
Basoa ez da lehiatzen 

Basogintzarako 62 laguntza eskaera baztertu ditu 

Aldundiak: 160.000 euro inguru 

Aldez aurretik bagenekin banda marroiak gaixotutako 

pinudientzako laguntzarik ez zela egongo, baina horrez 

gain, birlandaketa guztiei laguntzeko aurrekontu falta ere 

izan dugu aurten. Lehia-norgehiagoka mekanismoak 

kanpoan utzi ditu baso-uzteari (1.000 ha/urte) aurre 

egiteko funtsezkoak diren lanak burutu dituzten hainbat 

basojabe 

Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi digunez, basogintzarako 62 

laguntza eskaera atzera bota berri ditu: 160.000 euro inguru dira 
guztira; eta estaldurarik gabe utzi ditu 2020/2021ean 

landaketa berrietan birlandatze-lanak eta/edo mantentze-
lanak egin zituzten 60-65 jabe partikular inguru. Gogoratu 

behar dugu basojabe hauek milaka euro aurrez inbertitu dituztela 
Aldundiak zehaztutako baldintzak betez; hau da, Gipuzkoako Lurralde 

Historikoen Garapen, Mantentze eta Hobekuntzarako Laguntzen 

2021eko Deialdian eta Oinarri Arautzaileetan zehazten diren 
baldintzak beteaz. 

 
Baztertutako eskaerak 8.1 (4 kasu) eta 8.3 (56 kasu) atalei 

buruzkoak dira nagusiki, eta baso-berritzearen bihotza ukitzen dute: 
birlandaketak, udako garbiketak eta itxiturak; horrek jauzi 

kualitatiboa dakar Gipuzkoako Aldundia egiten ari zen baso-politikan. 
 

Badakigu zein haserre eragin dien pertsona horietako batzuei beren 
eskaerak ezesteak. Horietako batzuk gure artekoak dira, elkarteko 

bazkide. Kasu gehienetan, laguntza horiek ukatzeko arrazoia 
Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekonturik ez izatea da. Bidegabetzat 

jotzen dugu erabaki hori. 
 

Bestalde, ezin dugu ahaztu 2.000 espediente inguru (1.957 

zehazki) onartu direla eta horien bidez 3.358.446 euro 
bideratu direla zuzeneko laguntzetan. Hori guztia pizgarri 

garrantzitsua dira baso-jarduera jasangarriarekin jarraitzeko. 
 

Eskatzaileen % 96k baino gehiagok izan du, beraz, 
konpentsazioa. Eta kontuan izan behar dugu gainera, laguntza 

hauek belaunaldien arteko erreleboa eta baso-plangintza saritzen eta 
sustatzen dituztela. 



 

Gipuzkoako 2021eko baso-laguntzei buruzko dekretua apirilaren 29an 
argitaratu zen Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO), 3,1 milioi 

euroko aurrekontuarekin; eta, iaz ez bezala, oraingoan ez zituen 

aurreikusten banda marroiaren gaixotasunak eragindako 30 urtetik 
beherako pinudiak kentzeko konpentsazioak, ezta osasun-

tratamenduak egiteko laguntzak ere (8.4 neurria eta 8.3 neurriaren 
zati bat, hurrenez hurren). 

 
Aurreko urtean bai egin zuen, eta 3,6 milioiko hasierako partidari 1,2 

milioi gehiago gehitu zitzaizkion, banda marroiaren kalteen zati bat 
konpentsatzeko. Guztira 4,8 milioi bideratu ziren 2020an. 2021ean, 

aldiz, hasierako diru kopuruari 250.000 euro gehitu ondoren, 
3.358.446 euro banatu dira dirulaguntzetan: % 30 gutxiago, halere. 

 
Aldundiak aldez aurretik jakinarazi zigun pinu gaixoarentzako 

konpentsazio guztiak kenduko zituela, eta ezin izan dugu 
konbentzitu ezohiko laguntza horrek duen garrantziaz, itotzen gaituen 

gaixotasun baten aurrean. 

 
Gutun bat bidali genion 2021eko otsailean Mendietako 

zuzendariari, gure desadostasuna adierazteko eta ohartarazteko 
gaixotasuna oraindik gure artean zegoela eta gure artean 

dirauela, jabe askori kalte handia eraginez. Arrakastarik ez, ordea. 
 

Eskutitz berean, gainera, 8.1 (birlandaketak) eta 8.3 (garbiketak 
eta itxiturak) neurriei buruzko eskaera guztiei jaramon egitearen 

garrantzia azpimarratzen genuen, horiek funtsezkoak baitira baso-
uztearen dinamika eteteko (1.000 ha/urte). 

 
Baina, hala ere, horiek ere ezin izan dira osorik estali. 160.000 euro 

inguru falta izan direnez, Aldundiak norgehiagoka edo lehiaketa-
mekanismoa aktibatu du. 

 

Lehia edo norgehiagokak adierazten du diru-hornidura nahikori ez 
dagoela, eta horrek esan nahi du eskatzaileak lehian sartzen 

direla laguntzak lortzeko. Horrela, merezimenduen zerrenda 
egiten da, eta aurrekontua amaitzen denean, azken postuetan 

daudenak konpentsaziorik gabe geratzen dira. 
 

Hau da, oinarrietan jasotako baldintzak betetzeak ez du bermatzen 
laguntza jasoko denik. Gure ustez, formula hori ez dator bat 

Europak klima aldaketari aurre egiteko bultzatu nahi dituen 
politikekin; izan ere, estrategia horretan basoek funtsezko zeregina 

betetzen dute. Eta hauek dituzten nahitaezko beharrak asetu behar 
dira. Basoa ez da lehiatzen. 

 
 


