
 

 

GIPUZKOAKO BASO-JABEEN ELKARTEAREN XXXV. BATZAR 

OROKORRAREN AKTA.  

 

2019ko maiatzaren 19an, Gipuzkoako Baso Jabeen Elkartearen XXXV. Ohiko Batzar Orokorra 

egin zen. Azpeitiko Soreasu Zinema izan zen aukeratutako esparrua eta 215 bazkide baino apur 

bat gehiago bildu ziren ekitaldira. Ainhoa Aizpurua Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko 

eta Lurralde Orekako diputatua, Arantxa Ariztimuño Mendi eta Natura Inguruneko zuzendaria 

eta Oskar Azkarate Baskegurreko gerentea bertan izan ziren.  

 

Ekitaldia Felipe Lizaur idazkariak aurreko urtean egindako batzarraren akta irakurrita hasi zen. 

Akta hori Batzarrak onartu zuen ondoren.  

 

Jone Maiozek 2018an egindako jarduerak aztertu zituen, eta Jon Mikel Murua diruzainak 

balantze ekonomikoarekin jarraitu zuen. Balantze horrek 9.705,43 euroko balantze positiboa 

aurkezten du ekitaldirako. Jarraian, 2019ko aurrekontua idatzi du, eta, bertan, irabazien bideari 

jarraitzea eta aurreko ekitaldietan pilatutako galerak jaten joatea jarri du helburutzat. Batzarrak 

2018ko kontuak eta 2019ko aurrekontua onartu ditu.  

 

Juan Carlos Berraondo lehendakariak, urteko txostena deskargatu aurretik, Ainhoa Aizpurua 

diputatuari eskatu dio Batzarrera jotzeko.  

 

Ainhoa Aizpuruak hartu du hitza, eta, lehenik eta behin, gonbidapena eta lankidetza eskertu 

ditu. 2015/2019 legegintzaldian egindako ibilbidearen errepasoa egin du: 2015ean aurkitu zuten 

sektorearen egoera negatiboaren zati bat ematen hasi da, sektorearekin elkartzea erabaki zuten, 

haren beharrak ezagutzeko eta apunteak Aldundiaren plan estrategikora eraman zituzten; 

lehiakortasuna eta errentagarritasuna handitzea, kudeaketa bultzatzea, toki bakoitzaren 

berezitasunak kontuan hartzea Natura 2000 Sarean, komunikazioa, basoaren balioa 

gizarteratzea. 

 

Ibilbide horretan, handitu egin da laguntza-eskaeretarako baliabide ekonomikoa, eta 

administrazioarekiko komunikazioa normalizatu da (Pagoetako bilerak).  

 

Orain, banda marroiak agertoki berri baten aurrean jarriko gaitu. Baso-jarduera birplanteatu 

behar da. 2018ko irailean beste egoera batean sartu ginen, gaixotasunaren leherketan, eta 

erakunde arteko plana jarri zen abian, hiru punturekin: 1) Laguntza-plana indartzea; lehenik, 

laguntzetarako 1,7 milioi euro xedatu zituzten, azken urteetan 5 milioi euroraino igota; 2) 

Landare erresistenteak bilatzea; 3) Tratamendu fungizida. 

 

Esan du hurrengo lau urteetan basogintzaren etorkizunaren alde egin nahi duela. 

 

Eta etorkizunerako erronkak azaldu ditu:  

-Baso-jabeen adin handia. 

-Mendiak abandonatzea. 

-Baso-lur atomizatuak.  

 

Bistan da basogintza-sektorea birsorkuntza bat eskatzen ari dela: laguntzen neurri berri bat. 

 

 

 

 



Segi aurrera elkarrekin lanean. Eremu publikotik sektorearentzat lanean jarraitu behar dugu, eta 

elkarrekin lan egin. Hau egiteko zuek ere behar zaituztegu.  

 

Helburua, gure basoen alde lanean jarraitzea.  

 

Juan Carlos Berraondok bere hitzak eskertu ditu eta jarraian presidentearen txostena azaldu du. 

Txosten horrek hiru puntu garrantzitsu jorratzen ditu: basoko osasun-krisia, 2018an 

planteatutako helburu estrategikoen egoera eta egurraren merkatua. Azken horren gainean 

zuraren prezioaren bilakaerari buruzko zertzeladak ematen ditu. 2018an mozketen azalera 

bikoiztu egin da. Gaixorik dagoen 16 eta 30 urte bitarteko egur asko moztu da eta laguntzak 

eman dira. Oro har, prezioa 3 €/m3 (kuartan) inguru igo da. Esan du Bizkaian % 10 gehiago 

ordaintzen dela, kalitate eta lur malkartsuagoa delako, eta Akitanian zuraren prezioa gaur egun 

gurea baino % 20 garestiagoa dela. Azkenik, Bizkaiko eukaliptoaren prezioari buruzko datu 

batzuk ematen ditu, 23-26 €/est artekoa globulus.arentzat eta 20-23 €/est artekoa 

nitens.arentzat. 

 

Jarraian, galdera-txanda parte-hartzailea egin da, merkatuko prezioei, ondare-eskualdaketen 

kostu handiei, kamioiak errepideetatik igarotzea debekatzeagatik diru-sarrerak galtzeari eta 

burokrazia txikiagotzeari buruzkoa.  

 

Besterik gabe, 12: 58an eman zaio amaiera batzarrari. 
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