
Basojabeen enpresa bat abandonuaren kontra

Gipuzkoako Foru Aldundiak Basotik enpresaren sorrera iragarri du Gure Lurra 
aldizkarian

Gure sektoreak partaidetza formula berriak adostu behar ditu basojabeari 
aukera berriak eskaintzeko

Gipuzkoako Baso Elkarteak ekimen berritzailea aurkeztu zion Foru Aldundiari 
duela bi urte baso lurren abandonuari aurre egiteko. Baso lursailen parte-hartze
merkatu bat, alegia.Basojabeei irekia, noski, baina baita ere gizarte osoari eta 
erakunde publikoei zein pribatuei. Baso lurren finantzaketa publiko-pribatu 
partekatu baterako tresna litzateke parte-hartze merkatu hau, Balore 
Merkatuaren Espainiako Batzordearen ikuskaritzapean. 

Aldundiari aurkeztu genion ekimen honek helburu desberdinak bilatzen ditu eta 
argi dugu partekatua eta amankomuna izan behar duela. Kontserbazioa 
gizarteratu; basoaren etekin epea ahal den neurrian ezabatu, inbertsioa 
erraztuz; azken finean, adostutako baso politika bat sustatu, kudeaketa 
profesional batekin eta eskalako ekonomiarekin, lehengaien hornidura 
bermatuz. Hori guztia lortuko duen parte-hartze merkatua edo antzeko tresna 
eratzea gure ardatz estrategikoetako bat da. 

Uztailaren hasieran, aldiz, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gure Lurra aldizkarian 
jakitera eman zuen abandonatutako edo abandonatzeko zorian dauden lurren 
kudeaketarako enpresa bat sortu nahi duela, basogintzaren arloko 
profesionalek kudeatuta. Proiektu honek Gipuzkoako Baso Elkarteak egindako 
proposamenetik hainbat aportazio jasotzen ditu. Aldundiak dioenez, enpresaren
bideragarritasuna aztertzen ari dira oraindik.

Aldundiak Gure Lurra aldizkarian azaldu zuenez, enpresa honek basojabeen 
aportazioak jasoko lituzke; beren lurrak emateagatik, enpresaren kapitalean zati
bat izango lukete, bazkide bihurtuz. Lurrak aportatu ala ez, basojabeek ere diru 
aportazioak egin ditzakete kapitalean parte hartzeko. Eta basojabe izan gabe 
ere akzioak eros litezke. 

Aldundiak dioenez, enpresa honek basoaren kudeaketa hobea ekarriko du, 
efizienteagoa; izan ere, lursailak jabe askoren artean sakabanatuta egonik 
zaildu egiten da horien kudeaketa eta enpresaren baitan lursail desberdinak 
elkarrekin kudeatuko badira, etekinak handiagoak izan litezke.

Gipuzkoako Baso Elkarteak begi onez ikusi eta aztertzen ditu abandonuari 
aurre egiteko datozen ekimenei eta proiektu berri honen inguruko xehetasun 
guztiak laster eta lehen eskutik ezagutzea espero du, ondoren gure 2.700 
bazkideei eta basojabe guztiei behar duten laguntza eta iradokizunak eskaini 
ahal izateko. Krisi hau gainditzeko formula berri, amankomunak eta adostuak 
behar baititugu.


