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LABURPENA: 

Artikulu honetan azken urteetan elikadura burujabetza eta lur ekimenen inguruan ematen ari diren 
zenbait pausuak jasotzen dira, Gipuzkoako lurraldean oinarrituz bereziki. Kontzeptuaren inguruan egin-
dako gogoetak jasotzen dira lehendabizi, lurra eta herri proiektuen garrantzia azpimarratuz. Bigarren 
une batean Usurbilen eta Goierrin elikadura burujabetza burutzeko egindako proiektuen errezensioa 
eta kritika burutzen da. Proiektu hauek herrien nekazal aukerak landuz gero, herritarren elikagai beha-
rrak ase daitezkeela probatzen dute, lanpostuak lortu eta herri garapena bultzatzeko benetako harrobia 
sortuz. Hirugarren unean, lurraren inguruan egun burutzen ari diren ekimenak jasotzen dira. Ekimen 
xumeak, burujabetzaren beharretatik urruti daudenak baina lanpostuak sortu eta bide bat garatzeko 
gaitasuna erakusten ari direnak. 

Hitz gakoak: Elikadura burujabetza, ekoizpen ekologikoa, nekazari gaztea, lur funtsa

RESUMEN: Intervención en suelo rural, fundamental para el desarrollo de un modelo de 
alimentación soberano . 
Este artículo recoge los resultados que en materia de soberanía alimentaria y suelo agrario están 
teniendo diferentes iniciativas que se están desarrollando en Guipúzcoa. En primer lugar, la 
investigación se centra en definir el concepto de soberanía alimentaria, destacando el papel que la 
iniciativa local tiene en el desarrollo de este concepto. En segundo lugar se procede a resumir y criticar 
los resultados de los proyectos que en Usurbil y en Goierri se han realizado en torno a este tema. Estos 
proyectos demuestran que es posible alimentar a la población de estas comarcas fundamentándose 
en las posibilidades agrológicas de su medio y que ello generaría una dinámica de desarrollo y empleo 
local positiva. En tercer lugar, se analizan los escasos ejemplos de materialización de iniciativas 
desarrolladas en este territorio pero que tienen la virtud de iniciar un camino a recorrer.

Palabras clave: soberanía alimentaria, agricultura ecológica, joven agricultor, banco de suelo.
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ABSTRACT: Intervention in rural soil, fundamental for the development of a sovereign food 
model . This article gathers the results that in matters of food sovereignty and agrarian soil are having 
different initiatives that are being developed in Guipúzcoa. First, the research focuses on defining the 
concept of food sovereignty, highlighting the role that local initiative has in the development of this 
concept. Secondly, we proceed to summarize and criticize the results of the projects that have been 
carried out in Usurbil and Goierri on this subject. These projects demonstrate that it is possible to feed 
the population of these regions based on the agronomic possibilities of their environment and that this 
would generate a dynamic of development and positive local employment. Third, we analyze the few 
examples of materialization of initiatives developed in this territory but which have the virtue of starting 
a road to travel.

Key words: food sovereignty, organic agriculture, young farmer, farm banking.

Nekazal lur erabilerak hiriaren egituran txertatuak egon daitezke eta hiriarentzat, 
sostengarritasun izaera batetik landatasuna, natura eta ekoizpena gainditu beharreko 
erronka berriak dira (Verdaguer, 2012). Sostengarritasuna eta landatasunaren erronka 
Europako hiri askotan ari da egun planteatzen. Zenbait kasuetan landutako helburuak 
naturari lotutako helburuak dira (aisira, ibilbideak, ur eremuak …) baina beste adibide 
batzuetan helburuak gehiagora doaz eta bertako ekoizpenaren salmenta, salmenta zirkuitu 
motzak, ekoizpen ekologikoa eta hiriaren elikadura burujabetza helburu bihurtzen dira 
(Gorrochano et al, 2010).

Azken urte hauetan, elikadura burujabetzaren inguruan lan ezberdinak burutzen ari dira. 
Hauetarikoen artean gure lurraldeak bere populazioa elikatzeko ahalmena duen aztertzen 
dutenak daude eta, honen eraginen ondorioz, lortu daitezken helburuak jasotzen dituztenak

Lan teorikoetatik at, zenbait ekimen etengabe burutzen ari dira, lur funtsaren inguruan 
bereziki. Proposamen teorikoak eta burutzen ari direnak oso urruti daude bata bestearengatik. 
Lehendabizikoek benetako elikadura burujabetzaren aldeko bidea posible dela azaltzen 
dute. Bigarrenak, ordea, askoz xumeagoak dira eta ekimen zehatzetan gelditzen dira. 

Denek, dirudienez, garbi dute norantz egin behar dute bidea baina hainbesteko 
ezberdintasuna dago batetik bestera zaila egiten dela teorikoki proposatzen dena lortzea. 
Ikerkuntza honetan elikadura burujabetza, elikadura beharrak eta lurraren inguruan gure 
lurraldean egindako zenbait ikerketen emaitzak azaltzen ditgu lehendabizi. Bigarren une 
batean lurraren inguruan publikoki burututako bidearen emaitzak jasotzen dira.  

Lan honen bitartez gure inguruan benetako elikadura burujabetzaren lorpenaren inguruko 
eztabaida aberastu nahi dugu. Begi bistan da teoria eta egungo errealitatea oso urrun 
daudela baina ekimenak, txikiak izan arren, bide berdinetik doaz. Artikulu honek irakurleari 
zenbait datu eta proposamen helaraztea du helburu.

1.- Elikadura burujabetza, agroekologiari lotuta

Azken urte hauetan kontzeptu hau garatzen dituzten zenbait lana burutu dira. Bertan 
kontzeptu honen esanahia eta Euskal Herrira izan dezaken aplikazioa jasotzen da. Gure 
aldetik, Zuazagastiren laguntzari esker (2015), konzeptu honen esanahia laburtu dugu eta 
jarraian, ikerkuntza hau ulertu dadin, ekarpen batzuk jasotzen ditugu.

Elikadura burujabetza herriak euren elikadura-sistema definitzeko duten eskubidea da eta 
merkatuen zentralitatea, bizitzaren pribatizazioa eta desberdintasunen orokortzea oinarri 
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dituen eredu bakarrari egiten dio aurre; elikadura bizitzaren erdigunean ipini eta denon 
artean apustu horri erantzungo dioten eredu sozial eta ekonomikoak eraikitzea proposatzen 
du, Zuazagastik dionez.

Vía Campesina-k, Nyeleniko Deklarazioan (2007) horrela definitu zuen Elikadura 
Burujabetza:“Elikadura burujabetza herriek elikagai nutritiboak eta kulturalki egokiak izateko 
duten eskubidea da; edonorentzat eskuragarriak, eredu iraunkorrean eta ekologikoki 
ekoiztuak diren elikagaiak, herriak berak elikapen zein ekoizpen-eredua erabakitzeko 
eskubidea  bermatzen  duena.”

Elikadura burujabetzaren definizio honek hurrengo barne baldintzak dakartza:

- Elikagaiak ekoizten, banatzen eta kontsumitzen dituztenak elikadura-po-
litiken eta sistemen erdigunean jartzen ditu, merkatuen eta enpresen eskakizunen 
gainetik. 

- Etorkizuneko belaunaldien interesak defenditzen  ditu,  eta  haiek  hartzen  
ditu  kontuan.  

- Egungo merkataritza libre eta korporatiboari eta elikadura-araubideari 
aurre ekiteko eta hura desegiteko estrategia eskaintzen du; bai eta elikagaien, ne-
kazaritzaren, artzaintzaren eta arrantzaren sistemak bideratzeko eta tokian tokiko 
ekoizleek kudeatu ahal izateko ere. 

- Ekonomia-burujabetzak tokiko ekonomiak eta tokiko merkatuak eta na-
zionalak lehenesten ditu, eta nekazariei eta nekazaritza familiarrari, ohiko arrant-
zari eta betiko artzaintzari ematen die boterea; elikagaien ekoizpena, banaketa 
eta kontsumoa ingurumen jasangarritasunaren, jasangarritasun sozial eta ekono-
mikoaren oinarrian jartzen du. 

- Merkataritza gardena bultzatzen du, herri guztientzat diru-sarrera duinak 
eta kontsumitzaileek euren elikadura eta nutrizioa kontrolatzeko duten eskubidea 
bermatzen dituen merkataritza, alegia. 

- Lurrak, lurraldea, ura, haziak, abereak eta bioaniztasuna kudeatzeko eta 
horietara iristeko eskubidea elikagaiak ekoizten dituztenen eskura egon dadin ber-
matzen du. 

- Harreman sozial berriak ekartzen ditu, zapalkuntzarik gabeko harrema-
nak eta gizonen eta emakumeen, herrien, jatorri desberdinen, klase sozialen eta 
belaunaldien arteko desberdintasunik gabeko harreman berriak.

Definizio zabal eta aberats honi esker ikus dezakegu elikadura burujabetzaren ikuspuntutik 
elikadura funtsezko eskubide gisa definitzen dela, eta ez salgai huts gisa.  Ikuspuntu hori 
ulertzeko funtsezkoak diren hiru gako identifikatzen ditu Zuazagastik:

•	 Subjektuak burujabe. Norbanako, kolektibitate zein herrien erabakitzeko 
eskubidea zer eta nola ekoitzi, zer eta nola banatu eta zer eta nola kontsumitu 
zehazteko.

•	 Ahalduntzea. Nekazariengandik eurengandik sortu eta eraikitzen da. 
Ekintzarako eta praktikarako proposamen politikoa da, eraikuntza kolektibo eta he-
rritar batetik abiatuz.

•	 Nekazaritzan oinarrituriko ekonomiak eta agroekologia. Hauei atxikiriko 
ekoizpen, banaketa eta kontsumo sistemak definitu behar dituen ikuspegi gisa.
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Beraz, tokian tokiko elikadura sistema iraunkor, justu eta osasuntsuak eraiki behar dira 
elikadura burujabetzaren norabidean urratsak eman eta ekoizpen eta kontsumoaren 
planifikazioaren baitan elikagaiak fisikoki zein ekonomikoki eskuragarri izateko.

Bide horretan, nekazaritza ekologikoa giza aktibitate jasangarria naturan barneratu nahi 
duen ekoizpen sistema gisa definitzen da. Bere helburu nagusia, epe luzera lurraren 
emankortasuna mantendu edota hobetzea delarik.

FAO eta Osasunaren Mundu Erakundeak honela definitzen du nekazaritza ekologikoa 
(1999):“Nekazal ekosistemaren osasuna indartu eta hobetzen duen ekoizpenaren 
kudeaketa sistema da. Nekazal ekosistemaren baitan, biodibertsitatea, ziklo biologikoak 
eta lurraren jarduera biologikoa aintzat hartzen dituena. Sisteman oinarritutako kudeaketa-
mailan erabiltzen direneko prozesuak hobesten dira, lursailetik kanpokoak diren intsumoen 
erabilpena alboratuz eta eskualdeko baldintzek lekukotasunera moldaturiko sistemak 
beharko dituztela kontutan hartuz. Hori lortzeko eta sistemaren baitako funtzio zehatz 
guztiak betetzeko, kulturalak, biologikoak eta mekanikoak diren metodoak erabiltzen dira, 
sintetikoak diren materialak alboratuz.”

Beraz, ekoizpen ereduaren eraldaketa eta ekonomiaren trantsizio sozial eta ekologikoa 
beharrezkoa dira nekazaritzaren eta gizartearen etorkizuna irudikatzeko. Eta eraldaketa 
honen helburu izango da ere sektore iraunkorren aldeko apustu ekonomiko eta politikoari 
esker enplegua sortzea. 

2.- Errekurtso naturalak, burujabetzarako ezinbestekoak

Gure lanaren helburua errekurtso naturalak, eta zehazki lurrarena, aztertzea da. Bizilur eta 
Etxaidek (2015)  besteak beste, natura eta burujabetzaren kontzeptuaren esanahia garatzen 
dute bere ikerkuntzan. Gure kasuan bertan azaldutako ondorio nagusienak jasotzen ditugu. 

Beraien arabera, lurraldea eta tokikoa dira proiektu kolektibo eraldatzaile horiek garatzeko 
espazioa. Eremu publikoa kolektiboki jabetzan hartzeko espazio gisa, eta politika publikoak 
eraldaketa bultza dezakeen tresna gisa.

Zugazagastik aipatu duen bezala, elikadura burujabetza, beste ikuspegi eraldatzaile 
batzuk bezala, bestelako proposamen politikoen eraikuntza orientatzeko ikuspegi gisa 
barneratzeak, parte hartzea, erabakiak hartzeko prozesuak, eta eremu publikoaren 
kudeaketa eta antolamendua orain arte nola ulertu diren berrikustea dakar. Pertsonen eta 
herrien erabakitzeko gaitasuna mugatzeko markoak zabaltzea eta birdefinitzea. Eta marko 
horretan, hori guztia ahalbidetzeko tresna gisa ulertu nahi da politika publikoa, bakarra izan 
gabe, garrantzitsuenetakoa baita, Bizilur eta Etxaidek dioten bezala.

Eta zer nolako orientabideak eskaintzen dizkigu elikadura burujabetzak beste proiektu 
aldizkako horiek eraikitzeko? Nondik, nola eta nortzuen artean trantsita dezakegu? Bizilur 
eta Etxaidek, oinarrizko gakoak hiru direla azpimarratzen dute.

1. gakoa. Erabakitzeko eskubidea: agintea pertsonengan, herriengan eta lurraldean daudela 
defenditzen dute, aginte hori zuzenean erabiltzeko eta, askatasunez eta kolektiboki, sozialki, 
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ekonomikoki eta politikoki antolatzeko beste modu batzuk eraikitzeko eskubidea dutelako. 
Hortik dator burujabetza hitzaren zentralitatea.

2. gakoa. Aukeren eraikuntza kolektiboa eta herritarra. Prozesuen funtsezko elementua, 
hots, proiektu aldizkako horiek parte-hartzearen bidez eraikitzeko, nola eraiki alegia,eta hori 
gabe ezin baita burujabetza benetan gauzatu.

3. gakoa. Nekazaritzan oinarrituriko ekonomiak eta agroekologia,

Ikertzaileen arabera lurra funtsezkoa da elikadura burujabetzarako, oinarria, nekazaritzan 
oinarrituriko ekonomietako haziekin batera. Oinarrizkoak dira elikadurarako eskubidea 
bermatzeko. Nekazaritzan oinarrituriko ekonomia jasangarrietarako elikagaien ekoizpenerako 
lurra etengabeko arriskuan dago, eredu agroindustrialak bultzaturiko dinamikei (metaketa, 
intentsifikazioa, espekulazioa...) eta proiektu desarrollistei (urbanizazioak, azpiegitura 
handiak, garraio-sistemak, erauzketan oinarritukoak...) aurre egin behar dielako.

Horren guztiaren aurrean, Ikerlarien ustez, prozesu kolektibo eta parte hartzekoak 
bultzatu behar dira. Elikadura burujabetza, beraien iritziz, eremu publikoak lurraldearen 
antolamendua deitzen zaionari begiratzeko modu bat da, tresna hori eduki politiko handikoa 
eta garrantzitsua izanik halako proiektu kolektiboak definitzeko.

Elikadura burujabetzatik ezinbestekoa da ondasun naturalen burujabetza berreskuratzea, 
kontrola, erabilera eta kudeaketa erabakitzea, merkatuetatik at eta eremu publiko eta 
erkidegokotik hasita. Lurra berreskuratzea eta defenditzea, aniztasuna eta jasangarritasuna 
bultzatzea, eta horretarako nekazaritzan oinarrituriko ekonomiek duten balioa eta 
zentralitatea aintzatestea.

Burujabetzaren beste eremua elikadura burujabetzaren muina jasotzen du; izan ere, 
elikagaien ekoizpen, eraldaketa, banaketa, truke, merkaturatze eta kontsumo ereduei 
dagokie. Bizilur eta Etxaidek diotenez, elikadura burujabetzak elika katearengaineko kontrola 
berreskuratzea proposatzen du, elikadura salgaia ez eskubidea delako maximan oinarrituta.

Korporazio handien eta enpresa interesen aurrean autonomia eta burujabetza-espazioa 
konkistatzen joatea eta tokiko ekoizleek kudeatutako elikagai, nekazaritza eta artzaintza 
sistemak eraikitzea, pertsona guztiek euren elikadura propioa kontrolatzeko duten 
eskubidea ardatz, diote Ikerlariek. Nekazaritza jasangarriaren balio nagusia autonomia da: 
erabakitzeko, nekazariak agro-industriaren morroi izan ez daitezen; autonomia tekniko eta 
ekonomikoa, nekazariek ekoizteko sistemarik eraginkorrenak  ekonomoak aukeratzeko, 
haien lana behar bezala ordaindua izan dadin.

Ekoizpen sistema ekonomoek industrialak ez diren kopuruekin bizitzea ahalbidetzen 
dute, ekoizpen orokorra eta baserritar anitzak ahalbidetuta. Beraz, ekoizpen-eredu 
horrek sargaien eta kredituen autonomia (erositako sargaiak erabili beharrean finkan 
bertan daudenak erabiltzen dituelako), elikagaien merkatuen autonomia (hornigaien eta 
merkaturako produktuen nahasketaren bidez auto-hornikuntza handiagoa), eta produktuak 
tokiko merkatu ekologiko edo organikoetara bideratzea sustatzen du, non baserritarrek 
eragin eta kontrol handiagoa izango duten 
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Beraz, Ikertzaileek erakusten diguten bezala, elikadura-sistema horiek autonomia eta 
burujabetza bultzatzen dutela, elikagaiak non eta nola eraldatzen eta merkaturatzen diren, 
lurraldeei, tokikoari, ekoizpen ekologikoari, lankidetzako harremanei eta merkaturatzeko 
bide laburrei lehentasuna emanez; eta ordezko sistema horiek nortzuen artean definitzen 
ditugun erabakitzeko, pertsonen eta kolektiboen parte-hartze aktiboarekin (ekoizleak, 
kontsumitzaileak, kolektibo eta erakunde sozialak, administrazio publikoa), eta kontsumoa 
eraldaketarako tresna gisa ulertuta, erantzukizunak partekatuta eta ekoizleen eta 
kontsumitzaileen artean, landa-eremuaren eta hiri-eremuaren artean, hurbileko harremanak 
sortuz.

3.- Elikadura subiranotasuna lortzeko herri proiektuak: Usurbilgo adibidea

Bizilur eta Etxaidek probatzen duten bezala, ekimen lokalak ezinbestekoak dira 
elikadura burujabetza gauza ahal izateko. Eskala hau da, dudarik gabe, egongo eredu 
agroalimentarioari aldizkatzeak planteatzeko gune aproposa eta asko dira Euskal Herrian 
eredu honetaz ekimenak proposatzeko baliatzen diren proiektuak. 

Hala ere, ekimen gehienak komertzializazio arloan edo komertzializazio eta ekoizleen arteko 
harremanetan zentratzen dira eta oso gutxi dira lur aukerak eta nutrizio beharrak lantzen 
dituztenak, edo gutxienez, gutxi dira gure eskuetara iritsi direnak.

Gipuzkoako lurraldeari dagokionez, lehendabizikoenetarikoa, Calvillo eta Garrok (2012) 
burutu dutena da. Jarraian honen edukien sintesia eta kritika burutzen dugu. Elikadura 
subiranotasuna eta agroekologia loturak sendoak dituzten kontzeptuak dira, ikertzaileen 
arabera. Egileentzat elikadura gizaki ororentzat eskuragarri egotea eskubide oinarrizkoa da. 
Elikagaien ekoizpena eta elikagai horien kontsumitzailea ahalik eta gertuen egon behar dira, 
bai fisikoki, aztarna ekologikoa murrizteko eta iraunkortasuna lortzeko, baita ideologikoki 
ere, norberak daukan erabakitzeko eta gestionatzeko eskubidea bermatzeko.

Egindako lanean aurkezten dituzten zenbaki eta datuek lagungarri izan daitezke helburu 
hori lortzeko, hau da, herri bakoitzak bere elikagaiak sortzeko dauzkan aukerak arakatzeko 
orduan. Datuak, ondorioak eta jarraian emandako azalpenak Calvillo eta Garrok egindako 
lanetik jasotzen ditugu. Lan honetan ondorioak laburtzen ditugu, errezensio gisa, irakurle eta 
ikerleek egindako ahaleginak ezagutu eta erabili dezaten.

Elikagai guztien azterketa konplexua liteke, baina ez ezinezkoa, ikertzaileen arabera. 
Dena den, aztertzen duten arloa barazkien arloa da. Elikagaien autosufizientziaren bidean 
barazkien kontsumotik abiatzea errazena izan daiteke, hain zuzen ere aldez aurretik herrian 
bertan behar horiek asetzeko ekoizpena antolatzea, beste zenbait arlotako ekoizpena 
antolatzea baina sinpleagoa dirudi eta. 

Funtsean, egindako kalkuluak oso erraz azal daitezke. Populazioaren beharrak asetzeko 
barazkien bolumen batzuk proposatu dira. Ondoren, baratzean lortzen diren emaitzekin 
alderatu dira. Hauek nekazaritza tradizionalean oinarrituta daude, eta batez besteko numero 
batzuk erabiltzearren egoera desberdinetan lortutako emankortasuna kontutan hartuta. Datu 
hauetatik abiatuta kalkulatu da zein den ekoizpen jakin batek beharko lukeen azalera fisikoa.

Planteamendu hau osatzeko inguruko ohiturak dituzte hizpide. EAEn 16 urtetik gorako 
populazioaren 30% egunero jaten du barazkiren bat, egosita zein gordina. Populazioaren 
39% astean 3 aldiz edo gehiago. Bi taldeetan betetzen da adinean gora eginez kontsumoa 
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areagotzen dela. (Osakidetza, 2007ko Osasun Inkesta). Haragiaren kontsumoa ere altua 
da. 12%-k egunero jaten du eta %80-ek astean hirutan edo maizago.

Proiektuan aztertzen duten lehendabiziko zatia nutrizio beharretan oinarrituta dago eta 
hauen ondorioz menu proposamena zehazten dute. Bertan faktore naturalak, elikadura 
beharrak bizitzaren faseen arabera, elikadura piramidea, pertsonaren errazio beharrak 
pisuaren arabera eta abar kontuan hartzen ditu. Guzti honen ondorioz jarraian jasotzen 
dugun menuaren proposamena egiten dute.

Taula 1.- Asteko menuaren proposamena

Bazkaria Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala Larunbata Igandea

Gozaria Sopa Sopa Sopa Sopa Sopa Sopa Sopa 

Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak

Esnea Krema Krema Krema Esnea de Krema Krema

ahuntza zerealak+ zerealak+ zerealak+ ahuntza zerealak+ zerealak+

Ogia Haziak Fruituak haziak Ogia Fruituak haziak

integrala integrala

Hamaiketa Fruituak Talo eta 
gazta

Fruituak Fruta Fruituak Fruta Talo eta 
gazta

Bazkaria Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak

Zereal Arraia Oilaskoa Arraia Zereal Arraia Tortilla

Lekaria Ogia Ogia Ogia Lekaria Ogia Ogia

Merienda Fruta Fruituak Fruta Talo Fruta Fruituak Fruta

gazta

Afaria Sopa Sopa Sopa Sopa Sopa Sopa Sopa

Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak Berdurak

Zereal Zereal Zereal Zereal Zereal Zereal Zereal

Lekaria Lekaria Lekaria Lekaria Lekaria Lekaria Lekaria

Iturria: Calvillo eta Garro, 2012.

3.1-Lehenengo pausua: kalkulu azkarra.

Usurbilen 6.093 biztanle daude azken erroldaren arabera. Ikertzaileen arabera, eman behar 
den lehenengo pausua izango da bere elikadura beharrak definitzea. Horretarako egun 
estatistika bidez ezagutzen diren kontsumo ohiturak aztertu dituzte. EAEn barazki freskoen 
kontsumoa pertsonako 75,3Kg. koa da (fresko esan nahi du eraldatu gabe, eta patata 
barne utzi dugu). Datu honen arabera beraz, Usurbilen 458.802,9 Kg. barazki kontsumituko 
lirateke.
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Jakinik barazkien emankortasuna, Espainian oro har eta batez beste hartuta 77,74 Tm/Ha 
koa dela, ondoriozta daitekeen 9,61 Ha ko azalera behar dela aipatu ekoizpena lortzeko. 
(MARM eko datuak erabiliz kalkulatua).

3.2.Bigarren pausua: Beharrak finduz

Gipuzkoan zehar Basherri taldeek zein ekimen honetatik kanpo dauden kontsumo talde 
anitzen eredua aztertu dute Ikertzaileek; astero-astero nolako saskiak egiten diren ikusi eta 
barazkien kontsumitzaile talde hauen kontsumo erreala har daitekeelako kontutan. Familia 
bakoitzak saskiak hartzen dituenean, honek ez du esan nahi saskia denik bere hornitzaile 
bakarra, zenbaitetan erosketa osagarriak egin  behar izaten dituztelako, baina oinarrizko 
erosketa osatzen du eta orokorrean esan daiteke joera daukatela saskia egokitzeko erosketa 
osagarriak murrizteko helburuarekin.

Bi heldu gehi seme edo alaba bakarrak osatutako familiek 10 eta 15 euro arteko saskiarekin 
hornitzen dira astero. Seme edo alaba gehiago izanez gero barazki gehiago erosten dute 
saskikoaz gain edo, gutxiagotan, saski bat baino gehiago hartzen dute (edo  saski t’erdi). 
Usurbilen bi talde hauetako 620 familia daude. 

Bakarrik bizi direnek, edo barazkien kontsumo baxua daukaten bikoteek 7 eta 10 euro arteko 
saskia hartu ohi dute. Usurbilen 18 urtetik gorako 524 pertsona dira bakarrik bizi direnak. 
Seme alabarik gabeko bikoteak eta guraso bakarra gehi seme edo alaba bateko unitate 
familiarrak denetara 684 dira.

Probintziaren erdigunean dabilen ekoizle ekologiko baten datuak eta Lur Lanen Saskika 
ekimenean banatzen dituzten saskien datuak erabili dute Ikertzaileek eredu bat osatzeko. 
Saski txikiaren kalkulua berdin egin beharrean, alegia, prozesu guztia errepikatu beharrean, 
saski handiarekin egin dutenaz baliatu dira, eta horren erdia dela onartuko, ñabardurak 
gorabehera.

Gorago esan den bezala 620 familia direla saski handia hartuko dutenak eta 684 saski txikia 
hartuko dutenak. 684 saski txikiren baliokidea 342 handi dira. Beraz, kalkulurako 962 saski 
handi hartzen dute erreferentzia. Atal hau bukatutzat emateko erantsiko da gutxi gorabehera 
280.000 Kg. barazki direla. Lehenengo urratsean aipatu estatistikek diotena baina dezente 
gutxiago. 

3. 3. Hirugarren pausua: Ekoizpena neurtzen.

Calvillok eta Garrok, baratzaren antolamenduari buruz azalpen batzuk behar direla zehazten 
dute. Produktuak ekoizteko lurra beharko da, baina azalera desberdina izango da urte sasoi 
bakoitzean eta erabiliko den sistemaren arabera. Hasieran aipatu da baratze tradizionalari 
buruz ariko direla ikerlariek, baina honek lan egiteko aukera zabalak eskaintzen ditu. 
Adibidez, profesional erara izanik zenbait produktu hobeto ateratzen dira negutegia erabiliz. 
Erabilitako kontzeptuak ondokoak dira:
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•	 Aipatu saski estandarraren familiak urte osoan eta barazki 
bakoitzeko daukan kontsumoa.

•	 Barazki bakoitza ekoizterakoan lortzen den errendimendua, ale-
gia, lurraren beharra barazki bakoitzeko metro koadrotan.

Bi horiek biderkatuz aipatu familiak hornitzeko beharko den lur-azalera kalkulatuko dute

EMAITZA Denetara 112.969 m2, edo 11,3 hektarea inguru

Lortutako emaitzari ñabardura garrantzitsuak erasten dizkiete, lurraren okupazioari 
dagokiona. Lortu den numeroa zuzena izango litzake garaia kontutan hartu gabe, alegia, 
labore guztiak batera ekoiztuko balira. Baina ekoizpenaren kalkulua osatzeko urte osoko 
ikuspegia erantsi behar da.

Hau konpontzeko laboreen okupazioa hartu beharko da kontutan. Arazoa konpontzeko era 
azkarra hau da: ikusi zein urte garaian dagoen baratzaren okupazio handiena eta horren 
arabera kalkuluak egitea. Ikerlariek kalkulu hau burutzen dute eta honen arabera lurraren 
erabilera handiena ekainaren bukaeran aurkitzen da, 20 barazki desberdinekin. Honen 
arabera ekainaren bukaeran 20 barazki hauentzat lekua izanez gero, beste sasoietan 
nahikoa lur izango da. (horrela eginez gero ez da oraindik erabat zehatza, baino oraingo 
saski izango dugu)

EMAITZA Denetara 98.706 m2 edo l0 hektarea inguru beharko ditugu.

Elikaduraren eredua kontutan hartzen duena. Barazkiak aurretik esan dugunez, elikadura 
eredua zehaztu dutenean asteroko menua proposatu dute. Egindako ikerkuntzan ikus 
daiteke egunero hiru otordutan azaltzen direla barazkiak, behin zopa moduan eta beste 
bietan barazki plater bezala. Honek esan nahi du egindako saskietan barazki gehiago agertu 
beharko dela. Aurreikuspenak 4.500 Kg. eguneko dira. Urtean 1.642.500 Kg. Gorago egin 
kalkuluak 280.000 Kg ekoizteko eginak daude. Ia 6 aldiz gehiago bihur daitezke proposamen 
honekin.

98706 m2 x 5,87= 579016 m2 = 58 Ha inguru

Lekaleak menu honetan proteinaren jatorria ohikotzat hartzen denarekin alderatuz aldatzen 
da. Arraina eta oilaskoa agertzen diren arren (haragi gorririk ez, adibidez) lekaleak proteina 
iturburu nagusi bihurtzen dira eta egunero otordu batean sartzen dira. Beraz, baba, babarrun 
eta ilarrentzako espazio askoz handiagoa beharko da, ekoizpen beharra askoz handiagoa 
baita. Ereduak 175.200 Kg lekale eskatzen du eta azaleraren kalkuluetan 14.430 Kg.-ko 
kontsumoa hartu dute kontutan Calvillok eta Garrok. (Lekak sartuta, 22.126 Kg.) 

Barazkiak 68.712 m2 x 5,87 =403.339 m2

Lekaleak 29.994 m2 x 7,92 = 237.501 m2

Bien artean 640.840 m2 = 64 Ha.



Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 299-322 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)308

JUAN CRUZ ALBERDI COLLANTES

Calvillok eta Garrok diotenez, erabili dituzten datuei ñabardura eta zuzenketa dezente 
erantsi ahal daitezke oraindik. Ez da beraien helburua zehatzegi izatea eta alde batean 
utzi dute zenbait gorabehera populazioaren ohiturei buruz, sistemak berak eragin ditzakeen 
ohitura aldaketei buruz, eskain daitezkeen zenbait produktu berriei buruz, eta abar.

Ikertzaileek datu honekin Usurbilgo eremuak barazki eta lekariak elikatzeko arazorik ez duela 
azaltzen dute. Egun herriak 84 Ha. ditu landuta eta belardietarako 441 gehiago, hauetariko 
asko nekazaritzarako erabilgarriak izan daitezkeenak. Agroloki iturriak erabiltzen baditugu, 
baratzarako egokiak diren kategorietan Usurbilek 235 Ha ditu. Lur hauek, ondo kudeatuz 
gero, bere populazioaren laukoitza elikatzeko aukera dauka. Herriak burujabetzarako 
elikaduraren aldeko pausoak eman ditzake, beraz.

4.- Burujabetza eta enplegu aukerak: Goierriko adibidea

2016ko urtean zehar Gallego, Milikua eta Rodriguez Avellanok Bertatik Bertaren eskutik 
Goierri Garaiko Elikadura Sistemaren Diagnosiaren Hastapenen ikerketa burutzen dute. 

Egindako ikerketa lan sakona da eta asko dira lantzen dituen elementuak. Bertan, atal 
ezberdinetan, landa gunearengan eragina izan daitezken Lurralde Antolamendu Planak 
jasotzen ditu. Landa lurraren aukerak eta mehatxuak aztertzen ditu bertan. Bestalde, 
eskualdeak dituen lur errekurtsoak, lur eremuen sailkapena nekazal jarduerak jasotzeko 
aukeren arabera, nekazal sektoreko datuak, eskualdeko datu orokorrak, nekazal ekoizpena, 
Komertzializazioa eta behar nutrizionalak.

Landutako atal guztiak plangintza zehatz baten ondorioak dira. Plangintza horretan 
eskualdearen egongo egoera, nekazal lurren aukerak, populazio nutrizio beharrak eta 
eskualdeak dituen aukerekin nutrizio beharrak asetzeko plangintza bat burutzen dute. 
Kartografiaren bitartez lur egokiak ekoizpenaren arabera aukeratu egiten dute eta sortu 
daiteken enpleguaren estimazio bat ere burutzen dute.

Usurbilgo lana dute hauek ere abiapuntu baina sakontze maila handiagoa da eta aurre pauso 
bat markatzen du lurraren eta burujabetzaren inguruan Gipuzkoan egindako ikerketaren 
inguruan. Ikerketan lortutako ondorioak asko dira baina errezensio honen helburutarako 
ezinbestekoak diren elementuak bakarrik azpimarratuko ditugu

Emaitzen kalkulurako, nutrizio-beharren estimazio bat egiten da lehenik, eskualdean 
ekoiztu daitezkeen eta eskaera erreal bati erantzungo lioketen produktuak zeintzuk diren 
identifikatuz. Instalazio berrien aukeren inguruko arrastoa eskaintzen die ikerlariei horrek. 
Ondoren, eskaera hau lur-beharrekin erlazionatzen da, zenbat lur beharko litzateke hori 
aurrera eramateko. Eta nekazaritza eta abeltzaintzarako lurren egokitasun mailaren 
azterketarekin lotzen da guzti hau: zeintzuk dira lurrik egokienak, ze erabilera dute egun, 
Nola aktibatu daitezke.

Ikertzaileek lortutako emaitzak taula ezberdinetan islatzen dira. Hauetariko batzuk emaitzen 
nondik norakoak azaltzeko aukeratzen ditugu. Lehendabiziko taulan lekariak, esnekiak, 
haragia, arrautzak eta barazkien eskualdean dagoen eskakizuna jasotzen da, bertako 
populazioaren nutrizio beharren arabera. Bertan, hurrengo zutabean, eskualdean ekoizten 
diren nekazal produktuak jasotzen dira. Ezberdintasunaren honen ondorioz eskualdeak 
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dituen beharrak jasotzen da eta, iturri ezberdinak erabiliz, behar hauek asetzeko beharko 
litzakeen azalera jasotzen da.

Taula 2.- Nutrizio beharrak eta ekoizpenaren arteko desfasea Goierri Garaian

 ESKAERA DAGOENA BALANTZEA

    kg   Ha   kg   Ha   kg   Ha  

 PATATA  740000 33,04    0 -740000 -33

 ZEREALAK  1830000 105    0 -1830000 -105

 LEKALEAK  304,45 45  ?   ?     -45

 BARAZKIAK  3863000 390  ?  14,37    -375

 FRUTA-
ARBOLAK  

1673000 280  ?  0,94    -280

  

   Abere  Ha  Abere  Ha  Abere Ha

 Behi-esne eta 
esnekiak  

994 1591  ?   ?        

 Behi-haragia  2135 2313  ?   ?        

 BEHIA 
GUZTIRA  

3129 3904 1347  ?  -1782 -3500

 Txerri-haragia  17800 320 49    -17751 -1180

 Ardi eta ahuntz-
esneki  

10900 400  ?   ?        

 Ardi eta ahuntz-
haragi  

7350 275  ?   ?        

 ARDIA 
GUZTIRA  

18250 675 4097  ?  -14153 -565

 AHUNTZA 
GUZTIRA  

      455  ?  455 -18

 Hegazti erruleak  30500 12  ?   ?        

 Haragi  
hegaztiak  

173670 28  ?   ?        

 HEGAZTI 
GUZTIRA  

      3382          

 Untxiak  74433 12 6044    3382    

 HARAGI 
ZURIAK 

248103 40       -68389 -34

Iturria: Gallego, Milikua eta Rodriguez Avellanos (2016)

Egia da emaitza hauek kritikagarriak izan daitezke. Nabarmena da, adibidez, behi esne 
produkzioa buruko bertan jasotzen denaren bikoitza dela gaur egun, baina erabilitako 



Lurralde : inves. espac. 41 (2018), p. 299-322 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)310

JUAN CRUZ ALBERDI COLLANTES

iturri aberatsen eta zentsuzkoen arabera (besteak beste Usurbilgo adibidean jasotakoak), 
lortutako datuak benetako beharretara hurbiltzen direla ontzat eman dezakegu.

Datuek sektore guztietan dagoen ekoizpen eta lurraren desfase izugarriaren isla dira. 
Guztietan nabaria da baina barazkien eskakizunarekin jarraituz (aurreko adibidean egin den 
moduan) frogatuta gelditzen da eskualdean beharren % 4 besterik ez duela asetzen, eta 
horrela gainontzeko ekoizpenekin. 

Baina ikerlana gehiagora iristen da eta burujabetzaren aldeko apustuak zenbat lanpostu 
sortu dezakeen ere kalkulatu egiten du. Atal hau 6 udalerrien osotasunean ulertu beharra 
dago, ez baita herriz herriko kalkulua egiten. Lehen sektorean lanpostuak sortzeko gaitasuna, 
udalerriotako nutrizio-beharrizanekin lotu da. Horrela, lanpostu-sorrera ildo ezberdinak 
aurkeztuko dira, ildo bakoitza Dietetika eta Elikadura Zientzien Espainiako Elkarteak 
proposatutako elikagai taldeekin bat egingo duelarik. Kalkuluetarako intentsitate baxuko 
ekoizpenetatik abiatutzen da lana. Nekazal-ekoizpenarekin lotutako lanpostu berrien kopurua 
kalkulatzeko, aldiz, ez dira ALUak bakarrik kontuan hartuko. Horrez gain, talde idazlearen 
lehenagoko azterlanak eta Bizkaia eta Gipuzkoako esperientzia agroekologikoetan jasotako 
datuak erabili dira. Ikertzaileek diotenez, dokumentu honetan, behetik estimatuko dira 
sortutako lanpostu berriak, beti ere guztizko garapena aintzat hartuta.

ZEREALAK ETA PATATA Zereal- eta patata-laborantza estentsiboari dagokionez, 
33 hektareatan landutako 730.000 kg patata eta 115 Ha ingurutan landutako 
365.000 kg zereal behar direla ikusi dugu lehenago (Araba, Nafarroa eta 
Gaztelatik ekarritako zerealekin osatu beharko litzateke talde honen eskaera). 
3,5/4 hektareako patata-labore txandakatuen ustiategiak instalatu ahalko lirateke, 
ekoizpen estentsiboan, 10-14 lanpostu zuzen sortuz.

LEKALEAK Lekadunen kasuan batzuk baizik ez lirateke ekoiztuko lurraldearen 
eta klimaren ezaugarriengatik: ilarrak, babak, lekak, babarrunak... Orotara, 1.800 
kg babarrun beharko lirateke eta 31 bat hektarea hauek lantzeko. 3 lanpostu 
sortuko lirateke (indabak alean 0,08 ALU). 15.600 kg leka, baba eta ilar beharko 
lirateke, 8 bat hektareatan landuak. 1 eta 14 lanpostu artean sortu ahalko lirateke 
(laboreen mekanizazio-mailaren araberakoa da ezberdintasun hau). Azalera hau 
zereal- eta patata-laboreen ekoizpenarekin txandakatu ahalko litzateke. Guztira, 
15-24 lanpostu sortzeko aukera dago zereal, patata eta lekaleen ekoizpenean.

ARRAUTZAK Abeltzaintza ekologikoan, 1.200-1.500 oilo errule beharko lirateke 
ustiategi bat bideragarria izan eta lanpostu bat sortzeko. 5.000-7.000 m² beharko 
lirateke horretarako, oilategiaz eta araudiek eskatutako aldagelaz, sailkapen 
eremuaz... gain. 6 udalerrientzako 6.100.000 arrautza pasatxo behar dira urtean, 
30.500 oilo erruleren baliokidea den kopurua. Kopuru hauen lanpostu-sorrera 
gaitasun gorena aplikatuz, tamaina txikiko 20 ustiategi instalatu ahalko lirateke, 
eta, hortaz, 20 lanpostu zuzen. Kontserbadoreak bagara, oso bideragarria 
litzateke arrautza eskaera erantzuteko 10 lanpostu berri sortzea

BARAZKIAK Barazkien kasuan, familia-unitateentzako saskien ereduan 
oinarrituta egingo dira kalkuluak. Estimazio bat egite aldera, 30 saskiren 
asteroko salmentarekin, 2,7 pertsonek osatutako familia-nukleo bat elikatzen 
dela suposatzen da, eta horrek, lanpostu bat sortzen duela. Horrela, 29.800 
pertsonek osatutako biztanleria 11.000 bat familia-unitatek osatzen dutela esan 
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Ikerlariek diotenez, planteatutako kopuruak zehatz-zehatzak ez badira ere, oso argigarriak 
dira eskaria nondik norakoa den jakiteko, eta lanpostuak zer jardueratan sortu ahalko lira-
tekeen jakiteko. Lehenago esan bezala, kalkulua 6 udalerrietako biztanleetan oinarrituta 
egin da, hasieratik onartzen den arren biztanle hauen zati batek kanpoan egin ditzakeela 
otorduak (lan kontuengatik, batez ere), eta beste zati batek kontsumo kolektibo mota ezber-
dinen bitartez jasotzen dituela bere jan edanak (eskoletako jantokiak, egoitzak, lantegiak...). 

Ustiategi agroekologikoek ekoizpenak nahasten dituzte. Orokorrean, baratze-portzentaje 
altu bat egoten da bestelako ekoizpen txikiago batzuekin osatzen dena: ogia, arrautza, fruta 
(freskoa, marmelada, zukua...)... Hortaz, errealitatea nahiko konplexua da, eta, ikerlariek 
onartzen duten bezala, jaki batzuek baizik ezin ditzakegu lortu tokian. Hori dela eta, sinpli-
fikazio bat aplikatu da: elikagai taldeen arabera, eta nutrizio-beharrak asetzeko kopuruetan 
oinarrituta egin da lanpostu berrien kalkulua. 

Lehenago ikusitako guztiak uztartuz nutrizio, lanpostu eta azaleraren arteko erlazioa jarraian 
jasotzen den taula garatzen da. Bertan, ondorioztatzen den bezala, nekazaritza lanbide al-
ternatiba izan daiteke 500 pertsonentzat eskualdean, burujabetzaren aldeko apustua es-
kualdean egingo balitz (ikus taula 3). Are gehiago, ekoizpen bakoitzaren arabera zenbat 
ustiategi, zenbat lur eta zer mailakoa izan behar den jasotzen da. Ikerketa, beraz, osoa da 
eta eskualdearen ezaugarri guztiak hartzen ditu kontuan.

Taula honetan 496 eta 624 lanpostu artean sortzeko gaitasuna dagoela ikus daiteke. Kopuru 
hauek estimazioak dira: 6 udalerrietako 29.800 biztanleak tokian ekoiztutako elikagaiak 
kontsumituko lituzketela suposatzen da. Lanpostu hauen multzokako xehaketa lanean 
bertan egin da. Egia da existitzen diren lanpostuak kendu behar zaizkiola baina laguntza 
jasotzen dutenak 29 besterik ez dira.
Ikerketan zehar lurraren sailkapena eta nekazal potentzialitatea neurtzen da. Azterketa, 
gainera, partzelaz partzela burutzen da. Horren ondorioz azalera erreala eta azalera 
potentziala ere kalkulatzen dute.  

daiteke. Kalkuluetarako salmenta-bolumen hau erabiltzea gehiegizkoa litzateke, 
biztanleriaren %100 tokian ekoitzitako tokiko produktuekin elikatuko litzatekeela 
esaten ariko baikinen. Azpitik joko dugu hortaz, eta kalkuluetarako 800-900 
bat familia kontsideratuko ditugu. Honek zera esan nahiko luke: nekazaritza 
sektorean 280 lanpostu zuzen sortzea. 

FRUTA 6 herrietan sortzen den edo sortu daitekeen fruta bakarrik kontuan 
hartuta, urtean 1.637.000 kg-tako eskaera legoke. Ekoizpen horretarako 3 
eta 4 kategorietako 280 Ha beharko lirateke. Fruta-ekoizpenean oinarritutako 
soldata bat lortzeko (salmenta zuzena, produktu eraldatuak…) UTA datuetan eta 
lehendiko esperientzietan oinarrituta, 4 eta 5,5 Ha artean beharko lirateke. 50-70 
lanpostu berriren sorrera ekarriko luke horrek.
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Taula 3.- Burujabetzaren proposamenaren beharrak eta enpleguetan emaitzak

Lan postu 
kopurua

Ustiategiak Azalera Egokitasun 
kategoria

5 4 3

Patata 7 9 0- 3 33 4    

Lekale 
lehorrak

2 3 0- 3 31 4    

Ilarra, Baba, 
Leka

3 5 0- 3 8 4    

Estentsiboen 
kudeaketa 

15  22 187   187  

Esnekiak 50 60 8 25 1100 3   1100

Haragiak 111 154 12 49 2400 3   2400

Arrautzak 10 18 0 12 3   12

Barazkiak 260 300 3 17 400 5 y 4  45 355

Fruta 50 70 2 280 3 y 4  280  

GUZTIRA 496 624 79 4379 45  822 3512

Iturria: Gallego, Milikua eta Rodriguez Avellanos (2016)

Hori dela eta, datu hauek eskuragarri gelditzen diren lur urriak babestea ezinbestekoa 
kontsideratzera darama ikerlariei. Egindako kartografiaren arabera, baratze-ekoizpenaren 
zati bat (345 Ha) kota altuagoetara mugitu beharko da, ibarretatik garaiera eta malda 
handiagoetako lurretara. Baina lur horiek egun nekazaritza-jarduerak jasotzen dituzte, eta 4 
kategoriako lurzoru onetan kokatzen dira.

Fruta-arbolak, labore estentsiboak... bezalako bestelako nekazaritza-erabileretan, 
baratzezaintzarako aurrez aipatutako 345 hektareez gain, beste 187 eta 280 Ha beharko 
lirateke; hau da, 4 kategoriako 822 Ha. Egun 838 Ha daude eskuragarri, baina horrek ez du 
denak ongi komunikatuta daudenik edota bideragarriak direnik esan nahi. Kasuan kasukoa 
aztertu beharko litzateke. Gaur egun, lur hauek abeltzaintza erabilerak jasotzen dituzte 
gehienbat. Aipatu berri diren aspektu guztiak direla eta, 4 kategoriako lursailak artifizializatze 
eta baso-landaketa berrien aurrean babestu beharko lirateke. Zentzu honetan, gaur egun 
baso-landeketek okupatutako 4 kategoriako 405 Ha daude; nekazaritza-erabilerak jasotzeko 
berregituratu ahalko lirateke.
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Azkenik, bazkalekuei dagokien 3 kategoriaren inguruan 1.400 hektareatako defizit bat 
antzematen da. Defizit honek gaur egungo ekoiztu ahalko litzatekeenaren zati handi bat ezin 
ekoiztu ahal izatea dakar, Lurzoru Urbaniza ezinaren berrantolaketa bat beharrezkoa izango 
litzatekeelarik egoera hori konpontzeko: pinudiak bazkaleku bilakatu (pinuek okupatutako 3 
kategoriako 4.300 Ha existitzen dira), basa-artzaintza erabilerak sustatu...

Eskualdea, beraz, burujabetza gauzatzeko aukerak baditu baina erakunde, nekazari eta jabe 
guztien arteko adosmena eta plangintza zehatzak gauzatzea beharko litzateke. Ikerlariek 
populazioa modu osasuntsuan elikatzeko aukerak daudela probatzen dute baina hau 
dena nola gauzatu beharko litzakeen inguruan aipamenik zehatzik ez da egiten, hurrengo 
faserako geldituz.

5.- Ekimen txikiak, lurraren kudeaketaren inguruan orain arte burutu diren bakarrak

Aurreko puntuetan herri gehienak bere lurrarekin duten populazioarekin elikatzeko gaitasuna 
dutela probatzen da. Baina proiektu hauek, interesgarriak izan arren, egunerokotasunetik 
oso urruti daude. Lurra pribatua da eta nekazarien eza nabaria da kasu guztietan. Horren 
ondorioz, populazioaren nutrizio ardura kanpoko ekoizpenen eta enpresen eskuetan 
geratzen ari da.

Gutxi dira egoera honi aurre egiten dieten proiektuak, eta gutxiago oraindik ere lurrarengan 
oinarritzen diren proiektuak. Euskal Autonomi Erkidegoak lege tresneriak lurraren gaietan 
eragiteko onartuak ditu baina hauek gauzatu dituzten ekimenak oso murritzak dira.

Bizkaiko lurraldea mediatzeko bulegoak martxan jartzen lehena izan zen. Basalan elkarte 
publikoaren bidez, 2010an zenbait ahalegin martxan jarri zituen, hasiera batean jabe 
partikularrak eta lurra behar zituzten nekazariak harremanetan jartzeko. Emaitzak, ordea, 
ez ziren baikorrak izan eta hasierako saiakera horietan ez zen inolako emaitzik lortu. Jabeek 
dituzten expektatibak ez dira funtsa honen bitartez betetzen eta ohiko arrendamenduak 
nagusitzen dira, hau da, inolako idatziren bitartez, hitzezkoak eta garbitze alde kasu 
gehienetan.

Emaitzak gabeko deialdi batzuk ondoren, Bizkaiko funtsak alokairu pribatuaren bidea 
ez bultzatzea erabakitzen du. Ez du aukera hau ixten baina ez ditu ahalegin handiak 
bere promozioan egiten. Pasatako epeak instituzioei interbentzio publikoaren beharra 
ezinbestekoa dela erakusten die. Hemendik aurrera, egindako ahaleginak lur publikoetan 
oinarrituko dira, eta ez pribatuetan.

Bizkaian lur funtsaren lehenengo lur lotea 2011. urtean eman zen. 7 lur esleitu ziren Bermeo 
eta Busturiaren arteko Foru Aldundiaren 40 hektareatako lursail batean. Lurrak lortu 
zituzten 4 nekazariek aurreko esperientziarik gabekoak ziren, beste hirurak nekazaritzan 
edo abeltzaintzan aurreko esperientzia zuten. Lurren lagapena 4 eta 30 urteen artekoa da 
proiektuaren arabera (baratzagintza ekologikoa, abeltzaintza, erlezaintza eta hegaztizaintza 
-oilategi nahiko garrantzitsua-). 

Bigarrengo lur lotea urte bat geroago egin zen, 2012. urteko ekainean. Busturia eta Galdames 
udalerrien artean 6 hektarea lortu ziren eta hauetatik 4 partzela eskaini ziren. 

Hirugarrengo lur lotea 2013. urteko otsailean esleitu zen. Lote honetan 16 hektarea 3 
partzeletan zatitu ziren Mundaka eta Arrankudiaga udalerrietan (Astui,2013).

2013. urteko abenduan 4. lotea aurkeztu zen. Kasu honetan 9 gazteek haien lursaila lortu 
zuten. Loiu eta Mundaka udalerrien artean 20,4 hektarea banatu ziren. 4. lote honetan 
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Bizkaiko Lehenengo agrogunea sortu zen Loiun. Agrogune kontzeptu hau Gipuzkoako 
agroaldeen berdina da. Kasu honetan lurrak lortu zituzten 7 gazteek martxan jarri duten 
proiektua dugu. Beste bi gazteek lortutako lurrak baratzagintzarako eta larretarako erabiliko 
dira. Loiuko agrogunean baratzagintza, baratzagintza ekologikoa eta barraskilo granja 
landuko da.

2014. urteko martxoan Bizkaiko nekazaritza lurren funtseko lurrak eskatzeko epea zabaldu 
zen urte berdineko ekainaren 30 bukatzen dena. Lur lote honetan 85 hektarea daude 28 
partzeletan banatuta eta Bizkaiko lurralde osoan zehar barreiatuta egongo dira lur funtsaren 
5. deialdia osatuz. Partzelak honakoak izango dira (Bizkaiko Foru Aldundia, 2014): 

- 4 partzela Bilbon, Zeanurin, Urduñan eta Arrigorriagan. Partzela hauek partikularrek 
lagatakoak dira (orain arte lehenengoak) eta bazka eta larre erabilerak burutuko dira bertan. 

- Loiu eta Lezama artean 7 partzela eskaini dira. Partzela hauek bi udaletxeek lagatako 
lurretatik lortu dira eta baratzagintza edo ortu erabilerak burutuko dira bertan. - Foru 
Aldundiak Amorebieta-Etxanon, Lemoan, Berrizen, Zeberion, Busturian eta Galdakaon 
dituen lurrak Nekazaritza Lurren Funtsera bideratu ditu. Lur hauetan 6 partzela osatu dira 
bazka eta larre erabileretarako, fruta arbolen erabilerarako eta barraskilo granjak egiteko. 

- Azpiegiturak S.A.U Bizkaiko Foru Aldundiaren Elkarte Publikoak 3 partzela utzi ditu 
Amorebieta-Etxanon eta 9 Gatikan. Partzela hauetan baratzagintza eta beste erabilera 
batzuk garatu ahal izango dira.

Gipuzkoako lurraldean lur publikoetan indarrak metatuko zirela aurreikusten zen, besteak 
beste, lur publikoetan egindako saiakerak kale egin zutelako aurretik. Ikerkuntza honetan 
Gipuzkoan egindako lurraren inguruko saiakeretan zentzatzen ari garenez, jarraian egindako 
aurrerapenak garatzen ditugu. 

2013. urteko abenduan Gipuzkoako Foru Aldundia, Kutxa Ekogunea eta Behemendi Landa 
Garapenerako Elkartearen arteko hitzarmenaren ondorioz sortu zen Lezoko agroaldea, 
Urrullo baserriaren inguruan dauden lurretan. Lezoko urbanizagarri ezina den eremuan 
kokatuta dago eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren lurrak dira. Lur hauek Pasaiko Superportura 
bideratuta daude, balio estrategiko handiko lurrak dira baina gaur egun Foru Aldundiak ez 
du ia etekinik ateratzen. Horregatik nekazaritzara bideratzea erabaki zuten bertatik jendea 
bizi ahal izateko helburuarekin. 

Hitzarmenari esker 102.820 m2-ko azalera duen lursaila nekazal aktibitatera bideratu zen. 
Proiektuaren bitartez 5 pertsonetarako hektarea bana izango duten baratzak sortu dira. Lur 
bakoitzak ur hornidura izateko obrak egin dira eta bertara ailegatzeko bidea egokitu da.

Hortik urte betera, Urrulloko agroaldean esleipen berria egiten da eta hiru partzela gehiago 
adjudikatzen dira. Horrekin, lezoko agroalde ekologikoa erabat hedatuta gelditzen da (Ikus 
mapa 1).
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Mapa 1. Urrulloko agroaldea. 2013 eta 2014

     Iturria: ADR Behemendi. Egileak egina (datoak m2)

Mapa 2. Botikako agroaldea. 2014

            Iturria: ADR Behemendi. Egileak egina 
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Gipuzkoan sortu zen beste agroaldea eredua Hondarribikoa dugu. 2013. urtean Hondarribiko 
udalak nekazaritzari buruzko ikastaroa eskaini zuen. Udaletxeak babes ofizialeko etxebizitzak 
egiteko zuen partzela batean agroaldea egitea erabaki zuen. Krisiaren ondorioz partzela 
horretan ez zen inolako erabilerarik ematen, ondorioz nekazaritzara bideratzea erabaki zuen 
(Diario Vasco, 2013). Kasu honetan, agroaldea ez da Foru Aldundiko lurretan egin baizik eta 
udaletxe baten lurretan (Ikus Mapa 2). 

Momentuz lurrak 4 urtez esleituko dira baina 4 urteak igaro ondoren partzeletan inolako 
proiekturik aurkezten ez bada epe hauek luzatzeko aukera egongo da (urtez urte). Agroalde 
berri hau Hondarribiko Botika baserriaren inguruko lurretan kokatuta dago. 

Lur hauek kudeatzeko Hondarribiko udalak Behemendi Landa Garapenerako elkartea au-
keratu du. Lurrak 5000 m2-ko azalera dute Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaur-
laritzak ematen duten laguntzak lortzeko lur kopuru minimoa delako. Guztira hiru partzela 
atera dira.

Ondoren egindako ahaleginak hasieran martxan jarritako eredu berdina bultzatzen dute lurralde honetan. Ez dira 
adibide asko eta orokorrean lerro berdinak garatzen dituzte baina bakoitzak bere berezitasunak inkorporatuz.

Ahalegin garrantzitsuena, mugitzen duten lurren bolumenarengatik, Lezon burutzen ari da berriz ere. Kasu hon-
etan, intermodalaren gunea eraikitzeko erositako lurretan garatzen da proiektuak, lurraren jabea berriz ere Foru 
Aldundia izanik. 

2017aren martxoan lurrak esleitu eta adjudikatu egin dira. Baratzagintzarako lau partzela sortu dira. Hauetan, 
ustiategi profesionalak ezartzeko kontsideratutako gutxiengo lurra da kontuan hartzen dena, hau da, 1 Ha.tik 
hurbileko eremua.

Horretaz gain, ganaderitzarako lurrak eta baserri batean ere esleitu da. Baserriaren kasuan ezin da bertan bizi 
baina etxea biltegi bezala erabili daiteke. Lurren erabileraren inguruan proiektu mixtoak bilatu dira kasu honetan, 
hau da, baratza erabili eta belardietan ganaderitzarako erabilera ezberdinak bultzatu (Ikus mapa 3).

Hondarrabiko eredua jarraituz, hau da, udalen interbentzioaren bitartez, eta Lur Futsaren inizitibatik at, Oiartzu-
nen antzeko ekimena burutu da. Kasu honetan bi Ha. Ko agroaldea burutu da, biak baratzagintzarako eta bertan 
bi ustiategi jarri dira martxan. Beste horrenbeste Astigarragan. Kasu honetan ustiategi bakarra izan da martxan 
jarri dena (Ikus mapa 4 eta 5).

Agroalde guzti hauetan eta lur eremuak eskatzen ari diren interesatuek aurretik genuen nekazari perfilarekin al-
daketa nabarmena islatzen dute. Beste agroaldeetan, hiprodoniko erara ekoizten ziren agroaldeetan, interesat-
ua ohiko nekazaria zen. Ustiategia handitzeko beharra zuen eta lur egokiak ez zuenez era honetako lekuetara 
jotzen zuen (Ikus Alberdi, 2005). Orain ordea, beste eratako interesatua dugu.
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Mapa 3.- Apaizartzako Agroaldea

Mapa 4.- Astigarragako Agroaldea  Mapa 5.- Oiartzungo Agroaldea

Iturria: ADR Behemendi. Egileak egina

Orokorrean, nahiko perfil antzekoa topatzen dugu finken lagapen deialdira aurkeztu eta berau lortutakoen arte-
an. Hau da, langabeak, zeinak nekazaritzarekiko apustua egin eta hainbat ikastaro burutu dituzten bai barazki-
gintzan, bai frutagintzan ere. Gehiengoa gizonezkoa, kasu batzuetan bikotea lagun dutela eta adinari dagoki-
onez 30 eta 50 urte bitartekoak denak ere. Bakarren batek aurrezko esperientzia du, jarduera profesional gisa 
arituz eta kontsumo talde bateko ekoizle izanik (Ikus taula 4).
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Taula 4- Enplegua eta komertzializazio bidea lezoko Agroaldean

Partzela Enplegua Komertzioa

A 3 pertsona 2 kontsumo taldea

B 2 pertsona eta  kanpoko 
laguntza

2 kontsumo taldea

C 1 pertsona 2 kontsumo taldea eta denda

D 1 pertsona eta  kanpoko 
laguntza

1 kontsumo taldea eta denda eta 
jatetxeak

E 1 pertsona Saskiak eta denda

F 1 pertsona Denda eta jatetxea

G Baja emanda -

H 2 pertsona Komunitate 
zibilaren erara

1 kontsumo taldea eta restaurant

      Iturria: ADR Behemendi. Egileak egina

Ikusten denez, behin urte batzuk aritu ondoren, kontsumo taldeak dira garatzen duten komertzial eredu nagusi-
ena. Jatorri aldetik, hiritarrak dira gehienak, errekurtso eta lurrik gabekoak, eta hauengan ari da egungo nekazal 
garapen ekologikoa eta lur eredu publikoak garatzen bereziki. Antolaketa ereduaren inguruan, lan egiteko modu 
asko dago baina orokorrean, ere indibidualean hasten direnak bereziki, langile gehiagorekin osatzen dute lan 
taldea.

6.- Egungo ekimenak, elikadura burujabetzarantz. Ondorio gisa

Azken urteetan Gipuzkoan lurra, elikadura burujabetza, nutrizio eta sortutako lanpostuak 
batzen zituzten lehendabiziko proiektuak burutu dira. Proiektu hauek aitzindariak dira, 
oraingoz hutsune asko bete behar dituztenak baina gero eta osoagoak izaten ari dira eta 
gure herriek bere populazioa elikatzeko adina lur dutela frogatzen dute. 

Proiektuak, garatzen direnen arabera, elikaduraren burujabetzaren onuraren zenbait ondorio 
garbi usten dute, hauen artean nutrizio egokitzeko beharra eta enpleguaren aukerak. 
Proiektu hauek, halaber, bertako produktuen kontsumoa eta nekazaritzaren suspertzearen 
kontzientzia zabaltzen dute.
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Hala ere, ikertzaileek dioten bezala, proiektu hauetan azaltzen den egoerara iristeko 
egungo errealitatea goitik bera aldatu beharko litzateke. Pausoka da gehien aipatzen den 
errekomendazioa, baina atzera egingo ez dituzten pausoak, burujabetasunerantz. 

Proiektu hauek, Goierrikoa bereziki, egun ez dira gauzagarriak. Gainditu ezinezko eragozpen 
handiak  dituzte. Garrantzitsuena, dudarik gabe, lurraren jabetza da. Jabea eta nekazaria 
ez da pertsona bera kasu askotan. Nahiz eta lur egokiak izan ekoizpenarekin zer ikusirik 
ez duten beste ezaugarriak dira lur hauen egun dituzten erabilera ulertzeko erabili behar 
ditugunak (nekazarien adina, formakuntza, lanbidea, jabetza, espezialitatea, familia, …).

Bestalde, kontsumidorearen aukeraketa librea kontuan hartu beharko litzateke. Egungo 
merkatu sisteman, non produktuak leku guztietatik etortzen diren eta komertzio aukerak 
hain esku gutxietan gelditzen ari diren, bertako produktuetan oinarritutako eredua bakar 
gauzagarria da teorikoki baina ez da benetakoa.

Tarte honetan ekoizleen lehentasunak ere kontuan hartu beharko lirateke. Goierriko ikerketak 
argi usten du zein ekoizle gutxi ditugun gure eskualdetan. Horretaz gain, ditugunak ere 
eredu baten aukeraketa egin zuten bere momentuan eta ereduaren berri baten aldaketaren 
aurrean mesfidagarri azaltzen dira. Eredu ekologikorantz abiatuko bagina egun dauden 
nekazari gehienekin ezin izango litzateke kontatu, ez direlako ekoizpen mota berri hauen 
aldekoak. Eredu honen alde egiten dutenak, agroaldeetan ikusten ari den bezala, nekazari 
berriak dira.

Benetako aukera bat gauzatzea ezinezkoa da, ez behintzat oraingo eredu ekonomikoa 
indarrean dagoen bitartean. Horrek ez die burututako lanei inolako meriturik kentzen. Lan 
hauek guria bezalako eremu menditsu eta populatu batean elikadura burujabetza posible 
dela probatzen dute. 

Bitartean, lanen egileen dioten bezala, pausuz pausu joan behar da. Ganorazko irtenbidea 
bertako eta ekologikoa den produktuaren presentzia gero eta handia izan dadin bultzatzea 
da. Orain arte burututako lanak agroekologikoaren ereduaren hasieraren hasieran gaudela 
erakusten dute baina, zentzu berean, eredu bat eta helburu bat badagoela eta ereduaren 
garapena da bultzatu behar dena, pausuz pausu beti ere. Eredu honen lau zutabeetan eutsi 
beharko litzateke, gutxienez hasiera batean:

1. Gizakiaren zutabea. Gipuzkoan izaten ari diren gazteen inkorporaziak 
urriak dira baina ematen ari direnen artean baratzagintza ekologikoa da gazte ge-
hien erakartzen duena. Hiritik etorritako nekazariak dira, errekurtso gutxikoak baina 
hasiera zaila baten ondoren sektorean egonkortzen dira. Eskulan hau kaptatzeko, 
formatzeko eta ekonomikoki laguntzeko bideak jorratuak daude dagoeneko.

2. Komertzial zutabea. Gaur egungo bertako eta ekologikoaren ekoizpena-
ren eskakizuna txikia da baina badu bere kontsumidore fidela, bere bideak jorrat-
zen duena eta honetan eusten diren hasten diren ustiategia gehienak.

3. Politika zutabea. Ezinbestekoa da proiektua aurrera eramateko. Herri ad-
ministrazioa herri proiektuak gauzatzeko nahia azaldu du behin eta berriro, nahiz 
eta ekimenak oraingoz urriak izan. Beste horrenbeste nekazal administrazioz esan 
daiteke. Lurraren lagapena eredu baten hasiera finkatu du, ezinbestekoa gazte eta 
hiritarrak diren nekazari berriak finkatzeko.
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4. Giza eredua. Produktuen kalitate eta jatorrenari buruzko eztabaida gizar-
tearen kezka da. Eztabaidaren jarraipena bertakoa eta ekologikoaren aldeko elika-
dura baten aldeko ezinbesteko tresneriak dira.

Bidea egiteko egon arren helburuak eta sendak finkatuak daude. Bertakotasuna eta 
ekologikoa bultzatzen duen nekazal eredu batek aipatutako zutabeak progresiboki eta modu 
koordinatuan aktibatzen hasi beharko lirateke. Horretarako, administrazio eta elkarteek 
burutzen dituzten garatzeko programak komertzial arloan egiten diren ahaleginekin bat egin 
behar dute. Egun burutzen ari diren ekimenak, lurrari lotuak gehienbat, eta etorkizunean 
burutu behar direnak (eraldaketa zentroak, laugarren gama…) era honetako produktuak 
eskatzen dituzten kontsumidorearekin negoziatu behar dira, ekoizpenaren garapenak 
kontsumoarekin bat egin behar duelako.

Bertako eta ekologikoaren ekoizpen eredua garatu ahal izateko, koordinazioa ezinbesteko 
jotzen denez, lan mahiak antolatzea eta komertzio eta sektorearen dinamizazio ahaleginak 
gure herrietan benetako ekoizpen iraultza aktibatzeko ezinbesteko tresneriak dira eta, labore 
honetan bereziki, administrazioaren parte hartzea estrategikoa da.
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