
 

Wat kan vleisprodusente vanjaar verwag? 
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Namibië is in 2013 deur ‘n erge droogte en in 2014 het onredelike dieregesondheidsregulasies die 
uitvoer van speenkalwers na Suid-Afrika tot stilstand gedwing. 
Wat hou 2015 vir die land se lewendehaweprodusente in? Paul Strydom van die Vleisraad en Mecki 
Schneider van die LPO is aan die woord: 
Paul Strydom, hoofbestuur van die Vleisraad 
Bemarking en prestasie van die vleisbedryf is totaal afhanklik van die hoeveelheid reënval gedurende 
die reënseisoen. 
Die jaar het afgeskop met uiters hoë temperature en min tot geen of uiters wisselvallige reënval. Die 
reënseisoen is egter nog aan die beginstadium met internasionale reënvoorspellings wat wys op ‘n 
normale reënvalseisoen. Die bogemiddelde reënval gedurende 2014 het welkome verligting gebied, 
maar die nasionale kudde het hoegenaamd nog nie na vorige vlakke herstel nie en met goeie neerslae 
sal die kuddeboufase voortduur, en pryse sal bly styg, maar met lae neerslae sal verdere buitengewone 
bemarking plaasvind en pryse minder styg. 
Internasionale tendense dui aan dat vleispryse oor die algemeen met ongeveer 4-7% gaan styg, wat op 
plaaslike vlak ten minste ‘n inflasiestyging gaan verteenwoordig. 
Min uitdagings word op die oomblik internasionaal ervaar, maar dit is tog belangrik om bedag te wees 
op sekere vraagstukke soos die moontlike uitbreking van handelsbeperkende siektes, die korrekte merk 
van vleis aan die verbruiker, voedselveiligheid en dierewelsyn. Indien in ag geneem word dat 
voedselsekerheid wêreldwyd al belangriker gaan word en Afrika een van die min vastelande is waar 
voedselproduksie verhoog kan word, moet Namibië sy bevoorregte posisie om vleis as proteïenbron te 
kan uitvoer, handhaaf en daarop verbeter. 
‘n Baie beduidende invloed op die uitkoms van die vleisbedryf is die daarstelling en toepassing van 
regeringsbeleid en ‘n doeltreffende staatsdiens. 
Industrialisasie is om verskeie redes die hoofdoelwit van die regering, waarvan die belangrikste 
werkskepping is. Die uitdaging is om saam met alle belanghebbendes in die waardeketting die regering 
te help om die proses reg te implementeer. Beperkende heffings op die uitvoer van enige rouprodukte, 
nie net op lewende hawe nie, sal ingestel en gehandhaaf word om industrieë te beskerm. Met die 
regerende party nog steeds aan die bewind, word geen groot veranderings in hierdie beleid voorsien 
nie. 
Om groei in die vleisbedryf te bewerkstellig sal die Vleisraad saam met rolspelers in die bedryf die 
volgende geleenthede gedurende 2015 aanspreek: 
Handhawing van lewende hawe uitvoere na SA 
Suid-Afrika is die belangrikste mark vir Namibië aangesien dit naby is. 
In ‘n minder mate word Angola, die Demokratiese Republiek van Kongo en Zambië ook bedien. Die 
Suid-Afrikaanse minister van landbou, water en visserye het met die opheffing van die onlangse 
invoerbeperkings aangedui dat ‘n behoorlike konsultasieproses deur die Suid- Afrikaanse vleisbedryf 
gevolg moet word. 
Die proses het nog nie begin nie en proaktiewe stappe word deur die Vleisraad saam met die 
Direktoraat Veeartsenydienste en ander rolspelers gedoen om die nodige stawingsdokumente ter 



voorbereiding van die konsultasieproses op te stel en om verder te verseker dat lewende hawe uitvoere 
voldoen aan die voorwaardes van die in- en uitvoerpermitte tussen die twee lande. 
Verbetering van dieregesondheidstatus noord van veterinêre kordonheining 
Verskeie studies wat hieroor gedoen is, wys op die belangrikheid daarvan om ‘n heining op die grens 
met Angola te bou om die streek se dieregesondheidstatus te verhoog. 
Indien die studies en voorstelle goedgekeur word, sal dit in die toekoms ‘n uiters voordelige ekonomiese 
inspuiting vir beeshandel in die streek teweeg bring. Die hoop is dat die regering so spoedig moontlik 
hieroor ‘n besluit sal neem. 
Verkryging van alternatiewe markte 
Die behoud van Namibiese markte en die verkryging van alternatiewe markte is ‘n fokusarea wat beslis 
gedurende die jaar aandag sal geniet. 
Dit is belangrik om daarop te let dat dat bogenoemde aksies nie noodwendig binne die 
besluitnemingsmagte van die Vleisraad val nie. Die Vleisraad speel ‘n belangrike aanvullende rol om die 
regering by te staan. Die verkryging van marktoegang vir been-in lamsvleisuitvoere na die Europese 
Unie (EU) bly steeds op die agenda, ‘n verhoging van die Noorweegse kwota sal onderhandel moet 
word met die Noorweegse regering, afhandeling van ooreenkomste deur die Direktoraat 
Veeartsnydienste met die VSA, Rusland, Hongkong en China moet bereik word en internasionale 
toegang vir beesvleisuitvoere vanuit die Zambezistreek moet met potensiële invoerlande onderhandel 
word. 
Opsommend: Met ‘n redelike stabiele politieke-, produksie- en bemarkingsomgewing in die vooruitsigte 
is daar baie om oor optimisties te wees en kan alle energie gefokus word op die verbetering van die 
bemarkingsomgewing – ‘n aspek wat die afgelope jare nie die nodige aandag geniet het nie. 
Mecki Schneider, voorsitter van die Lewendehaweprodusente-organisasie (LPO) – PLAAS SY FOTO 
HIER 
Die LPO het tydens sy beplanningsessie in November 2014 reeds die riglyne en aktiwiteite vir 2015 
neergepen. 
Alle aktiwiteite van die LPO is gegrond op twee strategiese doelwitte, naamlik om maksimum wins vir 
die boer te verseker en om 'n goeie verhouding met alle rolspelers in die bedryf te handhaaf ten einde 
die hele waardeketting van ons produk meer suksesvol te maak. 
Produksie 
Tans is een van die hoogste prioriteite om produksie van lewende hawe te verhoog en daardeur die 
winsgewendheid van die lewendehawebedryf te bevorder. 
Veeboere is finansieel 40% slegter daaraan toe as in 2006. Dit beteken dat boere onder dieselfde 
produksie omstandighede meer doeltreffend sal moet boer. Die agendapunte wat in die bereiking 
hiervan aandag sal geniet, is weiveldbestuur, die beheer van probleemdiere, ontbossingaksies, die 
bekamping van geslagsiektes by vee, insetkostebesparing en die algemene verbetering van 
boerderybestuurpraktyke (veral ten opsigte van finansiële-, kudde-, weiveld- en arbeidsbestuur). 
Inligting vir die Produksiekoste Indeks van die LPO sal voortdurend aandag geniet. 
Uitvoere 
Die uitvoerbepalings vir lewende hawe na Suid-Afrika wat verlede jaar ’n impak op ons uitvoere gehad 
het, sal verdere aandag geniet. Maar weë sal gevind moet word om toenemend van speenkalfproduksie 
na osproduksie oor te skakel en dit het veral finansiële implikasies wat aangespreek moet word. 
Duidelikheid oor dieregesondheidsmaatreëls binne die Suider-Afrikaanse konteks moet verkry word om 
die handel van lewendehawe te verseker. 
Bemarking 
Die kleinveebemarkingskema se uitvoerverhouding is steeds nie wat ons graag wil hê nie. 
Dit is ten spyte van ’n gesamentlike bedryfsvoorstel oor toekomstige kleinveebemarking wat aan die 
regering gemaak is. Die leisels vir duidelikheid hieroor sal weer opgeneem moet word. 
Verdere onderhandelinge sal met alle abattoirs moet plaasvind om optimale bemarking te verseker. 
Samewerking 
Ons voorsien ook noue samewerking met die ministeries van landbou, water en handel en nywerheid, 
veral ten opsigte van veterinêre- en handelsaspekte. 
Die gesamentlike visie vir die vleisbedryf wat onder leiding van die Vleisraad geformuleer is, sal weer 
eens met veral die aksieplanne van die ministerie van landbou, water en bosbou geharmoniseer moet 
word. 
Projekte 
Drie spesifieke projekte wat die LPO in die komende maande verder sal voer, is: 
· die hondsdolheidprojek onder koedoes waarvoor ruim befondsing (sowat N$ 2,5 miljoen) ook uit die 
buiteland ontvang is, 
· die koördineringsprojek van alle weiveldbestuuraktiwiteite wat tans in die land onderneem word ten 
einde die Nasionale Weiveldbestuurstrategie en -beleid geïmplimeteer te kry. Hiervoor het die EU N$12 
miljoen bewillig en ons is in die proses om twee pernoneellede vir ’n tydperk van 4 jaar aan te stel. 
· die geslagsiekteprojek onder vee sal ook verder aandag geniet ondanks die tekort aan geld hiervoor. 
Laastens sal die reënvalpatroon in die komende weke noukeurig dopgehou moet word. Hoewel nog 
vroeg in die jaar, is die omstandighede tans nie rooskleurig nie en dit gaan lewende hawe produksie in 
2015 beslis raak. 
  



 


