
   

1 

 

 

AURKIBIDEA 

1-AURREKARIAK        4  

2-AZTERKETAREN XEHETASUNAK     6 

3- SEKTOREAREN EGOERARI BURUZKO DATUAK   7 

 3.1-ADIERAZLE OROKORRAK       7 

  Biztanleria bilakaera       7 

Jarduera sektoriala lurraldeka (5)     9 

Eskualdeko lurren erabilpena 2010eko baso    

 inbentarioan oinarrituta      9 

3.2-BASERRI ADIERAZLEAK       10 

Landa lurrak (Ha) 2006-2013      10 

Lurren erabilera (Ha) 2013      10 

2012. urtean dauden baserri kopurua     11 

2012ko ustialekuetako genero ikuspegia    11 

2012ko ustialekuetako titularren adina Goierri Garaian   11 

Baserritik bizi direnen kopurua Goierri Garaian 1992-2013  12 

EAEko azienda-kopurua, espezie eta lurraldearen arabera 2012  12 

Ukuilu kopurua Gipuzkoan      13 

Abereburuak (ALU) 2013 Goierri Garaian    13 

3.3-EKOIZPEN HAINBAT DATU       13 

Behi-esnearen ekoizpena Gipuzkoan     14 

Ardi-esnearen ekoizpena Gipuzkoan     14 

Ekoizpen ekologiko kopurua EAEn     14 

Nekazaritza ekologikoan erregistratutako azalera   

 hektareatan Gipuzkoan       14 



   

2 

 

Kalitatezko zigiluetan daudenen kopurua Goierri    

 Garaian 2011n         15 

Baserritik bizi direnak ekoizten dutena Goierri     

  Garaian 2012        15 

Baserrietako baratzen azalera Goierri Garaian 2012   15 

4-GIZARTEAREN KONTSUMOKO HAINBAT DATU   16 

Elikagaien kontsumoa EAEn (kg/urtean)     16 

Kontsumo ohiturak       16 

Haragi kontsumoa       18 

Adinaren araberako esneki kontsumoa (kg/urtean)   19 

Barazkien bataz besteko kontsumoa (kg/urtean) EAEn   19 

Fruitu lehorren bataz besteko kontsumoa EAEn    20 

Adinaren araberako elikagai kontsumoa EAEn    20 

5-EKOIZPEN MAILA        21 

6-BASERRIETARA BISITAK       23 

6.1-BISITEN NONDIK NORAKOAK      23 

Bertatik Bertarako baserriak      23 

Baserri bakoitzeko biztanle kopurua     26 

Baserriko biztanleen adina      26 

6.2-PROIEKTUAREN INGURUAN ESANDAKOAK     27 

Lur-bankua        27 

Denda         28 

Jangela         28 

Baserrietako ekoizpena  eta transformazio planta   28 

Kontsumoa        30 

Kalitate ziurtagiriak       31 



   

3 

 

Kontzientziazioa eta Natur Eskola Bizia     32 

Iradokizun eta kritikak       32 

7-BERTATIK BERTARA: ELIKADURA BURUJABETZAREN 

NORABIDEAN         33 

8-ONDORIO NAGUSIAK       36 

9-ITURRIAK         38 



   

4 

 

 

1-AURREKARIAK  

Eskualdeko lehen sektoreak bultzada baten beharra zuela eta baserrietako jarduera 

galtzen ari zela ikusita, egoera horri buelta emateko proiektua jaio zen: BERTATIK BERTARA 

proiektua, alajaina. Proiektu honek eskualdeko baserrien ekoizpenaren sustapena bilatzen du:  

bertako, kalitatezko eta garaiko produktuen bitartez, baserritarrak, dendariak eta 

kontsumitzaileak batuko dituen sare indartsua osatzea du helburu, talde lanaren bidea 

uztartuz. Bestalde, eskualdean elikadura jasangarritasuna eta ingurumenaren babesa bezalako 

baloreak bultzatu nahi ditu. Goierri Garaiko eskualde osoa egitasmo honetaz baliatu eta 

honengatik indarturik ateratzea du xede.  

Egitasmo hau, eskualdeko (Ezkio-Itsaso, Gabiria, Legazpi, Ormaiztegi, Urretxu eta 

Zumarraga) baserriek beren jarduera baldintza duinetan jarraitu ahal dezaten bermatzeko, eta 

sektore horretara gehitu nahi diren pertsona berriei aukera emateko ere jaio da. Nola ez, 

Bertatik Bertara proiektuak baserritarrak ditu ardatza eta motore, beraiek izan behar baitira 

proiektu honen protagonista nagusiak. 

Ezaguna da lehen sektoreak ekonomia orokorrean duen pisu txikia; baina, gizartean 

garrantzia izugarria izaki, sektorea indartzea funtsezkoa dela ohartu ziren. Zenbait baserri ixten 

eta uzten ari dira; eta jabeen adina kontuan harturik, ez bazaio erremediorik jartzen datozen 

urteetan egoera larriagoa izango dela aurreratu daiteke. Egoera hau irauli ahal izateko, zenbait 

aldaketa eman behar direla ondorioztatu da. Hala nola, gizartearen inplikazio handiagoa bat 

behar da eta herritarrak prozesuaren partaide egin behar dira. Horrela, kontsumo arduratsua 

sustatu beharra dagoela goraipatu da, bertan ekoiztutakoa bertan erostea lehen pausua izanik. 

Kontsumo mota honek, bidezko prezioak, baserritarren lan baldintza duinak bermatzea, 

garraio kostua eta kutsadura murriztea, kalitatezko produktuak lortzea, ingurumenarekiko 

errespetua… bezalako onurak dakartza gizarteari. Eskualdean salmenta eta produkziorako 

egitura antolatu eta iraunkor bat desira da. Horretarako, baserritarra bera aldaketarako prest 

egon behar du, baserritarrarengan mentalitate aldaketa bat gauzatu behar da, alegia. Talde-

lana egin behar da, denon artean indar metaketa lortu. Hori dena da Bertatik Bertara. 

Nekazaritza-kulturak hezkuntzan eta gizartean presentzia eta onespena izatea ere 

ezinbestekotzat jotzen da, txikitatik aipatutako baloreetan hezi eta kontzientziatu behar da. 

Bestalde baserritarrek ingurumenarekiko eta paisaiarekiko egiten duten ekarpena goraipatu 

nahi da, gure kulturaren zaindari lanak egiten baitituzte. 

 

Horrela bada, proiektuak 2012. urtean zehar Urretxuko Udaleko Landa Garapen eta 

Ingurumen Batzordeko gogoetetan du hazia, Bertako landa inguruneko produktuen 

komertzializazioaren alde bultzada bat eman beharra dagoela ikusi ondoren.  Bilera haietan 

herrian baserriko produktuen inguruan ezjakintasuna zegoela antzeman zen, eta eskualde 
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osora zabaldu zitekeen proiektu baten beharra zegoela ondorioztatu zen. Abiapuntu hartatik 

hasita, arestian aipatu helburuak adostu ziren. 

Ondoren, 2013. urtean bilerak egiten hasi ziren Urretxu, Zumarraga, Ezkio-Itsaso, 

Legazpi, Ormaiztegi eta Gabiriako herrien eragile ezberdinek. Horrela, beharrak, helburuak, 

eragileak, pausoak, epeak, etab. definitu ziren. Lehen hartu-eman horren ondotik, talde 

ezberdinetan banaturik (alde batetik baserritarrak, bestetik merkatari eta kontsumitzaileak, 

eta azkenik, Udal ordezkari eta teknikariak) parte-hartze prozesu bat abian jarri zen ideiak eta 

proposamenak lantzeko asmoz. Lehenengo fasean hiru talde ezberdinekin egin ziren bilerak: 

apirilaren 30ean baserritar talde batekin, maiatzaren 15ean kontsumitzaile talde batekin eta 

maiatzaren 21ean arduradun politiko eta teknikariekin. Bilera hauetan sektorearen egoera eta 

etorkizunerako ikuspegia landu ziren. 

Bigarren fasea, hemeretzi baserritarrekin bilera eginez hasi zen. Horrela, baserritarrek 

10  egitasmo proposatu zituzten, eta hauek abiapuntu harturik, beste eragileekin batera 

eztabaidatu eta adostu ziren, etorkizunerako 14 egitasmoz osatutako ekintza plana sortzeko. 

Honatx adostutako egitasmo-zerrenda: 

-Eskeintza-eskariaren azterketa: Hasteko, bertako baserritarrek ekoizten dutena 

aztertu behar zela ikusi zen. Bestalde,  kontsumo ohituren arabera gehien kontsumitzen diren 

elikagaiak aztertzeko beharra ikusi da. Azterketa honekin, proiektu pilotu bezala eskola txiki 

bateko jangelako menua bertako ekoizleen produktuekin hornitzeko proposamena adostu zen. 

-Baserritarren egitura sortu eta sektorearen jarduera areagotzeko proiektu komunak 

bultzatzen hasi: Baserritarren arteko talde-lana bultzatu, proiektuan aurrera egitekoa asmoa 

duten baserritarrak identifikatu eta elkartu, elkarte edo talde-egitura baten bitartez, gainerako 

eragileekin elkarlanean aritzeko.  

-Pedagogia eta kontzientziazioa: Gizartean eragin behar da, alderdi guztiak saretzeko 

beharra dago esparru guztietan eragin ahal izateko.  

-Bertatik Bertarako baloreak gizartean txertatu: bertako, garaiko, ekologiko, paisaia… 

bezalako kontzeptuak gizartearen egunerokoan txertatzea. 

-Bertatik Bertara estrategia bera hobetzea eta errotzea: Modu jarraian estrategia 

aztertu eta garatu beharra, emandako pausuetatik proiektuan aldaketak egin behar direla 

ondorioztatzen bada. 

-Kontrol irizpideen prozedura garatu: Produktuen kalitatea bermatzeko zein kontrol-

irizpideak behar diren aztertzeko beharra. 

-Baserriko produktuei dagokien legedia aztertzea: Salmenta zuzenak bete behar duen 

araudia ezagutu eta hauek betetzeko eman beharreko pausuak aztertzeko beharra. 

-Salmentarako gune eta formula berriak aztertu: Salmenta zuzena nola egin, martxan 

dauden denda txikiekin elkarlana sortu, bide berriak aztertu… Merkaturatze estrategia egoki 

batean datza gakoa. 
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-Erosketa publiko arduratsua bultzatzea: administrazioetako ekintzetan jarrera hauek 

bultzatu eta bermatu behar direla funtsezkoa da, eredugarriak izan behar baitira. 

-Erosketa-kooperatiba edo egitura bat sortzeko aukera aztertzea: Era horretan, 

lehengaiak prezio merkeagoan lortzeko aukera izango litzatekeen aztertzea. 

-Produktuen transformaziorako instalazio txiki komunak eraiki: Baserrietan egiten 

diren produktuek osasun erregistroa lortzea ahalbidetuko lukeen aukera aztertu, produktu 

askori irtenbidea emango litzaiekeelako. 

-Lur bankuaren sorrera: lur sailen eskaintza eta eskaria duten pertsonak elkartzeko eta 

harremanak errazteko “entitatea” sortzeko beharra. 

-Tokiko monetaren beharra aztertu: Eskualdeko garapena sustatu eta kontsumoa 

bertako komertzioetan bermatuko lukeen monetaren sorreraz hitz egin zen, baina momentuz 

beharrezkoa ez dela ondorioztatu zen, horrelako beste adibide batzuk kontuan izan eta gero. 

-Baserriek eta tokian-tokiko kontsumoak ingurumenaren babesaren alde betetzen 

duten funtzioaren eta ekarpenaren neurketa egitea: Norabide horretan emandako pausu 

guztien neurketa egin behar da. 

 

2-AZTERKETAREN XEHETASUNAK 

Esan bezala, eta Ekintza-Planean ikusten denez, bilera hauetatik Goierri Garaiko lehen 

sektorearen egungo egoeraren azterketa egitea falta zela ondorioztatu zen. Gaur egun zer 

ekoizten den, zenbat, zer nolako praktikak darabilten... zuzen-zuzenean ezagutzeko behar hori 

asetzeko, eskuetan duzun lan hau egin da.  

Informazio hau guztia jasotzeko, lehenbizi proiektuaren talde sustatzaileko eragileekin 

hitz egin zen, beren iritziak eta hausnarketak entzun eta barneratzeko. Era horretan, 

baserritarrengana joaterako garaian eraman behar ziren galderak planifikatzeko ideiak garatu 

ziren.  

Eragileekin bildu ondoren, azterketa egiten hasteko, Bertatik Bertarako proiektuan 

izena emanda zuten baserrikoekin harremanetan jarri zen. Elkarrizketetan, baserri bakoitzeko 

ekoizpenaz mintzatu da, gehiago ekoizteko prest egongo liratekeen, beren ekoizpena zer 

nolako bilakaera jasan duen, nola ikusten duten egungo eta etorkizuneko baserrien egoera, zer 

behar edo gabezia ikusten dioten ekoizle-kontsumitzaileen arteko harremanari, erabiltzen ez 

diren lurrei zein irteera eman diezazkieken, zer nolako salmenta bideak jorratu dituzten, nola 

ikusten duten Bertatik Bertarako proiektua, zein proiektu dituzten, nola uste duten ekoiztu 

daitekeela hobeto eta gehiago; eta baita ere paisaiaz, baserriko bizimoduaz, produktuez, 

basoen kudeaketaz, aspaldiko kontuez… mintzatu da bakoitzarekin, ordubetez inguru.   

Gehienek, beren baserrietara gerturatzea eta euren iritzia entzutea eskertu dute, 

jende gehiago aurkitzen den bileretan beren iritzia ematea zailagoa aurkitzen baitute. Gainera, 
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lana eta familia uztartzeak, edo beste kasu batzuetan mugikortasun arazoek, eragiten dizkieten 

arazoak medio, ezin izaten dute bileretara joan. Ondorioz, proiektuaren nondik norakoak 

zuzenean ezagutzea estimatzen dute.   

Laburbiltze aldera, ondorengo lerroetan azken urteotako eta egungo egoeraren 

argazkia edo errealitatea islatu nahi da. Lan hau datu estatistikoak erabilitata egoera sozio-

ekonomikoa azaltzeko saiakera bat da, non datu demografikoetatik hasita eta kontsumo 

datuekin bukatuz, baserriekin zer ikusia duten arlo guztiak aztertzea bilatu da. 

Ondoren, baserrietara egindako bisiten nondik norakoak azaltzen dira, elkarrizketetatik 

ateratako ondorioak aztertu eta datu estatistiko eta objektiboekin alderatu ahal izateko. Azken 

zati horretan Bertatik Bertarako baserrien eta, haatik, eskualdearen produkzioa, ahalmena, 

beharrak, kezkak, ilusioak, iragana, etorkizuna… azaltzen duen erradiografia egiten da, 

baserrien inguruan falta den informazioa argituz. 

 

3-SEKTOREAREN EGOERARI BURUZKO DATUAK 

Ondoren, datu estatistikoen analisia aurkitzen da. Eskualdearen egungo egoera datu 

estatistiko eta objektibo hutsekin aztertzerako garaian, batzuetan datu hauek lortzeko 

gabeziarekin topo egin da. Adibidez, Goierriko eta Goierri Garaiako kontsumo eta ekoizpen 

datuak lortzea ezinezkoa izan da, Euskal Autonomi Erkidego mailako datuak bakarrik aurkitu 

dira. Beraz, Erkidego eta probintzi mailako datuak erabili eta estrapolatu dira, nahiz eta 

beharbada, aztertutako  eskualdeko datuak ez diren zehatz-mehatz islatzen. 

Eskualdearen argazkia egiteko biztanleria datuak (adina, generoa…), datu ekonomikoak 

(sektoreka, baserri kopurua, landa lurrak…) eta ekoizpen kontsumo ohituren datuak erabili 

dira, ahalik eta egoeraren azalpen errealena egite aldera. Horrela, azken urteotan alor 

ezberdinetan egon den bilakaera azaldu nahi izan da.    

 

3.1-ADIERAZLE OROKORRAK 

 Biztanleria bilakaera 

 Jarduera sektoriala lurraldeka 

 Eskualdeko lurren erabilpena 2010eko baso inbentarioan oinarrituta 

 

Biztanleria bilakaera (Ikus eranskinetako 1. taula) 

Orokorrean, eskualdean biztanleria populazioan gorakada izaten ari dela nabaritzen 

da, bai gizonezkoen eta emakumezkoen artean. Hau sarritan aipatu izan den fenomenoa da, 
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gertatzen ari den presio demografikoa da. Hala ere, Goierri Garaian fenomeno hau ez da 

gertatzen ari, biztanleriaren beherakada txiki bat ikusi baitaiteke.  

 1996 2001 2006 2011 Bilakaera 

1996- 2011 

GIPUZKOA 676.208 673.563 
 

 

686.665 705.210 + % 4,28 

GOIERRI 64.566 63.510 64.534 67.634 + % 4,75 

GOIERRI GARAIA 27.992 27.602 27.247 27.897 - % 0,00 

 

Adin tarteen inguruan, berriz, ikusten da Gipuzkoan 0 eta 19 urte artekoen baitan tasa 

2 puntu jaitsi dela, Goierrin eta Goierri Garaian gertatzen ari den antzera (Goierrin berdin 

mantendu da eta Goierri Garaian puntu bat jaitsi da). 64 urtetik gorakoen artean, aldiz, 

Gipuzkoan biztanle kopurua %4 jaitsi den bitartean, Goierri Garaian ez da gauza bera gertatzen 

ari: biztanleriaren zahartze prozesua nabarmenago gertatzen ari da, azken hamabost urteetan 

tasa hau %6 igo baita. Honen erantzuleetako bat bizi dugun krisi ekonomikoa da, familietako 

arazo ekonomikoak ume gutxiago izatea eragin du eta.  

Beraz, eskualdean, eta gizartean orokorrean, biztanleriaren zahartze prozesu 

nabarmen bat gauzatzen ari da. Bilakaera demografiko hau bai egoera ekonomikoak eta bai 

kontsumo ohiturek eragina da; bederen, azterketa soziodemografikoetatik ondorioztatu 

daitekeenez. 

Horrela, landa eremuko biztanleriaren zahartzearekin batera, pertsona hauen 

isolamendua areagotzen ari da. Batzuetan isolamendu geografiko edo fisikoa gertatzen da, 

azpiegituren eskasi edo gabezi batengatik; baserrikoek garraiobiderik ez dutelako edota 

zerbitzu publikoko garraioak ez direlako bertaraino iristen. Beste batzuetan, berriz, 

gizartearengandik isolaturik gelditzen dira, teknologia berriak eta gizarte-laguntzak 

beraiengana iristen ez direlako; nahiz eta, kasuan kasu, eurak nahi ez dutelako izan. Hau landa 

eremuko familietan oso ohikoa da, tradizionalki, ezintasun fisiko edo gaixotasun bat duen 

pertsona zaintzea familiako beste kideen artean egin delako, eta gehienetan zeregin hori 

familiako emakumeen ardura izan delako. Emakumeek lan eskerga handi hori jasan izan eta 

izaten dute, batzuetan udaletako gizarte-laguntzei muzin eginez.  

Goierri Garaian orokorrean ikusten da ez dela populazioaren galera nabarmen bat 

eman, kopurua oso txikian gertatu da aztertutako azken 5 urteetan. Ondorioztatu daitekeenez, 

herri handienak (Legazpi eta Zumarraga) biztanleria galdu egin dute eta herri txikiek 

populazio tasan gora egin dute, beharbada herri handietatik txikietarako migrazio joera 

batengatik. Joera hori azken urteotan herri txikietan bizi-kalitatea asko hobetu delako izan 

daiteke, zerbitzu eta ekipamendu aldetik hobekuntza nabarmena jasan baitute. 
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Jarduera sektoriala lurraldeka (%) (Ikus eranskinetako 2. taula) 

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza oso indar gutxi dute jarduera sektorialean, 

totalaren  %1a bakarrik suposatzen baitute. Nahiz eta gainerako sektore guztiengan eragina 

izan, izugarrizko desabantailan daudela ondorioztatu daiteke. Sektore honek ekonomiaren 

baitan duen garrantziaz ohartarazi eta egoera horri buelta ematean datza proiektu honen 

xedea eta zergatia. 

Horrela, industriak eta zerbitzuek bai Gipuzkoan eta bai Goierrin duten garrantzia eta 

eragina azpimarratu behar da, bien artean lurraldean ematen den jarduera osoaren %90 

inguru suposatzen baitute. Aipagarria da Goierri Garaian industriak duen garrantzia: 

Gipuzkoan jardueraren %30 inguru suposatzen duen bitartean, Goierri Garaian, berriz, 

jardueraren %44 inguru suposatzen du. Alde handia da, datu horrek industriak eskualdean 

duen garrantzia agerian uzten du. Beraz, motore sozial eta ekonomiko nabarmena dira sektore 

hauek, alor guztietan eta biztanleen bizimoduan eragin zuzena izanik. Argi ikusten da esparru 

horietan krisi bat edo gainbehera bat gertatuz gero (gertatu den bezala), Gipuzkoako sistema 

ekonomikoa kolokan jartzen dela. Egoera horri aurre egiteko bide bat lehen sektorearen 

indartzea izan daiteke, are gehiago, aurrerago ikusiko den bezala, lurraldearen %90 baso eta 

nekazal lurrak osatzen dutela jakinik. Hemen egon daiteke ekonomia eta gizarte eredua irauli 

eta modu jasangarriagoan aurrera eramateko aukera.   

 

Eskualdeko lurren erabilpena 2010eko baso inbentarioan oinarrituta (Ikus eranskinetako 3 

taula) 

Gipuzkoak 197.746 ha-ko azalera du eta lurraldearen %63 basotuta dago; hori datu 

aipagarria da, jakinik gurea oso industrializatutako lurraldea dela eta azpiegitura berriak 

etengabe eraikitzen ari direla. Goierri Garaian, berriz, 11.107 ha izanik lurraldearen %72 basoa 

da, Gipuzkoan baino 9 puntu gehiago.  

Baso horien osaketari erreparatuz gero, koniferek totalaren %73 osatzen dutela ohartu 
gaitezke, hostozabalen %27aren aurrean. Honek baso gehiena landatua edo birlandatua izan 
dela esan nahi du. 

 
Baso gehien duen herria Legazpi da, herriaren azaleraren %80 basoa baita. Datu 

horietan oinarriturik, Legazpiko basoek Goierri Garaieko baso guztiaren %42 suposatzen dute. 

Horrela, eskualdeko batezbestekoa baino 8 puntu gehiago suposatzen du, baina Gipuzkoako 

tasa baino 17 puntu gehiago, hain zuzen ere.  

Lehen ikusi den bezala, lurraldeak industria eta zerbitzu sektoreen menpekotasun 

handia du, baina azalera gehiena landa lurrek betetzen dute; beraz, lurraldeak duen 

potentziala ez dagoela behar bezala aprobetxaturik esan daiteke eta hori izan daiteke 

eskualdea garatzeko jorratu daitekeen bideetako bat. Horrek eskualde honetan nekazaritzak 

izan ditzakeen aukerak argi uzten ditu. 
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3.2-BASERRI ADIERAZLEAK 

 Landa lurrak (Ha) 2006-2013 

 Lurren erabilera (Ha) 2013 

 2012. urtean dauden baserri kopurua 

 2012ko ustialekuetako genero ikuspegia 

 2012ko ustialekuetako titularren adina 

 Baserritik bizi direnen kopurua Goierri Garaian 1992-2013 

 ICM laguntzen bilakaera Gipuzkoan 

 EAEko azienda-kopurua, espezie eta lurraldearen arabera 

 Ukuilu kopurua Gipuzkoan 

 Abereburuak (ALU) 2013 Goierri Garaian 

 

Landa lurrak (Ha) 2006-2013 (Ikus eranskinetako 4. taula) 

Baso inbentarioan lur guztiak azaltzen badira, beste kontu bat da, GFA ustialekuen 

erregistroko datuetara jota, nekazariek bertan deklaratutakoak gutxiago baitira: hau 

gertatzen da inoiz jarduera ekonomikorik izan ez duten lurrek ez direlako erregistroetan alta 

eman eta ondorioz, ez dira erregistroetan azaltzen. 

Azkenaldian lur gehiago aitortzearen arrazoia lur hauengatik jaso daitezkeen diru-

laguntzak izan daiteke eta lehen “garbitze aldera” hartutako lurrak egun errenta bitartez jasota 

egotea. Dena dela, ikus daiteke ia 3.000 ha aldea dagoela eta oraindik aitortzeko lur-sail asko 

dagoela. 

 

Lurren erabilera (Ha) 2013 (Ikus eranskinetako 5. taula) 

GFAko Ustialeku Erregistroko datuak hartuz, deklaratutako 8.233 hektareaen 

erabilpena nola banatzen den ikusten da. Lehen aipatu bezala, basoek hartzen dute landa 

lurren hiru laurdenak, eta larreek beste %20. Taula horren bitartez ikus daiteke baratza eta 

fruta-arbola sailak oso eremu gutxi hartzen dutela.   
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2012. urtean dauden baserri kopurua 

Esan daiteke 260 etxalde daudela Goierri Garaian, basoak kudeatzen dituzten jabeak eta 

bestelakoak gure zenbaketan ez baititugu kontuan izango, bestela zenbakia 671ra igotzera 

iristen da. 

Iturria: Goimen 

 

Ikusten denez, baserrien espezializazio maila ez da handia, gehiengoak -169- abere mota 

desberdinak ditu edota bestelako jarduera batekin osatzen du (baratza, baso…). 

 

2012ko ustialekuetako genero ikuspegia 

Lehen sektorean gizonezko titularren kopurua handiagoa da (%68), emakumezkoen 

lana itzalean gelditzen delarik. Hala ere, joera hori pixkanaka-pixkanaka aldatzen ari da, 

emakumezkoak ere titular bezala ageriz; eta beste zenbaitetan, baserriko buru bezala agertzen 

ari dira, geroz eta ohikoagoa bihurtuz. 

 

2012ko ustialekuetako titularren adina Goierri Garaian 

40 urte azpiko titularrak %12 besterik ez dira. Honekin, gazteek, bai baserrian 

jaiotakoak eta bai baserritik kanpo jaiotakoak, lurrak lortzeko eta sektorean ezartzeko 

aurkitzen dituzten zailtasunak azpimarratu behar da. Alde batetik, gurasoek seme-alabei 

eskumenak eta jabetzak pasatzeko errezeloak eta beldurrak aipatzen dituzte. Bestetik, lur 

azaleren prezio altuegiek zailtasun horiek areagotzen dituzte. Askotan, gainera, arazoa ez da 

lurrik ez dagoela izaten; baizik eta jabeek ez dutela lur horiek saldu edo alokatu nahi izaten da. 
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Familiako belaunaldi ezberdinek landutako lurrak beste bati ematea oraindik arras zaila egiten 

zaie, atxikimendu handia baitiete familia oinordetza horiei. Bestalde, inguruotako orografiak ez 

du gehiegi laguntzen: eskura dauden lurrak oso aldapatsuak izaten dira; ondorioz, zenbait 

jarduera bertan ezartzea ezinezkoa izaten da.   

 

Baserritik bizi direnen kopurua Goierri Garaian 1992-2013 

ICMa Europako nekazaritza politiken artean mendi aldeko zailtasunak konpentsatzeko 

ematen diren ordain-sarien onuradun kopurua  da. Baserriko ekoizpenetik bizi direnen 

kopurua erakusten du. Izan ere, hau kobratzeko nekazaritza izan behar du jarduera nagusia: 

diru sarreren %50 baino gehiago, lanpostu bat osatzea, Gizarte Segurantza agrarioa 

kotizatzea… 

Kasu honetan, ia urtez urteko datuak daude eta ederki asko erakusten dute eman den 

gainbehera eta nola sektorea ez den berritu.  

Jarduera nagusia baserritik dutenen kopurua 20 urtetan erdira jaitsi da, urtero 1 gutxiago, 

egun 28 izanik. Kasu gehienetan, erretirora iritsita eta ordezkorik eduki gabe. 

 

EAEko azienda-kopurua, espezie eta lurraldearen arabera. 2012 (Ikus eranskinetako 10. Taula) 

Burutan ardiak dira Euskal Autonomi Erkidegoan kopuru handiagoan dagoen azienda, 

eta kopuru handiagoan Gipuzkoan. Honen arrazoia zelaien orografía malkartsuagatik izan 

daiteke, non behiak ez diren hain komenigarriak lurren erosio handiagoa sortzen baitute. 

Bestalde, tradizionalki goi-larreetako artzaintza eman da Enirio-Aralar eta Aizkorri-Aratzeko 

Parke Naturaletan, estimatua den gazta ekoizteko, honek balio erantsi bat izanik; hori izan 

daiteke ere ardien nagusitasunaren arrazoietako bat, dudarik gabe. Dena den, ALUtan 

zenbatuko bagenu, behi azienda da nagusi. 

GIPUZKOA Behi-

azienda 

Ardi-

azienda 

Ahuntz-

azienda 

Txerri-

azienda 

2012 urtea 51.210 160.046 8.166 7.068 

 

 Bestalde, Araban txerri-azienda gehiago dago, hau ere orografia eta florak baldintzatua 

izan daiteke. Azkenik, Bizkaian da ahuntz-azienda gehien dagoen lurralde historikoa. 

 

 

 



   

13 

 

Ukuilu kopurua Gipuzkoan (Ikus eranskinetako 11. Taula) 

Argi gelditzen da nola baserri txikiak desagertzen joan diren. Esne-behietan, azkeneko 

12 urteetan 100 buru baino gutxiago zituzten ukuiluak desagertzen joan dira (-%80), horietako 

batzuk beste animali batzuk jartzeko. 

Larre-behietan, 10 behi baino gutxiagoko kortak %23 gutxitu dira eta 10 behi baino 

gehiagokoak mantendu egin dira. 

Artalde osoen kopurua orokorrean mantendu den arren, bai antzematen dela jeitsiera bat 100-

400 arteko artaldeetan. Pentsa daiteke esne ekoizpenera zuzendutako artaldeak izatea eta 

azken urteetan ardi esnearen prezio baxuak eta industriaren jokaerak, hauek gutxitzera 

eramatea (- %24). 

 

Abereburuak (ALU) 2013 Goierri Garaian (Ikus eranskinetako 12. Taula) 

Ezin izan ditugu eskualdeko abereburu kopuru datu absolutoetan jaso, baina bai, 

ordea, nekazaritzan bateratzeko erabiltzen den ALUn (Abere Larri Unitatea). Hortik abiatuta 

burutara pasatzeko ariketa egin da, baserriak azienda tamainaren arabera sailkatuz: 

  

  

3.3-EKOIZPEN HAINBAT DATU 

 Behi-esnearen ekoizpena Gipuzkoan 

 Ardi-esnearen ekoizpena Gipuzkoan 

 Ekoizle ekologikoen kopurua EAEn 

 Nekazaritza ekologikoan erregistratutako azalera hektareatan Gipuzkoan 

 Kalitatezko zigiluetan daudenen kopurua Goierri Garaian 2011n  

 Baserritik bizi direnak ekoizten dutena Goierri Garaian 2012 

 Baserrietako baratzen azalera Goierri Garaian 2012 
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Behi-esnearen ekoizpena Gipuzkoan (Ikus eranskinetako 13. Taula) 

Behi-esne litroei dagokienean, 12 urtetan 30.000 litro gutxiago ekoiztera pasatu da, 

abere-buruak kentzearen eta konzentratzearen ondorio zuzena eta gainera ekoiztutako 

esnearen  %95a zentralera bideratzen da, ez da gertuko merkaturaketa eta eraldaketarik 

ematen. 

 

Ardi-esnearen ekoizpena Gipuzkoan (Ikus eranskinetako 14. Taula) 

Ardi esnearen produkzioan, konpetentziak eta industriak eragindako zenbait arazo 

medio, ekoizpenaren gainbehera gertatu da. Honi aurre egiteko, ekoizleak elkarte eta talde 

ezberdinetan elkartu dira, “latxa esnea” bezalako kooperatiban, adibidez. Dena den, 

ekoiztutako ardi esnearen %63a artzain gazta egitera bideratzen da, industriak %30a hartuz. 

 

Ekoizpen ekologiko kopurua EAEn (Ikus eranskinetako 15. Taula) 

Nabarmentzekoa da orokorrean izan duen gorakada (+%227) eta nola Gipuzkoa 

lurralde txikiena izanik kopuru gehien daudenak izatea (154 ekoizle). 

Ikusten denez, ekologikoan geroz eta ekoizle gehiago daude, eta gauza bera 

kontsumitzaileen kopuruaren aldetik, antolatutako geroz eta kontsumo talde gehiago osatzen 

ari baitira. Eskualdean, gainera, egun ematen ari den eskaerari erantzuna emateko nahikoa 

ekoizle ez dagoenez,  itxarote-zerrenda dago. Joera hau urteetan gorpuzten joan da eta 

egonkortu edo handituko dela itxura ere badu. Honek, ekologikoaren aldeko kontzientzia 

zabaltzen ari dela agerian uzten du. Bestalde, eskualdeko baserrietan zigilu edo erregistro 

ekologikoa ez duten produktu asko ere ekoizten dira, baina batzuetan komertzializatzeko 

baldintzak ez dituzte betetzen, eta bestetan ez dituzte produktu hauek komertzializatu nahi 

izaten.  

 

Nekazaritza ekologikoan erregistratutako azalera hektareatan Gipuzkoan (Ikus eranskinetako 

16. Taula) 

Goierrin, eta Goierri Garaian ere (23 ha), Gipuzkoan gertatzen ari den antzeko 

bilakaera aurkitu daiteke, non baserritarrak geroz eta nekazaritza ekologikoko lur-sail gehiago 

ezartzera animatzen ari diren, ziurrenik kontsumo taldeek hauspotutako joeraren eraginez 

animaturik. 
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Kalitatezko zigiluetan daudenen kopurua Goierri Garaian 2011an 

Ekologikoa 8 Eusko Label: Oilaskoa 4 

Idiazabal Jatorri Izendapena (esnea+gazta) 14 Eusko Label: Eztia 3 

Euskol Label: Arkumea  7 Eusko Label: Babarruna 2 

Euskol Label: Behi esnea 5 Eusko Label: Sagardoa 6 

Iturria: Eusko Jaurlaritza 

 

Baserritik bizi direnak ekoizten dutena Goierri Garaian 2012 

Aurreko grafikan argi ikus daiteke eskualdean baserritik bizi direnen artean, 

gehientsuenak larre-behiak dituztela, behi-haragia ekoizteko. Gaur egun, esne-behietatik eta 

ardietatik bizi direnak ere badira, 3 eta 4 baserri, hurrenez hurren. Besteak baratza, oilaskoak 

eta fruta freskoan oinarritzen dituzte beren baserriak.  

 

 

Baserrietako baratzen azalera Goierri Garaian 2012 

 Normalena da baserri guztietan baratza zati bat izatea, etxerako barazkiak ekoizteko 

eta etxeko ekonomiari zertxobait laguntzeko; kalitatezko produktuak lortzeaz gain, nola ez. 

Horrela, gehienak 500 m2 inguruko baratza dutenak dira. 
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4-GIZARTEAREN KONTSUMOKO HAINBAT DATU 

 Elikagaien kontsumoa EAEn (kg/urtean) 

 Kontsumo ohiturak  

 Haragi kontsumoa 

 Adinaren araberako esneki kontsumoa (kg/urtean) 

 Barazkien bataz besteko kontsumoa (kg/urtean) EAEn 

 Fruitu lehorren bataz besteko kontsumoa EAEn 

 Adinaren araberako elikagai kontsumoa EAEn 

 

Kontsumo  aldetik, datuak lortzea ez da batere erraza izan, aztertutako eskualdeko datu 

asko falta baitira. Horrela, Goierri Garaian ekoizten den haragia, barazkiak, frutak, lekaleak eta 

esnekiak hartu dira bereziki aztergai.  

 

Elikagaien kontsumoa EAEn (kg/urtean) (Ikus eranskinetako 17. Taula) 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila 

 

 

Kontsumo ohiturak  

Eusko Jaurlaritzako nekazaritza, arrantza eta elikadura sailak 2007. urtean egindako Elika Gida 

(http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka) azterketan oinarriturik, Euskal Autonomi Erkidegoari 

dagokionez, elikagai talde ezberdinen kontsumoaren inguruan ondorengoa ondoriozta daiteke: 

http://www.euskadi.net/ejgvbiblioteka
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• Euskal dieta osatzen duten produktuen erdia baino gehiago frutak (% 20,9), esnekiak 

(% 18,8) eta barazki eta ortuariak (% 12,7) dira. 

• Neurri apalagoan kontsumitzen dira laboreak (% 9,8), haragiak (% 8), patatak (% 3,9), 

arrautzak (% 2,5) eta lekale eta fruitu lehorrak (% 1,6). 

• Beste elikagai talde batzuk, aurreko taldeen osagarri erabili ohi direnak, olioak eta 

gantzak (% 1,7), azukreak eta gozokiak (% 1,3) eta ongailuak eta espezieak (% 0,7) dira. 

• Azkenik, edarien kontsumoa % 13,2koa da, ur kontsumoa kontuan izan gabe. 

Eguneko ur kontsumoa 831 gramokoa da. Alkoholdun edariak dietaren % 4,7 dira eta alkoholik 

gabeak % 8,5. 

 
Urtaroen araberako dieta aldagaiei dagokienez, talde ezberdinak erkatuz gero, 

kuantitatiboki alde handirik ez badago ere, kualitatiboki alde nabarmenak daude: 

• Frutak: udazken eta neguan sagarrak, udareak eta laranjak nagusitzen dira. 

Udaberrian marrubiak eta udan meloia, melokotoia eta nektarinak. 

• Barazkiak: udazken eta neguan barazki egosi (porruak, zerbak, kuiatxoak eta 

azenarioak) gehiago kontsumitzen dira. Udaberrian eta udan, berriz, piper eta entsaladen 

(letxuga eta tomatea, bereziki) kontsumoa nagusitzen da. Hori dela eta, garai horretan gora 

egiten du oliba-olioaren kontsumoak. 

• Arraina: udaberrian eta udan arrain urdin gehiago jaten da (atuna, antxoak, 

txitxarroa eta hegaluzea). Udazken eta neguan, ordea, arrain zuri gehiago. 

• Lekaleak: lekaleak, batez ere, udazkenean eta neguan kontsumitzen dira, bereziki 

babarrunak. Ondorioz, txorizo gehiago jaten da urtaro horietan. 

• Edariak: udazken eta neguan ardo kontsumoa handiagoa izaten da; udaberrian eta 

udan, ostera, gora egiten du garagardo eta freskagarrien kontsumoak. Halaber, sagardoa, 

batez ere, neguan kontsumitzen da. 

 

Azkenik, azterketa honetan lortutako datuen analisiak euskal dietaren joera aztertzen 
laguntzen du: 

• Esneki produktuen kontsumoak gora egin du esneki eratorrien (jogurta eta esneki 
postreak, batez ere) kontsumoak gora egin duen neurrian, esne likidoarenak behera egin du. 

 
• Geroz eta barazki gordin gehiago jaten da, tomatea eta letxuga, batik bat. Baina, 

barazki egosi gutxiago kontsumitzen da. 
 
• Ogiaren kontsumo mailari eutsi egiten zaion neurrian, laboreen ingestioak gora egin 

du, batez ere, gosaritarako laboreen, galleten, elikagai pasten eta opilgintzako produktuen 
kontsumoak. 
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• Behi-, ardi- eta untxi-haragiaren kontsumoa geroz eta txikiagoa da; txerri-haragiarena 
eta hestebeteena, ordea, geroz eta handiagoa. 

 
• Nahiz eta arrain kontsumoa behera egin, geroz eta arrain urdin gehiago 

kontsumitzen da. 
 
• Garagardoaren, freskagarrien eta zukuen kontsumoa geroz eta handiagoa da, eta 

ardoarena, berriz, geroz eta txikiagoa. 
 

Erosketak egiterakoan gizarteak duen joerari erreparatuz bi ondorio atera daitezke: 

1. Gastu orokorrari begiratuz, elikaduran gastatzen den guztiaren zati handiena -

%71,8-  azalera handietan ematen dela (hipermerkatuak, supermerkatuak, 

deskontu dendak…).  

2. Produktu freskoetan, aldiz, denda txiki eta bestelakoak gailentzen dira,  

erosketen %53a eramanez.  

   

 Iturria: Eusko Jaurlaritza. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila 

 

Haragi kontsumoa 

Iturria: Consumo de carne y productos de carne (Víctor J. Martín Cerdeño, Universidad Complutense de Madrid) 

Espainiar Estatuan, elikagaietan egiten den gastuaren %20,8a haragia freskoa da. 

Etxeetan kontsumitzen den haragiaren kasuan, %74,3 haragi freskoa da, %1,8 izoztutako 

haragia da eta %23,9 transformatutako haragia da. 

Gehien kontsumitzen den haragia oilaskoarena da, %35era izatera iristen delarik, txerri-haragia 

%30a suposatzen du, behi-haragia %20ko portzentaia da, ardi- eta ahuntz- haragia %5ekoa da 

eta bestelako haragiena %10a.  

1987-2009 urteen artean behi-, ardi-,ahuntz- eta oilasko-haragiaren kontsumoa gutxitzen joan 

da apurka-apurka; txerriarena, berriz,  igotzen joan da. 
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Herri txikietan (10.000 biztanle baino gutxiago) bizi diren kontsumitzaileak haragi kontsumo 

per capita handiagoa dute herri handietan ematen denarekin alboratuta. 

Euskal Autonomi Erkidegoko haragi kontsumoa Estatuko batezbesteko kontsumoaren (49,8 

kilo pertsonako) azpitik aurkitzen da. 

 

Adinaren araberako esneki kontsumoa (kg/urtean) (Ikus eranskinetako 18. Taula) 

 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila 

Horrela, esneki postreak bataz beste EAEko esneki kontsumoaren %47 suposatzen du, 

jogurta % 40 eta gazta %13.  

 

Barazkien bataz besteko kontsumoa (kg/urtean) EAEn (Ikus eranskinetako 19. Taula) 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila 

 

 Tomatea da gehien jaten den barazkia, udaberrian eta udan bereziki, entsaladetan. 

Gainontzekoan, ikusten denez, uda, udaberri eta udazkeneko barazkiak dira gehien 

kontsumitzen direnak; neguan, bereziki, lekariak jaten baitira. 

Esan beharra dago, barazki kontsumo osoaren %76,9a tomatea, tipula, piperbeltza, 

azenarioa, letxuga, leka eta porrua osatzen dute. 
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Fruitu lehorren bataz besteko kontsumoa EAEn 

 

 

 

Adinaren araberako elikagai kontsumoa EAEn (Ikus eranskinetako 20. Taula) 

Iturria: Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Saila 

 

Laburbilduz, batezbeste EAEko elikagai kontsumoaren ohituren arabera,  frutak 

kontsumoaren %18 dira, esnekiak %22, barazkiak %13, zerealak %11, haragia %9,25, arraina 

%6 eta alkoholik gabeko edariak %8 suposatzen dute. Aurreko tauletan azaltzen diren datuak 

kontuan izanda, hauek ez dabiltza oker. 

Aurreko taulan elikagai ezberdinen kontsumoa adinaren arabera ere aldatzen dela ikus 

daiteke. Antza, fruta, esneki eta barazkien kontsumoan daude aldaketa handienak. Gaztetan 

esnekiak dira gehien kontsumitzen direnak; adinean aurrera egiten den neurrian, berriz, fruta 

gehiago kontsumitzen da, esnekiena behera egiten baitu. Barazkien kontsumoa ere gradualki 

igotzen da. 65 urte ingurura iristean, aldiz, askoz ere fruta gutxiago jaten da eta esnekiak 

berriro kontsumitzen hasten dira.  

Honek esan nahi du 30-65 urte artean duten pertsonek direla barazki gehien jaten 

dutenak eta gainontzekoek esnekiak nahiago dituztela. Zereal, haragi, arrain eta alkoholik 

gabeko edarien kontsumoa antzera mantentzen da adin esparru guztien artean. 
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5-EKOIZPEN MAILA 

Hurrengo lerroetan Goierri Garaian ekoizten denarekin eskualdeko kontsumoa asetu 

daitekeen aztertzen da, baina azpimarratu behar da datuok orientagarriak direla, ezin izan 

baitira ez eskualdeko datu zehatzik ez eta bailarako kontsumo daturik aurkitu. Beraz, 

hurrengoa gutxi gorabeherako tasak ateratzeko saiakera bat da.  

- Kontsumo taulen arabera, Euskal Autonomi Erkidegoaren haragi kontsumo totalaren 

%20 behi-haragia da. Datu hori Goierri Garaiako biztanleriari estrapolatuz gero, 

eskualdean 278.746,82 kg behi-haragi kontsumitzen dela esan nahi du. Datuen 

arabera, eskualde berean 161.072,8 kg behi-haragi inguru ekoizten da, larre-behien 

ALU guztien portzentai bat bakarrik harturik egin da, horietatik hiltegira zenbat joango 

diren ezin delako jakin. Beraz, gaur egun bertan ekoizten den behi-haragiarekin 

eskaeraren %58 asetu ahalko litzatekeela esan nahi du. Hala ere, datu hori ez da 

fidagarria, zeren Zubillagako hiltegiaren arabera Euskal Herriko baserritarrek behi-

haragi eskaeraren %25 bakarrik ekoizten dute.  

- Behi-esneari buruz hitz egiterakoan, kontuan izan behar da azken urteotan esne-

behien azienda eta ukuilu kopurua izugarri jaitsi dela merkatuaren baldintzek 

behartuta. Taulak begiratu eta gero, Goierri Garaian urtean gutxi gora behera 

1.688.069,48 kg ekoizten dela ondorioztatu da. EAEko kontsumo datuak estrapolatuz, 

bailaran 3.136.763,79 kg kontsumitzen da. Beraz, eskaeraren %54tik gertu bertan 

ekoiztu daitekeela esan daiteke.  

- Eusko Jaurlaritzak egindako Elikagida oinarri harturik, barazki eta ortuariak, Goierri 

Garaian urtean 2.220.043,26 kilogramo inguru kontsumitzen dela esan daiteke. 

Batezbeste, Goierri Garaian dauden baratzetan 532.000 kilogramo inguru ekoizten da, 

datu orientagarri bezala. Horrek kontsumitzen denaren %24 suposatzen du. 

- Ardi- eta ahuntz-haragiek Euskal Autonomia  Erkidegoko kontsumoaren %5 direla ikusi 

da. Horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiak emandako datuen arabera, animalia hauen 

5.551,8 kg haragi ekoizten da Goierri Garaiako lurretan. Beraz, bertako populazioak 

kontsumitzen duen 69.686,71 kg-ekin alderatuta, kontsumo hori asetzeko behar den 

%8 ekoizten da bakarrik. 

- Datuen arabera, Goierri Garaiako artegietan lortzen den ardi-esnearen kopuru osoa 

360.000 litro direla estimatzen da, hau da, 372.960 kg esne. Bestalde, esne hau 

gehienbat gazta egiteko erabiltzen da. Horrela, aurreko datuetan oinarriturik, 

produktu horiek esneki guztien kontsumoaren %13 direla suposatzen da. Beraz, datuok 

erkatuz gero, eskualdean ekoizten den ardi-esnearekin kontsumoa asebetu ahalko 

litzateke; baina, merkatuan gazta mota asko dago eta modu oso ezberdinetan jaten 

da, beraz, ezin da esan eskaera asetuko litzatekeenik, gaur egun ikusten den legez. 
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- Eskualdean gehien ekoizten den fruta sagarra da, bertako barietate bat bereziki, Errezil 

sagarra. Hala ere, gaur egun mahaian jateko geroz eta gutxiago erabiltzen da, horren 

ondotik, gehienbat zukua eta sagardoa egiteko erabiltzen da, nahiz eta gozogintzarako 

ere erabilitzen den. Tamalez, sagarren ekoizpenaren inguruan ezin dira datu 

fidagarririk eman, frutagintzan ematen diren zenbait faktoreengatik. Alde batetik,  

sagarrondoek bi urtez behin ematen dute fruitua; bestetik, zuhaitz askori ez zaie 

beharrezkoak dituzten metodo eta kimaketak aplikatzen. Beraz, kasu honetan 

ekoizpen datuak ematea ez du merezi. 
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6-BASERRIETARA BISITAK 

6.1-BISITEN NONDIK NORAKOAK 

 Bertatik Bertarako baserriak 

 Baserri bakoitzeko biztanle kopurua 

 Baserriko biztanleen adina 

Bertatik Bertarako baserriak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legazpi Urretxu Gabiria Zumarraga Ezkio-Itsaso 

Agirrezabal Zuloaga Baztarrika Leturiondo Zabalegi 

Barrendiola Zabaleta Gure Borda Agerre Urteaga 

Biurrain azpikoa Ipiñarrieta Katarain Martiamuño Garaion azpikoa 

Egizabal Ersolegi Beko Etxe Zumakorta Mandubi zahar 

Egizear Beain Armaindege Sagaspe Hariztizabal 

Erraizabal Beain Urkiola 

Igeralde Aikur Legorburu 

Makatza Agerre Noare Etxeberri 

Telleri Donardegi Landeta 

San Miguel 

Uerkalde 

Urtatza 

Lakiola-Etxeberri 

Lakiola-Haundi 

Muru 

Zubiaurre 

Udana Benta 
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Guztira 45 baserri dira Bertatik 

Bertarako proiektuan izena emanda dutenak: 

Legazpin 17, Gabirian 9, Ezkio-Itsason 5, 

Zumarragan 5 eta Urretxun 9. Ez da 

Ormaiztegiko baserririk zerrendan azaltzen; 

beraz, ez da Ormaiztegitik pasatu bisitak 

egitera. Bestalde, aipatu beharra dago 

zerrendako hiruk ez dutela proiektuan 

interesik izan, telefonoz deitu zaienean 

beraiengana ez joateko esan zuten. 

Horretarako arrazoiak, alde batetik, batek 

baserria uzten ari zela zen; beste baserri batek, 

berriz, bere ekoizpenarekin nahikoa zuela eta 

ez zuela lan gehiago nahi; eta azkenaren 

arrazoia, ez zuela proiektuan interesik zen. 

Gainontzekoak, orokorrean, oso abegi ona egin 

dute, beren baserrietako ateak gogo onez zabalduz. Eskerrik asko denei. 

Bisitak hasi baino lehen, hauei banan-banan telefonoz deitu zaie, egin behar zitzaien 

bisitaren arrazoia azaltzeko eta hitzordua zehaztu ahal izateko. 45 baserrietatik 34k proiektuan 

interesa azaldu dute edo honen berri zuten. Batzuetan Bertatik Bertarako zerrendan izena 

emanda zuten, baina ez ziren bileretara joan eta ez zekiten zertan den proiektua. Beraz, bi 

talde ezberdin aurkitu dira. Horrela, bileretara joan ziren pertsonek hausnarketa bat egina 

zuten eta errazagoa izan da hasieran aipatu gaiez aritzea. Beste taldeari, hau da, bileretan 

egon ez den taldeari, gai hauetaz galde egin zaienean lehenbiziko aldia izan da eta ondorioz, 

erantzunak ez dira besteenak bezain landuak izan.  

 

Interesaturik dauden 34 baserri horietatik hamairuk Bertatik Bertarako egitasmoaren 

barnean gehiago ekoizteko prest egongo lirateke. Hauek dira, beraz, proiektuari benetan 

bultzakada bat eman diezaioketenak. Baserri guztien %31 suposatzen du. Beste hamabostek 

laguntzeko prest daude, baina egun duten produkzioarekin laguntzeko gehienbat edo euren 

egoeragatik (nagusiak eta erdi-erretiraturik daudelako) gehiago egin ezin dutelako. Hala ere, 

hauetako batzuek, beharbada, proiektua aurrera eginez gero gehiago inplikatuko lirateke, 

ekoizpenarekin edo beren esperientziarekin. Baserri guztien %36 suposatzen du. Hor egon 

daiteke produktu eta produktore gehiago lortzeko aukera. Azkenik, elkarrizketatutako bostek 

beharbada lagunduko dutela esan dute, gustura egingo lukete gainera, baina ezindu xamar 
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daude eta ahal duten neurrian lagunduko dute. Hauek totalaren %12 dira. Beraz, eskualdearen 

islada izand daitekeenaren lagina osatu da. 

 

 

Elkarrizketak, arestian esan bezala, ordu betekoak izan dira eta solasaldi moduan egin 

dira, hots, aurrean galdeketa orririk gabe. Honen arrazoia, galdera-erantzun joko soil bat egin 

nahi ez zela da. Aitzitik, beraiek hitz egin zuten bitartean koaderno batean aipatutako ideiak 

idatzi dira, esaten ari zirena kontuan hartzen zela ikus zezaten eta elkarrizketa bakoitzeko 

laburpena egin ahal izateko. Horrela, bakoitzaren profilaren txostena egitea posible izan da. 

Mota orotariko pertsonak aurkitu dira bisita hauetan, hala nola, sektorearen inguruan 

gogotsu eta baikor mintzo direnak, buruan proiektu eta ideia berriak dituztenak, gazteei 

laguntzeko prest daudenak… eta aldi berean oso ezkor azaltzen direnak ere, sektorea 

gainbeheran ikusten dutenak, garai berrietara moldatzeko gogorik ez dutenak… Hala ere, ez da 

adin kontua, zeren eta 50-70 urtetik gorakoak direnekoen artean joera berrietan murgilduta 

edo moldatzeko gogoekin daudenak aurkitzen dira; gazteagoen artean, berriz, egoera 

berrietara moldatzeko borondate eza dutenak ere dauden bezala.   

 Orokorrean, sektorea berritzeko beharra dagoela helarazi dute, urteen poderioz 

desagertzear dagoen lanbidea bihurtzen ari dela diote. Baserritar berri horiei bai 

administratiboki eta bai baserritar denen arteko elkarlanaz lagundu behar zaiela uste dute, 

ekoizle ezberdinen artean harremanak estutu eta talde bat sortu behar dela. Urteetan 

bakoitzak bere ekoizpenera bakarrik begiratuta lan egin dela diote, eta joera hori aldatu behar 

dela. Horrela, alde batetik sektorearen egoerari buelta eman daitekeela uste dutenak daude, 

eta bestetik, guztiz ezkorrak direnak eta honek erremediorik ez duela diotenak ere badaude. 

Biztanleriaren zahartze prozesua oso nabarmen ikusten ari da landa eremuko 

biztanleen artean; landa eremua atzean utzi eta herriguneetara bizitzera joaten ari direlako 

neurri oso aipagarrian; eta gazteen artean bereziki. Honekin batera, landa eremuarekin zer 

ikusia dituzten ohiturak, laborantza teknikak, paisaia… eta kultura, beraz, galtzeko zorian 

aurkitzen da. Horrek elkarrizketatutako baserritarrei asko atsekabetzen die, biziki maite duten 

bizimodua galtzear dela ikusten baitutelako, horren aurka ezer gutxi egin ahal dutela ikusita.    

Gainera, bisita egindako baserrietako batzuk jarraipenik izango ez dutela adierazi dute, 

bertan urtetan zehar landutako lurrak eta hazitako abereak uzten eta kentzen hasi dira, zinez 
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atsekabe handiz. Hau seme-alabarik ez dutelako edo seme-alabak izan eta baserritik kanpoko 

lanbide batean dihardutelako gertatzen da. 

 

Baserri bakoitzeko biztanle kopurua 

Baserri bakoitzean, bataz beste, 3 biztanle aurkitzen dira. 3 biztanle baino gutxiagoko 

bizi diren baserriak totalaren %42,5a da; baserrien %57,5ean, berriz, 3 biztanle edo gehiago 

bizi dira. Aipatu beharra dago taula, solaskide izan den pertsonaren etxebizitzari buruzkoa 

dela, hots, etxaldearenen jabearen familia kideez. 

 

Biztanleria tarteak Baserriak % 

0 biztanle 1 2,5 

Biztanle 1 2 5 

2 biztanle 14 35 

3 biztanle 8 20 

4 biztanle 11 27,5 

5 biztanle 2 5 

6 biztanle 2 5 

Denera 40 100 

 

Baserriko biztanleen adina 

 Elkarrizketak egiterakoan, batzuetan familiako kide bat baino gehiago izan da 

solaskide, orokorrean horrek elkarrizketa aberasten duelarik, beraien arteko eztabaida 

interesgarria pizten duelako. Horrela, baserritarren adin-tartea bitan banatu daiteke: alde 

batetik 50 urte ingurutik beherakoak; eta bestetik, adin horretatik gorakoak. 22 izan dira 50 

urte inguru edo gutxiago zutenak; eta 36 pertsona 50 urte inguru baino gehiago. Guztira 58 

pertsona elkarrizketatu dira. 

 

50 urte inguru baino gutxiago 22 %33 

50 urte  inguru baino gehiago 36 %67 

 

Jarraipena bai Jarraipenik ez 

18 26 
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 Baserriaren jarraipenari buruz hitz egiterakoan, batzuek zalantzati eta tristuraz mintzo 

izan dira, egoeraren zailtasunaz atsekabeturik. Interesa agertu dutenen artean, 18 baserri 

izango dute jarraipena, bai hurrengoek jarduerarekin jarraituko dutelako eta bai titularrak 

oraindik gazteak direlako eta eutsiko diotelako. Bestalde, 26ek baserria hurrengo urteetan 

utziko dutela aurreikusten dute, gehienez etxebizitza soil bezala mantenduko dutelarik.  

Gazte gutxiekin hitz egiteko parada izan da, baina gehienak gogotsu eta ilusioz 

mintzatu dira, euren lekua egiteko gogoz. Jakin badakite zein den egoera eta zeintzuk diren 

lan-baldintzak, baina txikitatik bizitako jarduera dute eta maite dute, traba guztien gainetik 

bada ere. Hauek buruan ideia eta proiektu ezberdinak dituzte; eta produkzio- eta salmenta-

bide berriak ezagutu eta aztertzen dituzte Hala ere, egoera edota etorkizuna ezkor eta ilun 

ikusten dutenak ere badira,  baserriko jarduerari jarraipena emango ez diotenak. Hauek, berriz, 

baserritik kanpo egiten dute lan eta autohornikuntzarako produktuak bakarrik ekoizteko 

asmoa dute. 

60 urtetik gorako taldearen zati batek sektorearen egungo egoeraz tristura eta 

atsekabe tonu batez hitz egiten du; nola bizilagunek animaliak saldu eta baserriak atzean utzita 

alde egiten ari direla ikusita. Hauetako batzuek 500 urte inguruko baserrietan bizi dira eta gu 

denon ondarearen zati baten gordailu dira.  

  

6.2- PROIEKTUAREN INGURUAN ESANDAKOAK 

 Lur-bankua 

 Denda 

 Jangela 

 Baserrietako ekoizpena 

 Kontsumoa 

 Kalitate ziurtagiriak 

 Kontzientziazioa eta Natur Eskola Bizia 

 

Lur-bankua 

“…horrelako egitasmo batek lagunduko luke, baina udalak edo erakunde ofizial 

batek bitartekari lanak egin beharko lituzke…” 

Lurrei dagokienean, batzuk lurra bilatzen ari dira ustiapena handitu ahal izateko edo 

beste jarduera batean hasteko. Beste batzuk, berriz, beren etxabera jabez aldatu nahi dute edo 
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erabiltzen ez dituzten zenbait lur dituzte. Egoera edo behar horiei erantzuna emateko, Bertatik 

Bertarako bileretan lur banku bat sortzeko aukera mahairatu zen. Honen inguruan galde 

egitean, oso jarrera ona erakutsi dute, horrelako egitasmo batek lagunduko lukeela uste dute. 

Gainera, batzuek lur eskari-eskaintza horretan parte hartzeko atakan daude, eta, beraz, 

lagungarria ikusten dute. Beste batzuek, erabili gabe dauden zenbait lur interesgarri ezagutzen 

dituzte, bai baratzak jartzeko eta bai animaliak jartzeko ere. Hala ere, udalak edo erakunde 

ofizial batek bitartekari lanak egin beharko lituzkeela uste dute, konfiantza eta berme guztiak 

izan daitezen.  

Esan bezala, baserriak uzten eta animaliak saltzen ari direnez, lurrak sasiz betetzen eta 

galtzen ari dira. Elkarrizketatuen ustez, lur-sail horiekin zer edo zer egin beharko litzateke, 

adibidez, beste herritan egin den moduan udal-baratzeak jartzea. 

Denda 

“…egun dauden komertzio txikiekin elkarlana landu behar da…” 

Bestalde, denda edo bertako produktuak saltzeko-puntuaren ideia ez zaie bideragarria 

iruditzen, gastu asko ekar ditzakeelako, hala nola, lokalaren errenta, bertan ordu batzuez 

lanean egon behar den pertsonaren soldata...  Horren ordez, egun dauden komertzio txikiekin 

elkarlanean aritzea proposatzen dute, egitasmoaren filosofia indartzeko bidea ere izan 

daitekeelako. Bestalde, denda bakoitzean zein baserriko zein produktu saltzen den gida 

osatzea egokia izango litzatekeela ere esan dute. 

Jangela 

“…epe motzenean aurrera eraman daitekeen egitasmo interesgarriena da…” 

Jangelarena oso ondo ikusten dute, gehienek epe motzenean aurrera eraman 

daitekeen egitasmoa dela esaten dute, honek orokorrean proiektuaren inguruan interes 

handiagoa piztuko lukeelakoan daude, gainera. Hots, Bertatik Bertara egitasmoaren muki edo 

metxa piztuko lukeen ekintza izan litekeela uste dute. Ondorioz, etxaldeetako baratza eta 

zelaietan egitasmo hau hornitzeko helburuarekin lan egingo lukete. Dena den, antolaketa on 

bat beharko luke, jangela hornitzeko beharrezkoak izango litezken ortuari eta barazkiak 

produzitu ahal izateko. Hala ere, barazkiak ekoizten dutenen kasua, eta haragia edo arrautzak, 

adibidez, ekoizten dutenen kasua, ez da berdina. Haragia jangelara eramateko eta barazkiak 

saltzeko artean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eskatzen dituen baldintzak ezberdinak dira. 

Hau argitu beharko litzatekeela uste dute. 

Baserrietako ekoizpena eta transformazio planta 

“…ia etxalde guztietan eraldatzen dituzte produktuak menbrilloak, sagardoa, etab…” 

Gehienek beste lanbide batetik diru sarrerak dituzte edo izan dituzte, baserrietatik 

soldata duin bat lortzeko oso zaila ikusten dutelako. Horrenbestez, baserriko lanetan jarduteko 

denbora gutxiago dute eta bertako produkzioa askoz ere murritzagoa suertatzen da. 
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Esklusiboki baserritik bizi direnak 10 dira, eta gaztagintzara, barazkietara eta animaliak haztera 

dedikatzen dira.  

Interesa azaldu duten 42 horietatik, 32 mistoak dira eta, beraz, diru sarrera nagusia 

beste lanbide batetik lortzen dute.  

 

 

 Bestalde, ohikoena da baserri gehienetan baratza bat izatea etxerako barazkiak 

ekoizteko. Horrela, bisitatutako baserri guztietan autohornikuntzarako baratzaren bat dutela 

ikusi da. Horietako batzuek soberan dituzten barazkiak saldu izan edo saltzen dituzte, usteldu 

eta gal ez daitezen eta diru kopuru baten truke. Modu horretan, zenbait barazki herrietako 

azoketan saltzen dituzte, eta beste batzuek, berriz, fruta dendetara eramaten dituzte, 

saltzaileekin harreman ona izatearen ondorioz.  

 

Mistoak ICM kobratzen dutenak 

32 10 

% 76 % 24 

 

Gainera, baserri hauetako 34etan etxerako animaliaren bat dute, hala nola, txerri, 

arkume edo txahalaren bat. Beraz, baserrien %81ak du etxean jateko animaliaren bat. 

Azkenik, Bertatik Bertara proiektuan izena eman zuten baserrietatik 28-k lehengaiak 

eraldatzen dituzte bestelako produktuak lortzeko, adibidez gazta, eztia, sagar zukua, 

menbrilloa, jogurtak… Kopuru horrek %67a suposatzen du. Nolanahi ere, ia etxalde guztietan 

eraldatzen dituzte produktuak menbrilloak, sagardoa, etab. egiteko bederen. Azken hauek 

transformatutako produktu hauek saltzea izango balute, baserrietan sortzen dituzten 

lehengaiei beste irtenbide bat emateko aukera izango litzatekeela uste dute, eta oso positiboki 

ikusten dute. Adibidez, barazkiak ontziratzea eta esnekiak edo sagardoa egitea animatuko 

litzatekeenak ere azaldu dira. Hala ere, arazo handiena legeak ezartzen duen araudia 

betetzean ikusten dute, inbertsio handia suposatzen omen die baldintza horiek guztiak 
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betetzea. Beraz, arazo horri irtenbideren bat aurkituz gero, aurrera pauso handia suposatuko 

liekeela uste dute. 

Kontsumoa 

“Bertatik Bertaran izena emanda duten 33tik 10 inguruk baratzeko produktuen 

ekoizpenean interesa izango lukete, baina gaur egun baratzeak lur-sail oso txikiak osatzen 

dituzte” 

Euskal dieta osatzen duten produktuen erdia baino gehiago frutak (% 20,9), esnekiak 

(% 18,8) eta barazki eta ortuariak (% 12,7) dira. Baserrien %24a barazkietara dedikatzen dira, 

baina horietako bik adibidez beren ekoizpen osoa kontsumo taldeetan banatzen dute. Arestian 

aipatu bezala, Kontsumo Taldeen esperientzi honek gizartean dagoen barazki kontsumoaren 

garrantziaz ohartarazten gaitu. Bestalde, Bertatik Bertaran izena emanda duten 33tik 10 

inguruk baratzeko produktuen ekoizpenean interesa izango lukete. Beraz, eskualdean dauden 

ekoizleekin, ondo antolaturik,  proiektua barazkiekin hornitzeko arazorik ez legoke. 

 Neurri apalagoan kontsumitzen dira haragiak (% 8) eta fruitu lehorrak (% 1,6). Gurean 

Bertatik Bertarako baserrien %30 inguru haragi mota ezberdinak ekoiztera dedikatzen dira, 

salmenta maila ezberdinak lortzen dituztelarik. Horrela, untxia eta arkumea saltzeko arazo 

handiagoak daude, eta oilaskoaren eta txahalen edo txekorren haragia saltzeko zailtasun 

gutxiago aurkitu ohi dituzte. 

Behi esnea gehienbat merkaturatua kontsumitzen da, esne-zentralei salduta. Hemen 

esne-behietara dedikatzen den baserri bakarrak bai zentralera eta bai zuzenean saltzen du. 

Gainera, jogurtak ere egiten ditu; datuetan ikus daitekeenez, EAEn kontsumitzen den esneki 

kopuru osoaren %40 jogurtak direlarik; baina esnekiak, esne guztiaren %36a suposatzen du. 

Guztira, EAEko biztanleen eguneko kontsumoaren %2,6 inguru jogurtak dira. 

Ardi esnearen kontsumo aldetik, berriz, gaztak esneki kontsumoaren (behi eta ardiena) 

%13 inguru suposatzen du. Beraz, gazta, EAEko batezbesteko kontsumoaren %0,84 suposatzen 

du. Laburbilduz, ardi esnearen %62a gazta egiteko erabiltzen da baina esne kontsumo osoaren 

%0,84a bakarrik suposatzen du. Taldean 3 baserri dira horretara dedikatzen direnak, nahiz eta 

beste baserri batzuek gazta egiten duten, baina ezin dute saldu. Baserri hauek 200-300 ardi 

dute bakoitza, baina arazoak izaten dituzte gazta guztia saldu ahal izateko. 

Gehien kontsumitzen den haragia oilaskoarena da, baina horretara dedikatzen den 

baserri bakarra dago. Oilaskoak dituzten baserri gehiago daude, baina etxerako eta bezero 

finkoei saltzen dizkiete. Gehien kontsumitzen den bigarren haragia txerriarena da, baina 

eskualdean ez dago horretara dedikatzen den etxalderik, nahiz eta Gipuzkoan Basatxerri 

Elkartea egon. Hurrengoa behi-haragia da, eta hau da inguruan gehien dagoen haragia.  
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Kalitate ziurtagiriak 

“bisitatutako baserrien artean 16 produktoreek kalitate ziurtagiriak dituzte” 

Eusko Labela edota beste kalitate ziurtagiriak duten zenbait etxalde badira Goierri 

Garaian; bisitatutako baserrien artean 16 produktore aurkitzen dira. Hauen artean horrelako 

18 produktu mota ekoizten dituzte. Honek Bertatik Bertarako zerrendan dauden baserrien 

%36ak produkzio integratutako produktuak ekoizten dituela suposatzen du. Datu estatistikoen 

atalean ikusi daitekeenez, totalean 2011n Goierri Garaian 50 baserri zeuden produkzio 

integratuaren barruan, beraz honek ere ekoizten den totalaren %36a suposatzen du. 

 

2014an Bertatik 

Bertara 

Goierri Garaian 2011ko datuen 

arabera 

Idiazabal ta artzai 

gazta 

3  Ekologikoa 4 

Euskal okela 4 Eusko Label: Oilaskoa 4 

Eusko label eztia 1  Idiazabal Jatorri Izendapena 14 

Ezti ekologikoa 1  Eusko Label: Eztia 3 

intxaur ekologikoa 1 Euskol Label: Arkumea 7 

sagar ekologikoak 2  Eusko Label: Babarruna 2 

lumagorri 1  Euskol Label: Behi esnea 5 

Euskal untxia 1 Eusko Label: Sagardoa 6 

Behi ekologikoak 2  Denera 50 

Barazki ekologikoak 2    

Ogi ekologikoa 1    

Denera 18   

 

 Praktika ekologikoak hizpide izaterakoan, proiektuan interesa azaldu duten gehienek 

zentzu horretan lan egin behar dela uste dute. Interesa azaldu dutenetatik 23 baserritakoek, 

%70, ahalik eta era naturalean ekoiztu behar dela esan dute, ekologikoa dela etorkizuneko 

bidea. Dagoeneko zigilu ekologikoaren barruan 6 ekoizle daude; baina, nahiz eta zigiluaren 

barruan ez egon, ahalik eta era ekologikoenean lanean diharduten beste 17 ekoizle daude ere. 

  Azkenaldian ugaritutako kontsumo taldeen eta salmenta zuzenaren inguruan galde 

egiterakoan, hauek garatu behar diren ekimen eta bideak direla diote, etorkizunean 

egonkortuko diren alternatiba zinez interesgarriak eta beharrezkoak. 
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Kontzientziazioa eta Natur Eskola Bizia 

“…bertako produktuak eta produktoreak ez dira nahikoa estimatzen…” 

Bestalde, sarritan herritarren kontzientziazioaren gaia atera izan da elkarrizketetan. 

Orokorrean gizartean gertatzen den legez, erosketak egiterakoan, kontsumo ohiturek gure 

inguruan zenbait ondorio ekartzen dituzte. Era orotariko eta jatorri ezberdineko produktuak 

egoten diren komertzio handietan erosiz, bertako komertzio eta ekoizle txikiei kalte egiten 

zaie, itolarrira iristeraino. Denda handi horiek  nahi duten prezioan eta edozein motako 

produktuak erosi eta saldu ditzakete, prozesu horrek eragiten duena kontuan hartu gabe, 

etekin ekonomikoa baizik. Elkarrizketetan aipatu dutenaren arabera, bertako produktuak eta 

produktoreak ez dira nahikoa estimatzen; eta uste dute ez dela krisi ekonomikoaren eragin 

hutsarengatik soilik; aitzitik, aspaldian ematen den joera bat dela.    

Gainera, baserritarrek, erosleen aldetik bertako baserrietan zer eta nola ekoizten den 

ezagutza falta sumatzen dute. Hala ere, beren artean iritzi kontrajarriak daude, herritarrengan 

kontzientziazio lan bat egin behar den aldeko eta kontrako pertsonak baitaude. Kontra 

daudenen artean, dendetara, plazetara eta erosleengana joan behar dena baserritarra bera 

izan behar duela esaten dutenak daude; baserritarren artean ere egokiak ez diren praktikak 

gauzatu omen direlako. 

Kontzientziazio hau egin behar dela diotenek, txikitatik landu behar den zerbait dela 

uste dute, eta horretarako Natur Eskola Bizia bezalako proiektuak funtsezkoak direla aipatzen 

dute. Txikitan ingurukoa baloratzen ikasten badute, etorkizunean baloratzen jarraitzea 

errazagoa izan dakieke. Gainera, dinamika hori urteak daramatza martxan, beraz proiektu 

honetan txertatzea beharrezkoa ikusten dute. 

Iradokizun eta kritikak 

-Gabiriako baserri batekoek suteen aurkako ur hartuneak falta direla nabarmentzen dute. Egun 

batzuk beranduago, Gabiriako beste baserri batera bisita egitera joatean, egun batzuk 

lehenago beren etxeko tximiniak su hartu zuela azaldu zidaten; suhiltzaileak azkar iritsi eta sua 

segituan itzali zutela. Beraz, azken hauek ez ziren larrialdi zerbitzuez kexu. 

-Aztiriako auzoan, iturriko ura oso zikina ateratzen dela kexu dira, Barrendiolatik ura ekartzeko 

proiektua dago baina atzeratuta dabilela diote. Konponketa horien zain daude. 

-Beste batek, basoetan zein zuhaitza landatu daitekeen jakin nahi du, ea pagoak landatzeko zer 

laguntza dagoen edo bestelako aukera egokirik dagoen. Honen inguruan azalpen batzuk 

jasotzea eskertuko luke. 

-Zumarragan, baserri batean askotan eskutitzak iristen ez zaizkiola dio. 

-Legazpiko Brinkola auzoko emakume batek dio: Brinkolatik bere baserrira argirik ez dago, eta 

berak kotxerik ez du. Horrela, Junetorri herri autobusak Brinkolako kaskoan uzten du eta 

etxeraino oinez joan behar da, ilunpetan. Etxerainoko bidea errepidetik eta batere argirik gabe 

egin behar du, etxerainoko bideak metro dezente dituelarik.  
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-Gai berdinaren bueltan, Telleriartetik (Kortatik) Brinkolara argirik ez dagoela ere aipatu dute, 

baina garrantzitsuagoa dela Barrendiola baserrira doan bidean argia jartzea, bide hori 

arriskutsuagoa delako eta bertakoek beharra dutelako. 

-Horrekin batera, Udal aurrekontuetako partida bat Guriditegi auzoko saneamendua eta 

hoditeria aldatzeko onartu zen: egingo al da? Legazpiko Udalak baietz esan omen zuela diote. 

-Telleriarteko auzoan, berriz, telebista ez dela ondo ikusten (adibidez Urola telebista, Goierri 

telebista...) dio. 

-Auzo horretako baserri batean hizketan geundela, libre dauden lurrak izendatzen hasi da eta 

mordoxka bat dagoela esan du. Gainera, batzuekin hitz egiteko momentua orain da, lur horiek 

saltzeko gogoekin daudela daki eta. 

-Beste baserri batean, beraiek osasun erregistroak dituztela aipatu dute, eta besteek ez izatea 

eta horiei laguntzea gaizki dagoela esaten dute. 

-Bestalde, Bertatik Bertara proiektuan Natur Eskola Bizia sartu behar dela esan didate, 

murrizketen ondorioz asko murriztu den egitasmoa baita. Proiektuan txertatu eta bultzatu 

beharko litzateke, dagoeneko gorpuztuta baitago. 

-Azkenik, Urretxun Internetarekin arazoak dituztela esan didate eta baserrietarako bideak 

aipatzerakoan, ea hauek pribatuak baina erabilera publikokoak badira zeinek konpondu behar 

dituen galdetzen dute, normalean beraiek konpontzen baitituzte. Ni joan nintzen egunean bide 

bazterrak garbitzen ari ziren euriaren ondorioz arazoak izaten ari baitziren. 

 

7-BERTATIK BERTARA: ELIKADURA BURUJABETZAREN 

NORABIDEAN 

Elikadura burujabetzak herritarrek elikagai naturalak, kalitatezkoak eta lekukoak 

eskura izatea du ardatza, ekoizleei bizi-baldintza duinak bermatuz eta naturaren errespetuan 

oinarritutako natur baliabideen ustiapena bultzatuz. Bestalde, elikagaien salerosketa eta 

ekoizpenaren prozesu osoan zehar, bai kontsumitzaileek eta bai ekoizleek, erabakitzeko 

ahalmena berreskuratzearen alde egiten du. Merkatu libreak, bertan sor ditzakegun 

produktuak kanpotik ekartzera eraman gaitu, bertakoa kanpoan saltzea eta nekazaritza eta  

abeltzaintza industrialaren aurrean men egitea bultzatu du.  

Bertatik Bertarako proiektuarekin bertako produktuak sustatzeko eta herritarren 

beharrak herritik bertatik asetzeko egitasmoa izan daiteke, hots, hurbileko merkatua lortzea.  

Lurrari eta herriari loturiko nekazaritza iraunkorraren bidez, baserriko kultura bizirik 

mantentzea bilatzen da. Aurreko orrialdeetan egungo egoera sozioekonomikoa aztertu eta 

gero, irakurlea gaur egun orokorrean nagusi den ezkortasun puntu batez busti daiteke, baina 

eskualdeak eta lehen sektoreak aldeko faktoreak badituela ere kontuan izan behar da, beste 

herri batzuetan geroz eta antzeko proiektu gehiago aurrera eramaten ari baitira. Horren 
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adibide Aramaioko Baserri Berri proiektua, Larrabetzuko eskolako gurasoen elkartea, 

Larrabetzuko Gurpide baserritar eta kontsumitzaileen elkartea, Durangoko jangela, Zeraingo 

herri ekimena, Euskal Herriko Laborarien Ganbara, Debagoienako Erein da Jan proiektua, 

Errigora… izan daitezke. Hauek eskura dituzten aukerak aprobetxatu eta elkarlanean herri edo 

eskualdearen garapena bultzatzen ari diren adibide ausart batzuk dira. 

Eskualde txikia izaki, eragile guztiak elkartu behar dituen proiektua izan behar da, eta 

beharbada, zenbait beharrei erantzuna eman ahal izateko, ondoko eskualdeekin elkarlan bat 

egitea ere posible izan daiteke. Herritarrekin bat egiteko, bailarak dituen aldeko faktoreak oso 

kontuan izan behar dira, hauetaz ondo baliatuz gero proiektuaren arrakastaren gakoa egon 

baitaiteke: 

-Bertan ekoizten diren produktuak salmenta zuzenaren bitartez edota herrietako 

komertzio txikietan saldu daitezke, beste zenbait produktuekin batera erostera joatean. BI-

TARTEAN eta ILINTI dendarien elkarteekin elkarlanaren bitartez, komertzioen jarduerari 

bultzada emateko ere balio izan dezake, gertutasunaren eta elkarlanaren bitartez herria 

onuradun suertatuz. 

-Hasteko, eskualdeko jangelaren bat edota tabernaren bat bertako lehengaiekin 

hornitu daiteke, beste ekimen batzuetan ikusi den bezala. Gainera, elkarrizketatutako 

baserritarrek berebiziko garrantzia ematen diote egitasmo honi, proiektuak martxa hartzen 

duela eta aurrera doan seinale izango delakon daudelako, egitasmoa bideragarria eta egiteko 

posiblea ikusten baitute. Horretaz gain, aurreko datuek argi erakusten dute landa-lur ugari 

dagoela gurean, beraz sail horien kudeaketa egokiaren bitartez, egon daitekeen produktuen 

gain-eskariari aurre egiteko larre eta baratza gehiago ezartzea posible izan daiteke. Puntu 

honetan lur-bankuaren egitasmoa berebiziko garrantzia hartzen du, eta mezu hori bera ere  

helararzi didate baserritarrek: gaur egun dauden lurrak ondo kudeatu behar dira eta are 

hobeago administrazioak laguntzen badu. 

Bestalde, baserritar ekoizleen eta jangela moduko kontsumitzaileen arteko zikloa 

nolabait itxi nahi bada, Larrabetzun adibide bezala hartu daitekeen proiektu interesgarri bat 

gauzatzen ari dira: Gurpide baserritar eta kontsumitzaileen elkarteko baserritar batek, diru 

baten truke, zenbait etxe eta tabernen hondakin organikoak jaso eta konpostatzeaz arduratzen 

da. Gure kasuan, jangelara lehengaiak eramaterakoan, bertan aurreko egunetan sortutako 

hondakin organikoak jaso eta animalientzako bazka edo konposta egiteko aukera egon daiteke, 

honen bitartez zikloa itxiaz. Ez da ahaztu behar Larrabetzuko eskolaren jangela bertako 

produktuekin hornitzen dela; beraz , bi egitasmoak uztartzeko aukera egon daiteke. 

- Goizanen bertan eraikiko den transformazio puntuaren laguntzarekin, adibidez, 

beste era batera iraungiko liratekeen barazkiak enbasatzeko aukera egon daiteke, jakinik 

munduan sortzen den janariaren erdia inguru zaborretan edo ustelduta bukatzen duela, eta 

horrela ekoizpenean xahutu den ur eta energia alferrik gastatua izatea ekidingo da. Modu 

horretan, herrietako dendetan edo salmenta zuzenaren bitartez merkaturatzea posible izango 

da, urte osoan zehar kontsumitu ahal izateko. Gainera, ondoko baserrietako produktu natural 

eta osasuntsuak direla argi esan behar da, horrek duen gain balioa azpimarratu behar da eta 
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herritarrak horretaz jabetzea lortu behar da. Kontsumo ohituren atalean ikus daitekeenez, 

gizartean enbasatutako eta transformaturiko produktuak kontsumitzeko geroz eta ohitura 

handiagoa errotzen ari da, eta baserrietako produktuak joera horietara moldatu behar dira, 

orain arte jorratutako merkaturatze moldeak zaharkiturik egon baitaitezke. Esnekien kasuan 

ere, merkatuan era askotariko produktuak aurki daitezke; eta beharbada jogurtak, gurina, 

mamiak eta jakiak prestatzeko gazta-produktuak eginez garai berrietara moldatzeko abagunea 

suerta daiteke. Fruten kasuan ere, gaur egun gehienbat sagarrak ekoizten diren momentu 

honetan, zukuak egin daitezke, tabernetan saldu ahal izateko eta herritarren kontsumo 

ohituretan txertatzeko. Menbrilloa eta marmeladak bezalako betiko baserrietako produktuak 

ere saldu ahalko dira. Bestalde, lur-sailetan aranak edo gereziak ere, adibidez, ekoiztu daitezke, 

hauekin marmeladak edo zukuak egiteko.  

Goizanen eraldatutako produktuek osasun erregistroa izango dutenez, beste 

merkatu-esparru batera irekitzera ahalbidetuko du. Adibidez, interesaturik daudenen 

lehengaiak biltzeko eta Goizanera eramateko pertsona bat edo zerbitzua antolatu daiteke; 

denen artean eginbeharrak banatuz eta gero dendetara eramateko edo salmenta zuzenaren 

bitartez saltzeko. Laburbilduz, eskualdean betidanik egin diren baserrietako produktu 

naturalak zuzen-zuzenean etxean gozatzeko aukera izango da. 

-Haragiaren kasuan, elikadura subiranotasunaren irizpideak jarraituz, hemen 

ekoitzitakoa bertan kontsumitua izan beharko litzateke, hots, bertan sortu, hazi, hil eta 

kontsumitu. Urretxu, Zumarraga eta Legazpiko Udalak Zubillagako hiltegiaren partaide direnez, 

hitzarmen baten bitartez aurreko leloa betearaztea posible izan daiteke. Modu horretan, 

haragia lerrootan azaltzen diren egitasmoetan erabiltzeko bideratu daiteke.  

-Sarri aipatu eta nabarmendu izan da, beste herrialde batzuekin erkatuz gero,  Goierri 

Garaian elkarte ugari daudela,  eta hau Bertatik Bertara proiektuarekin bultzatu nahi diren 

baloreak herrian txertatu ahal izateko beste aldeko faktore bat izan daiteke.  Horrela, talde 

hauek gauzatzen dituzten ekintzetan elkarlana proposatu eta dinamizatu daiteke: 

gaztetxoekin ekintzak egiten dituzten taldeekin baserrietara bisitak antolatu, etxeko-andreen 

edo nagusien elkarteekin bertako produktuekin sukaldaritzako ikastaroak antolatu, taldeek 

antolaturiko askari eta sarietan bertako lehengai eta produktuak erabili, soberan dauden 

produktuekin jangela sozialentzako ekimenak antolatu… herritarrek gertuko gai bat dela eta 

gurea den ondasuna dela ohartu daitezen eta elkarrizketetan hizpide izan dadin. Modu 

honetan eskualde osoa proiektuaren parte egin ahalko litzateke.       

-Aurreko puntuarekin lotuta, kontzientziazioa garatzeko garaian ere eskualdeko 

taldeekin lan egin daiteke. Bailaran dauden aisialdi elkarte (Sorgintxulo), enpresa (Zerki, Mendi 

Bazterrak, herrietako Gazte-Txokoak ), proiektu (Natur Eskola Bizia…), erakundeekin (Aurrera 

Atera)… bezalako eragileekin ingurumen-heziketa  eta kontzientziazio lanak gauzatu daitezke. 

Bestalde, baserritarren formazioan laguntzeko UGLE Eskola ere baliagarria izan daiteke, bertan 

zenbait ikastaro antolatzeko parada egon baitaiteke.  

-Gaur egun hainbeste arazo eta ika-mika sortzen dituen basoen kudeaketaren 

inguruan, Bertatik Bertarako proiektuari esker ere zenbait proposamen egin daitezke. Goierri 
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Garaiko azaleraren %75a basoa dela jakinik, erabilerarik gabe dauden sailei beste erabilera 

batzuk eman liezazkiekete. Geroz eta erabilera eta proiektu gehiago sortzen ari dira hauen 

inguruan, hala nola, biomasa lortzera bideratutako baso-sailak (gaur egun geroz eta energia 

berriztagarrien alorreko proiektu gehiago gauzatzen ari dira, hala nola, Osona kataluniar 

eskualdeko proiektua, Aramaioko energia subiranotasun egitasmoa…), abentura eta 

aisialdirako moldatutako basoak, turismo-mikologikorako baso-sailak…    

 -Aurreko ideia guztiak aplikatuz gero,turismoa ere  garatuko litzateke: eskualdeak 

berez duen balioari, nortasun eta garapen jasangarria bezalako gain-balioak gehituko 

balitzaieke, turismo sektoreari ere bultzada bat emango litzaioke. 

 

8- ONDORIO NAGUSIAK 

Hau guztia aztertu ondoren, baserritarrekin izandako elkarrizketetatik eta gainontzeko 

eragileengandik jasotako informazioan oinarriturik; ideia, ikuspuntu, aukera eta proposamen 

guztiak bildurik jarraian azaltzen diren zenbait ondorio ateratzea posible izan da. Halaber, 

Bertatik Bertara proiektuarekin proposatutako eman beharreko pausuak elkarren artean 

loturik daudela esan daiteke, ondoren ikus daitekeen bezala: 

-Lehenbiziko beharra eragile guztien arteko elkarlana eta denon artean egoera aldatzeko 

aldeko jarrera izatea da, aurkituko diren arazo administratibo guztiak gainditu ahal izateko eta 

jarriko diren baliabideei etekina atera eta jarraipena emateko. Hasiera batean, zenbait bide 

berri jorratu beharko dira eta pauso berri horietan zehar oztopo administratibo ugari aurkituko 

dira; denon artean hauek gainditzea izango da, beraz, lehenbiziko eginbeharra.     

-Hasieran aipatu den bezala, eskualdeko lur azalera handiena landa lurrak dira, eta hauen 

aprobetxamendua bultzatzea ezinbestekoa da, bai lur-bankuaren bitartez eta bai dagoeneko 

erabilera duten lurrei ahalik eta etekin handiena atereaz, lortzen den produktua 

merkaturatzeko bide eraginkorrak ezarriz gero. Lur-bankua oso garrantzitsutzat eman dute 

alderdi guztiek eta proiektuaren ardatzetako bat izan daiteke. Erabiltzeko moduan dauden 

lurrak identifikatu behar dira, eta hauen beharra duten ekoizle eta interesatuek hauek lortzea 

erraztu; modu horretan gehiago ekoiztea eta hornikuntza beharrak asetzeko ekoizpen mailara 

gerturatzea ahalbidetzen lagundu dezake.  

-Horrela, ekoizten den zati bat saldu ahal izatea errazten bada, ekoizle gazteak sektorean 

ezartzea lagundu dezake, sektore beraren gaztetze prozesua ahalbidetuz eta genero 

ezberdintasuna galaraziz, hau baita eragile ezberdinen kezka nagusienetakoa. Beraz, 

eskualdeko lehen sektorea indartzeko pausua izango litzateke eta herrietako landa suspertzen 

lagunduko luke; natura, paisaia eta kultura denboran eta maila onean iraunaraziz.  

-Kalitatezko zerbitzu eta produktuak eskaini ahal izateko, formakuntza ikastaroak egitea 

lagungarria izan daiteke, bai ekoizle berriek formazioa jasotzeko eta bai dagoeneko 

esperientzia dutenek lan-metodo berriak ikasi ahal izateko. 
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-Aurreko puntuan aipatu den salmenta bidea errazteko pausuak transformazio-planta 

erabiltzea eta jangela bat hornitzen hastea izan daitezke, ekoizten den zati bat saltzea 

ahalbidetuz. Bertako jangela bat ahal den neurrian bertako produktuekin hornitzen bada, 

baserritarren ekoizpena hein batean sukalde horretara zuzenduko litzateke eta euren 

ekoizpena areagotuko litzateke, era horretan baserritar guztien arteko proiektu komun 

sendoago  bat sortuko litzateke. Ondorioz, kontsumitzaileak kontzientziatu eta elikagai horien 

balioaz jabetu ahalko lirateke, herriko komertzioetan produktu berberak erosteko aukera 

izanik eta merkataritzaren salmenta eta dinamika suspertu ahalko litzateke. 

-Argi dago, hala ere, ekoizpen maila hori emateko zenbait ahalegin egin beharko liratekeela, 

hala nola, haragiaren kasuan. Esan bezala, kontsumitzen den haragiaren %25 inguru ekoizten 

da bakarrik gure lurretan, baina ekoizten den hori bertan banatzea eta saltzea lortzen bada, bai 

jangelan eta bai harategietan edo salmenta zuzenaren bitartez, burujabetasun maila batera 

iristea suposa dezake. Bestalde, kontsumo ohiturei erreparatuz gero, transformatutako haragia 

eta beste animali batzuen haragia geroz eta gehiago kontsumitzen dela ikusi daiteke. Beraz, 

alde batetik, bertako hiltegiarekin zenbait haragi eratorriko produktu eratzeko eta banatzeko 

gaiaren inguruan adostasun batera iritsi beharko litzateke, hiltegiak berak bilatzen duen 

elikadura burujabetasunerantz aurrerapausoa emateko. Beste aldetik, adibidez, txerriak eta 

oilaskoak bezalako animaliak bertan gehiago haztea aukera bat izango litzateke, gaur egungo 

kontsumo ohituren beharretara gerturatu ahal izateko. Hala ere, ekoizpen mailara iritsi ahal 

izateko, hasieran inguruko herrialdeekin hartu-eman bat bultzatzea beharrezko aukera bat 

izatea posible da. 

 - Baratzen kasuan, bildutako informazioaren arabera, lurrak egon badaude, eta zenbait 

baserritarrek aipatu dutenez, baratzak jartzeko nahiko lur onak, gainera. Ez hori bakarrik, 

azkenaldian areagotu diren kontsumo-taldeen kari, eskualdean salmenta zuzenaren bitartez 

otarrak erosteko herritarren itxaron-zerrenda bat ere badago. Beraz, barazki eta ortuariak 

ekoiztu eta saltzeko aukerak sortuko liratekeela aurrera daiteke, bai salmenta zuzenaren 

bitartez, bai jangela hornituz eta bai transformazio plantan barazkiak enbasatuz eta dendetan 

salduz. 

-Ardiekin, berriz, zenbait arazo daudela ikusi da: gaztak eta arkumeak saltzeko geroz eta arazo 

gehiago, konpetentzia handia, kontsumo ohituren aldaketak… Ezarriko diren Arau eta PAC 

erreformek ere zenbait ika-mika sortuko dituzte; beraz, eginbeharretako bat, hauei 

irtenbideren bat aurkitzea izan daiteke. Hala ere, esnearekin gazta egin nahi dutenek, Goizane 

zentroan egongo den trasformazio-plantan aukera izango dute, hau saltzeko berme osoarekin, 

gainera. 

-Behi-esnea ekoiztu eta saltzen duen inguruko baserri bakarretako batek gehienbat salmenta 

zuzena egiten du, esnea poltsetan salduaz. Esne hori jangelara ere eraman daiteke salmenta 

areagotzeko. Bestalde, transformazio plantan esnekiak ere egingo ahalko dira, 

dibertsifikazioaren bitartez kontsumo esparru gehiagoetara zabaltzeko aukera irekiaz. Gainera, 

fruta ekoizten dutenek ere Goizaneko plantan membrilloak, zukuak edota marmeladak egiteko 

parada izango dute, hauek ere bai jangelan eta bai denden edo salmenta zuzenaren bitartez 

saltzeko aukera handiagoa izanik. 
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-Ekoizpen datuak ikusita, kontsumo ohiturak asetzeko lain ez dela produzitzen ondorioztatu 

daiteke, baina horrek, aitzitik, bertan ekoizten den ia guztia bertan kontsumitu daitekeela esan 

nahi du, salbuespenak salbuespen. Hori benetan datu garrantzitsua izan daiteke, alde batetik, 

egun jorratzen diren merkaturatze bideak egokiak ez direla ikusten delako; eta bestetik, 

eskualdean ekoizten den haragia, esnea, arkumea, zukua... bertako herritarren artean 

kontsumitu daitekeelako, bezeroen erosteko ohiturak aldatuko balira, behinik behin. Hortaz, 

zentzu horretan aldaketak ematea lortuko balitz, salmentak areagotzea lortuko litzateke. 

-Bestalde, zenbait produktu balorean jartzea beharrezkoa irizten da, hala nola, errezil sagarra 

(gozoak edo zukuak egiteko edota mahaiean jateko) eta ardi-gazta. Beste zenbait lehengaiekin, 

ostera, produktu eraldatu berriak sortu beharko liratezke (esnekiak, marmeladak, barazki 

kontserbak, gozoak...) egungo kontsumo ohiturak aldatzen ari baitira eta derrigorrean 

hauetara egokitu behar delako. 

 

Beraz, Bertatik Bertara proiektuak gaur egungo egoerari irtenbide asko planteatu 

diezaioke, alderdi guztiek prestutasuna eta elkarlanean diharduteko kemena erakusten 

badute, behinik behin.  Esan bezala, eskualde osoa inplikatuko lukeen egitasmoa da eta 

emaitza oso itxaropentsua izan dezakeena. 

 

9-ITURRIAK 

Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernua, Biolur, ENEEK, Zubillagako 

hiltegia, Goimen. 

 


