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Lurraldea kontrako interesen harreman/gatazka etengabean 
eraikitzen da. XX. mendeko azken herenaz gero, bederen, 
energia- eta komunikazio-azpiegiturak, etxegintza-hirigintza 
proiektuak, paisaia... lurralde-ikuspegitik interes orokorreko 
eztabaida-gai nagusiak izan dira, elikadurarekin zerikusia 
zutenak guztiz bazterrean geldituz.  Alta, lurraldea eraikuntza 
soziala den aldetik, hura zehazteko eztabaiden erdigunerat 
elikadura ekartzeak ingurunea berrantolatzeko baina, batez 
ere, gure biziak birtokiratzeko aukera ezin hobea eskaintzen 
du.

Proiektu txikitzaileak eta nekazaritza-lurrak

Elikadura birtokiratzeko Baztango1 esperientziaz ari 
garela, prozesuaren hastapenaz aritzea beharrezkoa da. 
Azkeneko hamabortz urteetan bailara politikoki eta 
sozialki baldintzatu duten bi proiektu eztabaidagarri izan 
dira, oraino gatazka-iturri direnak: Erdizeko aire zabaleko 
meatzea2 eta Aroztegiko urbanizazioa3. Erdiz Baztango 
herri-bazkaleku handiena da, 500 hektarea inguru ditu 
eta Aldude Mendi izeneko Babes Bereziko Eremuan dago. 
Aroztegiko proiektua, berriz, Lekaroz herrian egin nahi dute; 
45 hektareako lurzoru urbanizaezina hartzen du eta bertan 
228 familia bakarreko bizitegi, luxuzko hotela eta golf belaia 
egin nahi dute. Sustatzaileek hotelaren aurreproiektuan 

1   Baztan hamabortz herriz osatutako udalerri bakarra da. Historikoki 
unibertsitate moduan antolaturik 376 km2-ko hedadura du. Euskal Herriko 
udalerri zabalena, beraz. Lurraldearen % 85 herri-lurra da eta gaur egun 7.800 
biztanle ditu.
2   Ecologistas en acción (2018). Bistaratutako eguna: 2018/12/10: <https://
www.ecologistasenaccion.org/?p=10048>.
3   Palacio de Arozteguia (2018). Bistaratutako eguna: 2018/12/10: <http://
palaciodearozteguia.com/?lang=eu>.

dioten bezala «Baztango barruti-itxirik»4 handiena.

Proiektu horien aurkako mugimenduak lur horien 
nekazaritza-balioa aldarrikatu izan du hasieratik. Lehenengo 
kasuan Baztango herri-bazkaleku handiena izanik, urtero 
uda-sasoian 500 behi buru alhatzen dira eta gainerako 
urtaroetan zaldi-behor eta ardiak. Denera 80 nekazarik 
erabiltzen dute. Bigarren kasuan, Udalez Gaindiko eragina 
duen Plan bezala izapidetu du Nafarroako Gobernuak eta, 
horren ondorioz, «Palacio de Arozteguia» sustatzaileak 
eskatuta herri-lurrak eta lur-jabe ttiki batzuen lursailak 
hartzen dituen banaketa-area zehaztu du. Lur horien 
gehiengoa jabegoan edo alokairuan nekazaritzarako erabili 
izan da. Betiere, area kudeatzen duen konpentsazio-
batzordearen gehiengoa proiektuaren sustatzaileak du: 
«Palacio de Arozteguia»k.

Lehen sektorearen gainbeherarekin lurrari buruzko 
nekazaritza-ikuspegiak garrantzia galdu du, nahiz oraino 
populazio aktiboaren % 6 inguru horretan aritu Baztanen; 
denera 233 aktibo edo profesional5. Nolanahi ere den, 
aziendak maneiatzen dituzten ustiategiak orotara 548 dira. 

Aipatu bi proiektuek erakusten dutenez, landa-eremuek 
bizi duten egiturazko gainbeheraren testuinguruan tokiko 
garapen sozioekonomikoaren ekimena kanpoko eragileen 
eskuetan gelditzen da eta barneko indarren ahalmen 
sortzaile eta eratzailea proiektu horiek gelditu beharrak 
xurgatzen du. Horrela, landa-eremuaren desegituraketa eta 

4   Dokumentua Baztango Udalean eskuragarri dago.
5   Profesionalak prioritario edo ATP direnak lirateke. Datuok 2016. urtekoak 
dira eta Nekazaritza Ganberak Elizondon duen bulegotik zuzenean eskuratu 
dira.
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kanpoko dinamikei buruzko menpekotasuna erabatekoa 
den honetan6, lurraldetik bertatik tokiko garapena 
bultzatzeko barneko indarrak antolatzea eta agenda 
lehiatzea beharrezkoa da. Horrek ahalbidetu du hain zuzen, 
nekazaritza-lurren defentsatik tokiko elikadura-sistema 
gogoetatzerat igarotzea eta, hortik, elikadura birtokiratzeko 
ahaleginera.

Elikadura tokiko garapen-estrategiaren erdigunean

Landa-eremuak eta nekazaritza-inguruneak historikoki 
gauza bera izan badira ere, XX. mendean barna gertatu den 
industrializazio- eta urbanizazio-prozesuak baliokidetza hori 
hautsi du; hortaz, hamarkada batzuk dira landa-eremuak ez 
direla nekazaritza-espazioen sinonimo. Izatez, nekazaritza 
desagertzeko bidean dago Euskal Herri osoan7. 

Ingurumari horretan, nekazaritza eta elikadura uztartzeak 
aukera eta konplizitate berriak ekarri ditu. Lotura argia bada 
ere, ez dira beti uztarri berean ibili eta, ondorioz, nekazariak 
alde batetik eta herritar-kontsumitzaileak bertzetik ibili dira. 
Bateratzeak, irismen luzeko estrategia eraikitzeko aukera 
ekarri du. Gogoeta horretarako Hazitik Hozie tokiko 
garapenerako elkarte herritarraren eraketa mugarria izan 
da.

Horren barnean lehendabiziko pausoa, bukatu gabeko 
nekazaritza-ereduaren gaineko eztabaida da8. Sektorea bera 
gainditzen duen eztabaida soziala eta herri bezala erabakiak 
6   Nafarroako Gobernuaren espezializazio adimendun estrategia bertikalki 
ematen den kanpo esku-hartzearen bertze adibide bat litzateke, tokiko 
entitateekin inon gurutzatzen ez baita.
7   Landa-garapeneko programetan nekazaritza-elikadura bertze hainbat 
garapen-arlorekin batean ageri da, balio zentralik eta egituratzailerik gabe.
8   Nafarroan azken hamarkadetan abere buruen pilaketa- eta intentsifikazio-
prozesu handia eman da. Caparrosoko behitegiak 4.900 ditu eta 1.000 buru 
inguruko bertze bortz ustiategi daude. Gainerako azpisektoreetan ere irudiko 
egoera errepikatzen da.

1. irudia ~ Aroztegiko Udalez Gaindikoa den 
Sektore Planaren kontra 2016an Elizondon 
egindako manifestaldia.
Egilea ~ utzitako argazkia.

2. irudia ~ Danonek Nafarroako mendialdeko 
zazpi nekazariri esne gehiagorik bilduko ez 
ziela iragarri zien 2017 hasieran. Horren berri 
jakin bezain fite Baztango hamarnaka eragile 
sozialek multinazionalaren erabakia gaitzetsi eta 
sektorearen aldeko manifestaldia deitu zuten. 
Egilea ~ utzitako argazkia.

3. irudia ~ 2017ko apirilean Elizondoko karriketan 
esne-sektorearen eta landa-eremu bizien aldeko 
manifestaldi jendetsua egin zen. Danonek 
mendialdeko zazpi nekazariri esne gehiagorik 
bilduko ez ziela salatu nahi izan zuten.
Egilea ~ utzitako argazkia.

4. irudia ~ Ziklo produktibo osoa egiten duten 
bailarako ekoizleek Baztango Zaporeak elkartea 
eratu eta aurkeztu zutenekoa, 2016ko martxoan. 
Egilea ~ utzitako argazkia.
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hartzea eskatzen duena. «Eutsi Baserriari! Baztanen 
nekazaritza herrikoi eta iraunkorra» ekimenak horri 
erantzuten dio eta sektorearen autoestimua indartzeari 
ere bai. Orain urte eta erdi Danonek mendialdeko zazpi 
ustiategietan esnea biltzeari utzi ziolarik «Landa-eremu 
bizien alde. Esne sektorea ere bizirik behar dugu» Elizondon 
egin zen manifestaldiaren segida da9. Herri-eragile aunitzen 
babesarekin sektorearen alde egin zen, manifestaldiak 
nekazaritzarik gabeko mendi-ingurunerik nahi ez zela ozen 
aldarrikatu zuen, bai eta sektorearen alde mugitzeko prest 
zegoela ere. Beraz, aldeko testuinguru soziala eratu eta 
ikusarazteko garrantzitsua izan zen, horren gainean urrats 
berriak eman ahal izateko. 

Bertzalde, eredu-aldaketari buruz jarraiki, lurra faktore 
produktiboaren gainean urratsak ere eman dira. Alde 
batetik, komunean aprobetxatzen diren Erdiz, Lizartzu 
eta Belateko herri-bazkalekuak ekologiko gisa egiaztatu 
dira, denera 1.000 hektarea inguru. Bertzalde, partikularki 
aprobetxatzen diren komunalei buruz, horiek arautzen 
dituen ordenantza aldatzeko bidean da eta landu den 
zirriborroak profesionalak lehenesteaz gain, bertze irizpide 
aunitzen artean —gaztea izatea, emakumea…— maneiu 
ekologikoak eta estentsiboak puntuatzen du. Lurrarekin 
lotuta ere Elutseko baratze komunal ekologikoak aipa 
daitezke edo eskola-baratzeetara bideratutako udalaren 
ondare-lurrak, Iruritan bezala. Udalak kudeatzen dituen 
lorategi eta lurretan glifosatoa ez erabiltzeko erabakia ere 
ildo honetan kokatzen ahal da.

Ereduaren gaineko eztabaidan eragiteko Baztango 
Agroekologia Eskola Herritarra aipatu beharko litzateke, 
zeina bailarako hainbat eragileren ekimenak koordinatu eta 
bateratzen dituen estalkia baita. Bertze gisa zatikaturik eta 
barreiaturik egiten ziren ekimenei lotura eta ikusgarritasuna 
ematen die, diskurtsoa egituratu bidenabar. Modu berean, 
eskualdean eginen den Lanbide Heziketako zentro berrian 
agroekologiako erdi zikloa emateko aldarriari erantzuten 
dio.

Bertze maila batean «Zer jan halako Baztan»10 ekimena 
legoke, herritarrek jaten dutenari buruz ohartaraztea 
helburu duena. Betiko produktuak oraingo gustu eta 
nahietarat egokitzeko eginahala da. Erraz kozinatzeko 
moduetan emanik, erakargarri eginez eta horiek bailarako 
sektorearekin harremanetan jarriz. Horretarako Youtube 
kanala, Facebook eta Twitter erabiltzen dira. Aldi berean, 
hitzordu herrikoietan eragiteko tresna da eta Baztandarren 
Biltzarra eguneko herri–bazkarian, adibidez, 1.500 
bazkaltiarrei bertako produktuak emateko otordua aldatzea 
ekarri zuen. Edo eskoletako jangeletan eragiteko modua ere 
bada. Ikasturte honetan, adibidez, haur-eskolan sukaldea 
muntatu du udalak eta bertan prestatutako otorduak ematen 
hasi dira, nahiz otordu guztiak bertako produktuekin eta 
ekologikoan eman artio bidea egin beharko den.

Bertzalde, bertako lehengaien eraldaketa errazteko udal-
9   Aipagarria da sektorearen defentsa egiteko ekimena herriko eragileetatik 
abiatu zela, nahiz protagonismoa nekazarien eskuetan utzi. Normala da, 
bertzalde, gainbehera etorritako sektorea delako eta adinez zahartua 
(Baztanen % 45ek 55 urte baino gehiago ditu). Gainerakoan, aipagarria da, 
orobat, aspaldi honetan Hego Euskal Herrian nekazaritza-kontuekin egin den 
manifestaldi bakarra izan dela.
10   www.baztan.eus/zerjanhalakobaztan

hiltegian zatiketa-gela eta obradorea egin dira. Kasu honetan 
sektorearendako, baina partikularrendako ere erabilgarria 
den bertze zerbitzu publiko bat eskainiz. Ildo horretan, 
ziklo osoa ixten duten baserritarrekin Baztango Zaporeak 
elkartea sortu da. Orotariko produktuak elaboratzen 
dituzte: ardi-, behi- eta ahuntz-gasna, sagardoa, ardo zuria, 
euskal txerria, piriniotar aratxekia, arrautza ekologikoak, 
oilasko kanperoak, eztia, marmeladak… 

Baztango Zaporeak, aldi berean, Arras Baztan11 nortasun/
lurralde markaren dinamikan kokatzen da, bailarako 
jarduera ekonomikoak antolatu nahi dituen estrategia zabala. 
Horrela, landa-eremuko jarduera ekonomikoak nortasun/
lurralde marka estrategiarekin eragile publiko eta pribatuak 
biltzen dituen fundazioan antolatu eta egituratu dira. 
Asmoa da bailarako balio-sistemarekin bateragarria den 
tokiko garapen sozioekonomikoa bultzatzea. Horretarako, 
fundazioaren estatutuek aitortzen duten bezala, bertzeren 
artean «Baztango paisaia bermatzen duen nekazaritza-
abeltzaintzaren produkzio estentsiboa bultzatu»ko du.

Gainerakoan eraikita dagoen bizitegien parkean eragiteko 
eta lurraren gaineko presioa arintzeko Baztango herri 
guztietan etxebizitzen zaharberritzea bultzatzeko barne-
eraberritzeko plana egiteko akordioa hartu du udalak.

Ondorio gisa

Ikus daitekeen bezala nekazaritza-elikadura bailarako 
agenda publikoaren erdigunean paratzeak ekinbide aunitzi 
bidea eman die, lurraldeari buruz ematen diren eztabaidetan 
hizpide berriak sartuz eta eztabaidarako gaiak ugarituz. 
Funtsean, lurraldearen gaineko kontrola da jokoan dagoena 
eta hori eztabaida-gaien agendak eta indar-harremanek 
erabakiko dute. Bide horretan, proiektu txikitzaileen 
aurkako dinamikan neutralizaturik ez gelditzeko Hazitik 
Hozie tokiko garapenerako elkarte herritarraren agerpena 
aipagarria izan da, ikuspegi estrategikoarekin herriko 
eragileen eta erakundeen elkarlanaren bidez aukeren 
zerumuga zabaltzeko giltzarria baita. Deus ez da bukatu, 
dena egiteko dago.

:::

11   www.arrasbaztan.eus
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