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Landbouverslag

Daar is onlangs berigte ontvang van 
Statistieke Suid-Afrika (Stats SA) 
wat besoeke aan landbouers gaan 

hervat. Grondeienaars het die geleentheid 
gekry om hul vraelyste per e-pos in te vul. Al 
het hulle aangedui dat hulle vraelyste elek-
tronies wil invul en terugstuur gaan land-
bouers steeds besoeke ontvang. Dit lei nadat 
omtrent 90% landbouers wat aange-dui het 
dat hulle die vraelyste per e-pos wil voltooi, 
nie binne 10 dae gereageer het nie - voltooide 
vraelyste is nie teruggestuur nie. “Ons moe-
dig dus landbouers aan om vraelyste so gou 
as moontlik terug te stuur om te voorkom dat 
hulle besoek word. 

"Selftelling is ook ons voorkeur-metode 
vir die insameling van inligting, omdat dit 
die mees doeltreffende en koste-effektief is.” 
het 'n projekdirekteur van Stats SA aan 
Vrystaat Landbou genoem. Stats SA het 
blykbaar reeds boodskappe per e-pos en 
SMS aan landbouers begin stuur sodat hulle 
die vraelyste kan begin voltooi. 

Dit is belangrik dat landbouers aan die 
sensus deelneem, omdat akkurate inligting 
nodig is vir georganiseerde landbou om vir 
doeltreffende beleid te beding. 

Verder noem die projekdirekteur dat die 
besoeke per area gereël word. Voordat enige 
landbouers deur Stats SA besoek gaan word 
sal hulle elektronies gekontak word om 'n 
afspraak te reël met persone wat daartoe 

Statistieke SA - Vraelyste

ingestem het. Stats SA se voertuie sal 
gemerk wees en beamptes sal geïdentifiseer 
kan word deur ID-etikette, sakke, pette en 
klere met 'n Stats SA-logo daarop. 

Daar het reeds 'n vergadering plaasgevind 
tussen Stats SA se nasionale afdeling om 
sekere kwessies aan te spreek rondom die 
sensus.

Brandbare materiaal, wind en koue, 
verhoog die kanse vir veldbrande 
geweldig baie. Daarom moet land-

bouers gereed wees vir wanneer veldbrande 
in die wintermaande voorkom. Boere en an-
der landbouers moet ten alle tye seker maak 
dat hul toerusting om brande te beveg in 
werkende toestande en altyd beskikbaar is. 

Vergewis jouself van die FDI-Indeks (Fire 
Danger Index) voordat voorbrande gemaak 
kan word. 

Die sperdatum vir voorbrande is as gevolg 
van die laat seisoen hierdie jaar uitgestel tot 
31 Julie. Landbouers wat daarna voorbrande 
wil maak moet 'n spesiale permit kry.

HIER VOLG DIE REËLS VAN 
DIE BRANDBESTRYDINGS 
VERENIGING: 

Breedte en plek van brandbane: Elke 
grondeienaar moet 'n brandbaan van 'n mini-
mum wydte van vier meter op sy/haar kant 
van 'n grenslyn maak. Binne-brandbane moet 
die plaas in dele van ongeveer 500 hektaar 
verdeel. Hierdie brandbane moet 'n minimum 
wydte van 4 meter wees. Natuurlike grense, 
bv. riviere en heuwels, asook infra-strukture 
soos paaie en spoorlyne kan as grens-brand-
bane dien. 

Die betrokke grondeienaars moet hul gesa-
mentlike ooreenkoms om brandbane weg van 
die gemeenskaplike grens te maak op skrif 
stel en dit behoorlik op kaart aanteken. Die 
sektorleier moet die ooreenkoms endosseer. 
Hierdie ooreenkoms moet deur die brand- 
beheerbeampte goedgekeur word.

MAAK VAN BRANDBANE OF 
BLOK BRANDE:

Geen brand van brandbane mag gedurende 
'n naweek, publieke vakansiedag of op die 
dag wat 'n naweek of vakansiedag vooraf-
gaan, gebrand word nie. Geen brand van 
brandbane sal toegelaat word indien die 
brandgevaar indeks 55 geel of hoër is nie. 
Geen brand van brandbane sal toegelaat word 
indien die voorspelling vir die dag na die 

Bestry brande
brand 55 geel of hoër is nie. 

Goedkeuring moet ten minste vyf dae voor 
die datum van beoogde voorbrand van 
brandbeheerbeampte verkry word. Enige 
goedkeuring mag teruggetrek word indien 
die weervoorspelling toestande voorspel wat 
hoër is as wat oorspronklik voorspel is. Alle 
bure moet ten minste 14 dae voor die bepaal-
de brand skriftelik van sodanig brand verwit-
tig word. Die brandbeheerbeampte moet in 
kennis gestel word sodra die brand begin en 
wanneer dit klaar gebrand is. Die plaaslike 
Polisie moet in kennis gestel word sodra die 
brand begin en wanneer die brand klaar is.

VOORSORGMAATREËLS NA 
BRAND:

Die gebied wat gebrand is moet vir 'n 
minimum tydperk van 24 uur behoorlik 
gepatrolleer word met die doel om alle 
smeulende voorwerpe binne een meter van 
die kant van die brand met water nat te hou. 
Spesiale aandag moet aan smeulende bome 
en miskoeke gegee word. 

Alle brande moet vir 'n minimum tydperk 
van 48 uur patrolleer word, om moontlike 
opvlamming te voorkom.

Boere het nog kans om voorbrande te 
maak tot 31 Julie 2019

• Ontvang vanaf Vrystaat Landbou

Landbouverenigings en gebiedskan-
tore van Vrystaat Landbou (VL) 
kan nou 

aansoeke indien 
oor kostes vir 
die oprigting van 
kamerastelsels 
in hul gebiede. 
Hiervoor het VL 
en Fidelity ADT, 
met wie daar in 
April 2019 'n 
ooreenkoms be-
gin is om misdaad 
v o o r k o m e n d 
aan te spreek, 'n 
pro forma aan-
soekvorm ontwerp en kan kwotasies op 
dié manier aangevra word. Volgens dr Jane 
Buys, Veiligheidsrisiko-analis van VL, 
gaan hierdie vorms binnekort aan land-
bouverenigings en gebiedskantore gestuur 
word. Dit moet aan VL, wat ook sy streke 
se veiligheidsverteenwoordigers daaroor 
sal inlig, teruggestuur word, waarna dit aan 
Fidelity ADT deurgegee word. 'n Fidelity-
verteenwoordiger sal dit verder hanteer 
en deurgee aan VL se Veiligheidskomitee 
om met die betrokke landbouvereniging 
of gebiedskantoor te kommunikeer. “Die 
rede vir hierdie proses is om seker te maak 
daar kan opgevolg word indien 'n probleem 
ontstaan,” sê Buys. “Die doel is ook om toe 
te sien dat daar op papier van die hele pro-
ses rekord gehou word, hoe dit vorder en of 
dit suksesvol afgehandel is.” Volgens Jak-
kals le Roux, Voorsitter van die Landelike 
Veiligheidskomitee by VL, gaan aansoeke 

Dien jou aansoek in 
vir Fidelity Kameras

vir kamerastelsels in landelike gebiede vir 
eers konsentreer op nasionale-, primêre, se-
kondêre- en tersiêre paaie. Vir GPS lesings, 
moet die “grade, minute en sekondes” stel-

sel gebruik word, sê 
hy. Kwotasies moet 
nie onnodig duur, 
met verkeerde of 
ekstra installasies, 
gemaak word nie. 
Veral waar soge-
naamde duur Li-
cence Plate Rec-
ognition kameras 
geïnstalleer moet 
word, moet dit as 
'n primêre toegang 
en uitgangsroete 
aangedui word. Vir 

die invul van die aansoekvorm waar GPS 
punte benodig word, kan Google Maps ge-
bruik word om die GPS lesing te bekom. 
Hier moet die “grade, minute en sekondes” 
stelsel gebruik word. Dit moet op die aan-
soekvorm aangedui word, asook watter 
elektriese kragpunt beskikbaar is en of daar 
dalk van sonpanele gebruik gemaak moet 
word. Aansoekvorms en kwotasies vir be-
fondsing van Agri Securitas het 'n eie pro-
sedure en vorms wat voltooi moet word. 
Die landelike-beveiligingsplan, asook wan-
neer 'n inoefening plaasgevind het, vorm 
deel hiervan en moet via die streek se vei-
ligheidsverteenwoordiger aan VL se Veilig-
heidskomitee gekommunikeer word. Dié 
komitee sal dit weer aan Agri SA deurstuur. 
Buys sê dit is ook belangrik om daarop 
te let dat landbouverenigings en gebieds-
kantore versekering moet bekom vir sulke 
kamerastelsels.


