
Kontsumitzaileen ikuspegia: 
 Kontsumitzaileen taldea handitzea 
 Kontsumitzaile-baserritar beharrak uztartu 

(aurreiritziak albo batera utzi) 
 Eragile ezberdinen mahai iraunkorra 
 Konpromisoak adostu eta bideratzea 
 Bertatik Bertara eta ibilbide hau gizarteratzea 
 Edukietan 2 gai landu: produktuen kalitatea eta 

harreman zuzena; eta jangelak 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J  L  
 Baserria balioan jartzen ari da. 
 Eskualdean badira ekoizleak eta gauzak aurrera eramateko gogoa eta 

ilusioa.  
 Baserriak ondo ekipatuak daude eta kalitatezko produktuak ekoizten ditugu. 

 Kalitatezko produktuak ditugu inguruan eta gertu. 
 Bertatik Bertara egitasmoa oso positiboa izan da bertako produktuak 

ezagutarazten hasteko. 
 Baserriko eta kalitateko produktuen aldeko konzientzia zabaltzen ari da 

gizartean. 
 Bertako produktuen eskaera hazten ari da eta merkatu potentziala badago. 
 Administrazioaren bultzada somatzen da. 

 Sektorean ilusioa somatzen da. 
 Baserritar aktiboak eta aldaketarako jarrera positiboa duten baserritarrak 

badaude eskualdean. 
 Gizarte mailan kontsumo arduratsuaren aldeko kontzientzia badoa hedatzen. 
 Bertako produktuen salmentan merkatu eta bide berriak zabaltzen hasi dira 

bailaran.  
 Bailarak potentzialtasun handia du alor honetan –teorian behintzat-. 

 Baserria gainbera doazela errealitate bat da; errentagarritasun mugatua. 
 Sektorea zaharkitua dago. Transmisioa, landu beharreko gaia. 
 Ekoizleen arteko antolakuntza eta salmentarako gaitasun eza. 
 Kontsumitzaileen artean in-formazio falta nabaria 
 Bertako produktuei buruzko kontrol zorrotza ez dago 
 Ekoizpena-kontsumoa uztartzeko zubiak eta egiturak falta dira. 
 Burokrazioa eta administrazioa. 

 Baserriko eta bertako produktuekiko ezagutza eta informazio falta. 
 Bertako produktuen eskaintza mugatua. Eskaera berri bati erantzuteko 

prest? 
 Kalitate kontrol zorrotza mantendu beharra –batik bat ekoizpenak gora 

egin behar badu-.  
 Baserri eta merkatarien arteko elkarlan eza. “Kontrako eragileak”? 
 Kontsumitzaile “instituzionalak,” araudiaren baldintzapean.  

 Testuingurua eta egoera ekonomikoa. 
 Sektorearen enpresa-ikuspegia eta erreakzionatzeko ahalmen urria. 
 Orain arte lehen sektorearen eta baserri-munduan aplikatu diren politikek 

ez dute partekatzen dugun eredu honen alde egin. 
 Baserritar berriak sektorera erakartzeko zailtasunak. 
 Baserriko eta bertako produktuekiko ezagutza eta kontzientzia sakonago 

baten falta; produktuei benetako balioa ez zaie aitortzen. 
 Eskaintza eta Eskaeraren arteko desoreka handia eskualdean. 

 

 
1. Uztailera begira lortu nahi da.. 

Baserritarrek diote… 
 Baserritarren arteko talde eta dinamika 

sendoa 
 Eragileen arteko ezagutza, hartu-emana 

(baserritarra-kontsumitzailea); zubiak sortzea 
 Eragileen artean konpromisoak adostea 
 Bertatik Bertara gizarteratzea 

 

Politikari eta teknikarien iritzia: 
 Baserritar talde anitz bat osatu, errotu, kohesionatu 

eta ahalmendu 

 Eragile ezberdinen arteko hartu-emana indartu 

 Konpromiso eta ekintza zehatzak adostea 

 Gizarteari, herritarrei “zergaitik” eta “zertarako” ondo 
komunikatzea. Ilusioa trasmititu. 

 Lehen sektoreare arloko politika publikoen inguruan 
hausnarketa egitea.  

 

2. Gaur egungo diagnosia 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 2025rako bisioa;  
lehen sektorearen egoera honakoa izatea nahi dugu Urola Garaian…  

Baserriek kultur-ekarpen 
gisa eta produktuen ekoizle 

gisa errekonozimendua 
izango dute eskualdean. 

 

Gizartea;  
trebatua, lehen sektorea balioan 

jartzen duena. 

Baserritarrek, haien 
jardueratik 
bizitzeko aukera 
izango dute. 

 

Jarduera ekonomikoa 
Biziberritua eta sostengarria 

Eskualdeak salmentarako 
egitura antolatu eta 

iraunkorra izango du eta 
bere kabuz funtzionatzen 

duena.  

 

 

Arlo publikoa; hausnarketan 
oinarritutako sustapena 

Nekazaritza-
abeltzantzarako, lur-

banku bat izango 
dugu eskualdean. 

 

Naturarekiko kultura 
eta sentsibilitatea 

berreskuratzen joango 
gara. 

 

Nekazal kulturak 
hezkuntzan duen 

presentzia handiagotuz 
joango da. 

 

Paisaia eta 
Ingurumen zainduak 

eta mantenduak 
izango ditugu. 

 

Baserriatarren, 
merkatarien eta 

ostalarien arteko 
elkarlana emango da. 
Agian moneta propia 

ere izango dugu 
bertako produktuak eta 

merkataritza 
dinamitzatzeko. 

 

Bertako produktuen ekoizpena 
eta kontsumoa normalizatuak 
egongo dira. Ekoizle kopuru eta 

kalitateko eskaintza nahikoa. 

 
Kontsumo jasangarriaren 

aldeko kontzientzia sakona 
izango da eskualdean. 

 BISIOA 
2025 

Bertako 
baserrietako 
produktuen 

eskaerak gora 
egingo du bailaran. 

Marka propioa. 

 

Ingurumena eta  
paisaia zaindua  

Baserriek, 
ingurumenarekiko 

egiten duten 
ekarpena ezaguna 

eta baloratua izango 
da. 

 Nekazaritza- 
jarduerak martxan 
jartzeko tramiteak 

erraztuko dira. 

 

Administrazioak lehen 
sektorearekiko 

hausnarketa eta 
plangintzan oinarritutako 

politika bat egingo du. 

 

Erosketa Publikoa 
garatuko da. 

 


