture en programme. Die stigting speel ook 

'n koördineringsrol tussen die owerhede en die kommersiële belanghebendes in die 



ketting. 

Van die belangrikste take van die stigting is egter om te verseker dat die integriteit van 

die ketting verseker is sodat die vertroue in die egtheid van die produk vasgelê word. In 

samewerking met die South African Meat Industry Company (SAMIC) word die protokol 

onafhanklik geoudit om te verseker dat rolspelers voldoen aan die vereistes van die 

protokol. 

 

 

Die stigting speel ook 'n rol om te verseker dat die koppeling aan die Karoo nie 

onregmatig gebruik word sonder dat daar bewese redes daarvoor is nie. Die stigting se 

taak is om reputasie van die Karoo te beskerm vir belanghebendes in die Karoo en om 

slegs regmatige gebruik daarvan te onderskryf. 

 

Die ander hooftaak van die stigting is om, in die geval, Karoo Lam en die Karoo Meat of 

Origin sertifiseringsmerk te bevorder en die vraag daarna te verhoog. In hierdie opsig het 

die stigting reeds uitgebreide bewusmaking en reklame veldtogte aan die gang gesit om 

die produk onder die aandag van verbuikers te bring. Met die vesigting van die skema op 

dreef skuif die klem daarop om die bewusmaking en bevordering uit deur geteikende 

veldtogte in verskeie media. 

 

Uiteindelik is die KDF se doelwit met die vestiging van die Karoo Meat of Origin protokol 

en sertifiseringsmerk is om Karoo Lam as 'n ikoniese Suid Afrikaanse produk te vestig in 'n 

marksegment waar verbuikers waardering het vir die intrinsieke waarde en kwaliteit van 

die egte produk uit die Karoo terwyl die oorsprong gewaarborg word en die rolspelers se 

belange beskerm word. 

 

Volg gerus nuus en verwikkelinge by 

 karoomeatoforigin.com 

 facebook.com/meatoforiginkaroo 
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