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Espekulatzaileen parean 
Safer-ak dituen mugak 

begi-bistakoak dira
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Arbona Lurraren aldeko borroka-gune izan zen 2021ean Berrueta eremua. 
120 egunez okupatu zituzten lurrak, espekulazioa salatzeko.

LABORANTZA LURREN DESAGERPENA
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Urtero 600 hektarea laborantza 
lur desagertzen dira Ipar Euskal 
Herrian. Etxegintzara, ekono-
miaren beste sektoreetara edo-

ta garraiobideetara bideratuak izaten 
dira, jaki ekoizle funtzioa behin betikoz 
galduz. Baina bestela ere desagertzen 
dira lurrak: laborari ez direnak erosten 
dabiltza, prezio goretan, aisialdi-kontsu-
mo logika batekin. Azken garaietan ak-
tualitatean kokatzen dira gisa horretako 
salmenten kontrako mobilizazioak. 

Nahiz eta fenomenoa berria ez izan, 
2021eko Arbonako Berrueta eremuko 
lurren salerostearen kontrako borro-
kak jarri zuen arazoa mahai gainean. 
Hamabi hektarea eta hiru bastiza 3,12 
milioi eurotan saltzeak kexua eta ezi-
negona piztu zien ELB eta Lurzaindiari 
eta lekua okupatzen hasi ziren. Okupa-
zioak 120 egunez iraun zuen, Lurrama 
topaketarekin bukatuz, zeinetan 6.000 
herritarrez gora juntatu ziren. Borro-
kak ekarri zuen jabeak ondasuna sal-
mentatik kentzeko erabakia. Urte bat 
geroago, haatik, berriz jarri zituen sal-
gai, prezio berean baina aldi horretan 
soilik hiru eraikinak eta lau hektarea; 
eta beste behin, mobilizazioari esker 
Parisko erosleek gibelera egin zuten. 
Bi irakaspen atera ziren Arbonako afe-
ratik: bata, borrokatzeak merezi duela, 
eta bestea, joera espekulatzaile hori le-
gala dela, eta gaur egun ezerk ez duela 
oztopatzen ahal –ez bada herritarren 
presioa...–.

Notarioen partetik, laborantza lu-
rren saleroste guzien berri jasotzen du 
Safer izeneko egiturak, eta ondasunak 
laborarien esku gelditzeko tresnak bal-
din baditu ere, eguneroko errealitateak 
erakusten digu kasu batzuetan ezinean 
dela. Safer-ak 1960. urtean sortu ziren, 
eta nagusiki, laborantza lurren kudeake-
taren ardura du laborantza ministerioa-
ri loturiko sozietate horrek. Konkretuki, 
salmenta promesa errezibitu eta bi hila-
bete ditu ihardesteko: edo lehentasunez 
erosteko eskubidea baliatzen du –eta 
kasu horretan ondasuna eskuratu eta 
hautagai duen laborariari bideratzen 
dio–, edo prezioa berrikusteko lehenta-
sunezko eskubidea du aktibatzen –kasu 
horretan, espekulaziotik at dagoen bes-
te prezio batean erostea proposatzen 
dio jabeari–, edo ez du esku hartzen –
notifikazioan dagoen salerosteari bidea 
egiten dio–.  

Arazo nagusia da batzuetan ezin duela 
ezer egin, eta legaltasun osoz desager-
tzen direla eremuak, preempzio edo 
lehentasunez erosteko eskubidea bide-
ratzeko baldintzak ez direlako betetzen 
saleroste kasu zehatz batzuetan. Biga-
rren muga potolo bat ere du gaur egungo 
antolaketak: jabeak du azken hitza eta 
Safer-ak proposaturikoa errefusatu de-
zake, espekulazioarekin segitzeko, nahi 
bezain beste. Goazen hurbilagotik azter-
tzera Safer-aren eskumenak, aktualitatea 
egin duten adibide konkretu batzuekin 
ilustratuz dituen mugak eta ezinak.

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Batean Arbonan, bestean Bidarrain, ondokoan Lakarrin, 
laborantza lurren gaineko espekulazio kasu andana 
plazaratzen da aldi hauetan. Alta, fenomenoa ez da berria, 
baina herritarren eta ELB zein Lurzaindiaren begirantza 
lanari esker argiratzen dira dirudun handi horien salerosteak. 
Safer egiturak du laborantza lurren kudeaketaren ardura 
Frantziako Estatuan, baina legediak bideratu eskumenei 
dagokienez, bistakoa gelditzen da ezinak ere dituela. Arteka 
juridiko horietaz baliatzen dira espekulatzaileak, Safer-
ak dituen lehentasunez erosteko eskubideak saihesteko 
gisan. Fenomenoa bere osotasunean hartu nahi izan dugu, 
arazoaren konplexutasuna doi bat argitzeko asmoz.
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ESPEKULAZIOA EZ DADIN 
PREZIOEN FINKATZEKO 
ERREFERENTZIA BILAKA
Lehentasunez erosteko eskubidearen 
helburua da lurrak laborantzarako atxi-
kitzea. Horretarako baldintzen artean da 
Safer-ak bertan kokatzeko laborari hau-
tagai bat ukaitea eta horretan da garran-
tzitsua ELB sindikatuak eta Lurzaindia 
fundazioak egin lana, etxalde eta lurrik 
gabekoen instalatzeko baliatu dezakete-
lako aukera. 2022. urtean 53 kasuetan 
erabili zuen eskubidea departamentu 
mailan (gehienak Euskal Herrian), eta hi-
ruz aparte beste guziak prezio espekula-
tiboa deuseztatzeko izan ziren. Demagun, 
iaz Urruñan ezeztatu zuten 1.070 metro 
koadro 80.000 eurotan saltzeko xedea. 
Baina ez pentsa hori kostaldeko arazoa 
denik bakarrik: Ortzaizen ere salgai zi-
tuzten 118.000 eurotan 25.000 eurotan 
baloraturiko 7,3 hektarea lur beraien 
bastizarekin.  

Gaur egun 7.250 eurotan da hekta-
rea (bastizarik gabekoa), baina ezerk ez 
ditu salmentak hein horretara mugatzen. 
Funtsean, Safer-a ez baldin bada artean, 
ezerk ez du eroslea behartzen laborantza 
aktibitatea bermatzera. “Biziki garrantzi-
tsutzat” du prezioen berrikusteko bidea 

Lurzaindiako Maryse Cachenautek, pre-
zio ikaragarri horiek bideratuko balira, 
erreferentziazko prezioa igoko litzate-
keelako… goiz ala berant espekulazioak 
finkatuz erreferentzia. 

Zehazki, prezioaren berrikusteko 
lehentasunez erosteko eskubidea bide-
ratzerakoan jabeak hiru aukera ditu: Sa-
fer-ak proposaturiko prezioa onartzea 
–baina pentsatu dezakegun bezala, ho-
rretarako interesik ez du eta ez da kasik 
sekula gertatzen–; ondasuna salmentatik 
kentzea; edo epaitegira jotzea prezioa 
epaileak finkatzeko gisan –hori ere ez da 
maiz gertatzen–. Hori horrela, gehiene-

tan transakzioak ezeztatuak dira, eta ez 
bada ere garaipen oso bat –azkenean, lur 
horiek landu gabeak gelditu daitezkeela-
ko ondoko saltzera arte–, espekulazioa 
mugatzeko balio du, eta ez da guti.

Hala ere, Pirinio Atlantikoetako Sa-
fer-eko zuzendari Eric Penacqek ondo-
koa zehaztu nahi izan dio ARGIAri: “Maiz 
murrizten dugu Safer-aren eginkizuna 
lehentasunez erosteko eskubidera, bai-
na horiek esku hartzeen %20 dira, beste 
%80etan jabeak bere baitarik uzten du 
salmenta Safer-aren esku”.

2014an doi bat aldatu zuten legedia, 
preempzio-aukera zabalduz. Ordura arte, 
ondasunak bere osotasunean behar zuen 
laborantzara bideratua izan (demagun, 
etxeak ez bazuen azken bost urteetan 
laborantza-aktibitaterik, orduan ezin 
zuen salerostean esku hartu eta horrela 
galtzen ziren lur anitz). 2014az geroztik, 
haatik, laborantzarako lurrak eraikinetik 
bereizi daitezke eta lehentasunez lurren 
erosteko aukera baliatu dezake Safer-ak. 
Arbonako Berruetako kasuan hori gerta-
tu zen, baina jabeak ez zuen Safer-aren 
proposamena onartu. Jabeak finkaturiko 
3,14 milioi euroko prezioan erostea zen 
Safer-ak zuen aukera bakarra. Finantza-
rioki eta politikoki “ezinezkoa” Penacqen 
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MARIENIA, KANBON Laborantza lurrak eraikigarri bihurtzea ere da kezka iturri, gehienbat kostaldean eta gune urbanizatuetan.

“Erran nezake hautetsi 
gehienak kontziente 

direla arazoaz, 
baina uste dutela ez 
dezaketela ezer egin”

ERIC PENACQ
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arabera, diru hori ez ukateaz gain, espe-
kulazioaren logikan sartzea litzatekee-
lako. Urte bat geroago, lau hektareak 
eta bastizak saltzerakoan, bide bera ak-
tibatu zuen Safer-ak, baina gauza bera 
iharduki zion jabeak. Hor dugu, beraz, 
muga: jabeak du azken hitza.

“Legalki kasu guzietan ezin dugu esku 
hartu. Erran nezake bastizarik gabeko 
ondasunen kasuan ez dela arazorik eta 
eskubide hori bideratu dezakegula beti; 
mugatua gara ondasunean bastiza ere 
badenean... kasu batzuetan ezin dezake-
gu ezer egin”, dio Penacqek, legea mol-
datzeko beharra azpimarratuz.

Lehenik eta behin, bastizak labo-
rantza-funtzioa ukan behar du eta hori 
salmenta aitzineko bost urteetan. Hau 
da, duela sei urte gelditu bazuten labo-
rantza-aktibitatea, orduan, Safer-ak ez 
dezake ezer egin. Horregatik, Arbonako 
Berruetako etxeari buruz ezin izan zu-
ten neurrizko prezioan erosteko bidea 
proposatu. Muga hori problematikoa 
dela dio Lurzaindiako Cachenautek ere, 
ondasun anitz horrela galtzen dituelako 
Ipar Euskal Herriko laborantzak.

Baina ez da horregatik bide hori ez 
dela erabiltzen. Funtsean, Safer-aren 
eta Euskal Hirigune Elkargoaren artean 
berriki izenpeturiko hitzarmenari segi, 
logika espekulatzaile batean bideratu-
riko transakzio guzietan baliatuko dute 
prezioa berrikusteko preempzio esku-
bidea, eta elkargoa “berme” kokatuko da 
sistematikoki. Urrats inportantea dela 
dio Penacqek: “Euskal Hirigune Elkar-
goak lurraldearen alde eragiteko duen 
borondate politikoa erakusten digu hi-
tzarmen horrek”. 

Muga anitz bistaratu zizkigun Arbo-
nako kasuak, tartean, azken aldi hauetan 
Safer-aren eskumena saihesteko espe-
kulatzaileak baliatzen dabiltzan ondoko 
hutsune juridikoa:

ARBONA, BIDARRAI: JUKUTRIAK, 
BAINA LEGALAK 
Urte hastapenean genuen jukutria ho-
rren berri ukan, beste behin ere Lur-
zaindia eta ELBk egindako zainketa lan 
serioari esker. Bidarrain, jabe batek ha-
masei hektarea lur saltzen zizkion Fran-
tziako asurantza artekari bati 90.000 
eurotan, baina salmentaren ondotik 
jabetza soila baizik ez luke eskuratuko 
erosleak –lurren gozamenik gabe–. Zer-
gatik? Bi zatitan salduz legaltasun osoz 
saihesten duelako Safer-aren lehentasu-
nez erosteko eskubidea. Mediabask-ek 
hitz egin zuen eroslearekin eta mespre-

txu tonuari trufarena ere sendi zitzaion: 
“Bera ere laborari semea zela” eta go-
zamena noizpait eskuratzeko xedea ez 
zuela gordetzen, noizpait bere haurrek 
bertan laborari bihurtzeko... Anartean, 
bera ez da laborari, asurantza artekari 
aberatsa da eta nahitara bideraturik du 
diru zama hori, laborari izan nahi lukeen 
orori proposatzea ezinezkoa zaiona. 

Gogorki salatzen du bide hori Lur-
zaindiak: “Elikagaientzat nahi dugun 
lurraren defendatzaile gisa salatzen 
ditugu laborari ez direnen lur jabetze 
horiek, elikagarri izateko bokazioa gal-
tzen dutelako. Elikadura autonomiatik 
urrun dugu Euskal Herria eta laborantza 
lurren babesa erronka nagusia bihur-
tu behar zaigu. Hori horrela, lur eroste 
horiek bertan behera uztea galdetzen 
diegu”. Muntaia juridiko hori “ez da 
onargarria”, Safer-eko zuzendariaren 
ikuspegitik ere. 

Hori horrela, legea moldatzeko beha-
rra ikusten dute laborantza arloko era-
gile gehienek eta zentzu horretara doa 
Vincent Bru eta Jean-Bernard Sempas-
tous diputatuek iaz aurkezturiko le-
ge-proposamena. Testu horrek dakar, 
batetik, laborantzak duen “interes oroko-
rrerako izaeraren” aitorpena eta, beste-
tik, Safer-aren lehentasunez erosteko es-
kubidearen zabalpena. “Zulo juridikoak” 
estaltzeko asmoz osaturikoa da, landa-
zuzenbidean puntako aditua den Stepha-
nie De Los Angelesen laguntzarekin. “Gu-
retzat proposamen baikorrak dira. Ez du 
dena konponduko, baina hobekuntza bat 
da hala ere”, dio Lurzaindiako Cachenau-
tek. Gaur egun bide legegile horri buruz-
ko informaziorik ez dute, eta dioenez, 
“presioa egitea inportantea da” lege hori 
behin betiko bozkatua izan dadin.

MARIENIA: HIRIGINTZAREN GOSEA
Hastapenean jarritako zenbakiari ere be-
giratu behar diogu: 600 hektarea laboran-
tza lur dira desagertzen urtero Lapurdi, 
Nafarroa Beherea eta Zuberoan. Lurren 
artifizializazio horri dagokionez, herri-
ko etxe zein Euskal Hirigune Elkargoak 
ardura handia dute. Lurren desagerpen 
horretaz hautetsiak kontziente ote diren 
galdetuz gero, ondokoa dio Cachenautek: 
“Batzuk bai eta laborantza eremuen jatea 
ttipitzen dute. Baina, nahikeria da ala le-
gearen aplikazioa? Ez dakit. Mobilizazioa 
eta gure tresnak beharrezkoak ditugu, 
baina hala ere, lurraren inguruko afere-
tan legea behar dugu gure alde”.

“Elikadura autonomiatik 
urrun da Euskal Herria, 

horregatik erronka 
nagusia bihurtu behar 
zaigu lurren babesa”

MARYSE CACHENAUT

Safer-arekin harremana gatazkatsua izan zuen ELBk hastapenean. Horren adibide, Kako Afera, 2008an.

ELB
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Tokiko Hirigintza Plana dokumentua 
eta mapa komunalak dira herriek dituz-
ten kartografiak, zeinetan artifizializa-
ziotik babesturik diren laborantza lurrak. 
Baina tresna interesgarri gehiago ere 
bada, iazko urte bukaeran Euskal Hiri-
gune Elkargoak hautetsien esku utzita-
ko Laborantza lur-funtsetan eragitea: 
lur-funtsetarako tresnak gida-liburuan 
agergai diren bezala. Safer-eko zuzendari 
Penacqi ere galdetu diogu herriko etxeen 
kontzientzia heinaz, baina ez du bere iri-
tzia eman nahi ukan: “Zinez ez dagokit 
hautetsien lana epaitzea. Baina argi da 
Ipar Euskal Herria lurralde konplexua 
dela eta problematika ezberdinak direla 
barnealdean eta kostaldean. Erran neza-
ke gaiaz kontziente direla, baina hautetsi 
anitzek ez dituztela ezagutzen laboran-
tza lurrak zaintzeko eta etxaldeen segida 
bideratzeko tresnak. Hautetsi gehienak 
kontziente dira, baina uste dute ez deza-
ketela ezer egin”. Hori horrela bada, bere 
funtzioa ukanen du elkargoaren gida-li-
buruak.

Kartografiaren moldaketak ekar de-
zake laborantzara bideraturiko lurrak 
eraikigarri bihurtzea. Batez ere biztanle-
riaren emendioa aurreikusten delako eta 
elkargoak bozkaturiko Bizilekuen Tokiko 
Programak urtero 2.686 etxebizitza erai-
kitzeko engaiamendua dakarrelako eta 
hori 2026a arte.

Fenomeno horren erakusleiho dugu 
Kanboko Marienia eremua: 3,7 hektarea 
lur eskuratu ditu Bouygues Immobilier 
enpresa potoloak 94 etxebizitza egiteko. 

Laborantzarako bokazioa galdurik dute 
kartografia berrian, baina horrelakorik 
ez dute onartzen ELB, Lurzaindia zein 
Marienia Ez Hunki kolektiboak: “Marie-
neko lurrak biziki onak dira laborantza-
rako, baina artifizializatu ondoan ez dira 
gehiago emankorrak izanen”. Afera auzi-
tegian da, justiziaren bidetik ere egitas-
moa geldiarazteko asmoz.

“EZ AHANTZI NONDIK GATOZEN”
Urtetan zehar ELBren inguruan ibilita-
koek badakite sindikatu horrek ez duela 
beti bidea erraza ukan, etxaldeen eta 
laborantza lurren aldeko borrokan ez 
duela beti hain sostengu zabala jaso eta 
Safer-arekin gaur egun duen elkarlana 
ez dela beti posible izan. Hasteko, ez zi-
tzaiolako lekurik bideratzen egituraren 
batzar teknikoan. Gune horretan diren 
eragileak –sindikatuak, bankuak, mu-
tualitateak eta kolektibitateen ordezka-
riak– dabiltza transakzioak aztertzen, 
preempzio eskubidearen aktibazioaz 
eztabaidatzen eta hautagaitza bat baino 
gehiago denean erabakitzen zeini bide-
ratuko zaion ondasuna. Hots, erabaki 
gune garrantzitsua da, eta gaur egun 
ELBk ere ordezkaria baldin badu, ez da 
beti horrela izan. Horren lekuko dugu 
Kako Afera: GFA Lurra-k –Lurzaindia-
ren helburu berarekin arituriko egitura, 
eta 2013an Lurzaindia bihurturikoa– 
Ainharbe herriko Kako baserria Jasmi-
ne eta Fredo Larragnaga lurrik gabeko 
laborarientzat nahi zuen (Fredo jadanik 
zebilen bertan lanean, zendu berri zen 

horko laboraria ordezkatuz eta alarguna 
lagunduz), baina parean kausitu zituen 
Safer-aren batzar teknikoa eta horren 
gidari Fdsea sindikatua. Bostek bozkatu 
zuten GFAren hautagaitzaren alde, baina 
seik bestearen alde. Bortitza izan zen 
borroka, mobilizazioak egon ziren, eta 
horietan atxilotuak, epaituak eta kolpa-
tuak. Baina elkartasuna handiagoa izan 
zuten eta, azkenean, etxaldea Fredo eta 
Jasminei bideratzea onartu zuen jabeak: 
lurrak erosi zituen GFAk –herritarrek 63 
euroko 2.500 akzio erosirik– eta etxea 
Bizitegia elkarteak –herritarren elkar-
tasunari esker jasotako 250.000 euro-
ri esker–. Hortik gutxira lortuko zuen 
ELBk Safer-aren baitan lekua, espeku-
lazioaren kontrako eta laborarien ins-
talazioaren aldeko borrokak barnetik 
eramateko bidea irekiz.

Batzar tekniko horretan gaur egun 
ere gutiengoan direla dio ELBko kide ere 
den Cachenautek. Baina ez dute oztopo: 
“Behar da ari izan, eta izan, existitzen za-
relarik parekoak ez duelako ez bazina  
bezala egiten ahal”.

ELBk eta GFA Lurra-k/Lurzaindiak 
egindakoaz ondorio hori ateratzen du 
Cachenautek: “Hor gara, eta behar da doi 
bat harro izan gure buruaz. Denek biziki 
fite ahanzten dute nondik heldu giren, 
denek dute “Arbonako afera” aipatzen, 
baina ELB eta Lurzaindia izendatzea 
ahanzten dute beti... Oroitarazi behar da 
nondik heldu diren lorpenak”. Borroka 
sozial orotan bezala, garaipenak ez dire-
lako sekula zerutik erortzen. 
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Laborantza lurrak berenganatuz, lasaitasuna 
ere erosi nahi izaten dute aberatsek.
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Euskal Hirigune Elkargoan 
elikadura eta laborantzaren 

ardura du Isabelle Pargadek. 
Laborantza lurren desagerpenari 

buruz galdetu dio ARGIAk, 
eta lehen sektorearen funtsa 

guzion plateretan ageri denez, 
elikadura burujabetzaz hitz 

egiten bukatu dugu. 

“Nahiago nuke laborari gehiago, 
herritar gehiago baino, 

baina nola egiten da hori?”

ISABELLE PARGADE
EUSKAL HIRIGUNE ELKARGOKO PRESIDENTEORDEA



Martxoak 19, 2023

30 І GIZARTEA

2015 eta 2018 artean 2.450 
hektarea laborantza lur ziren 
desagertu Ipar Euskal Herrian, eta 
urtero 600 hektarea ditugu galtzen. 
Zein da datu horri buruzko zure 
sentipena?
Biziki erakargarria den lurralde ba-
tean bizi gara eta biztanleria emen-
datuz doa. Horrek dakar etxebizitza 
eskaeraren emendatzea eta aktibitate 
ekonomikoaren beharra. Horri gehitu 
behar zaio baserri batzuk segidarik 
gabe direla ere. Bi fenomeno horiek 
dakarte laborantza lurren desager-
pena. 

Erakargarria da bai, eta aberatsak 
ere datoz, espekulatuz lurrak eta 
etxeak berenganatzera.
Logika espekulatzailea hor da eta hori 
horrela, batzuek nahiago dute laboran-
tza lurra atxiki hirigintzako dokumen-
tuan “eraikigarri” sailkatua izan arte, 
orduan saltzeko eta diru sarrera ahal 
bezain handia errezibitzeko. Fenome-
no hori badugu kostaldetik hurbil di-
ren eremuetan –Hazparne lurraldea, 
Errobi aldea–. PLU Urbanizaziorako 
Tokiko Plana deitu kartografiak ditu 
laborantza lurrak babesten, eta has-
tapenean laborantza lurra babesteko 
izan behar zena orain beste aldera 
doa: dirudun batzuek etxea erosten 
dute, laborantza lurrez inguratua, au-
zorik gabe, hots, bakea erosten dute. 
Arbonako kasua mediatizatua izan 
zen, baina gisa horretakoak andana 
ditugu Euskal Herrian.

Safer-aren eta Euskal Hirigune 
Elkargoaren artean hitzarmen bat 
izenpetu duzue: lurrak gehiegizko 
prezioan salduko diren aldi oro 
lehentasunez erosteko prozedura 
bideratuko du Safer-ak eta elkargoa 
berme izanen du.
Prezioen berrikusketa egiten denean, 
jabeak hiru hautu ditu: edo salmen-
tatik kentzen du ez duelako Safer-ak 
proposatu prezioa onartzen, edo onar-
tzen du, edo auzitegira doa prezioa 
finkarazteko. Epaileak zer eginen du? 
Lurraldean izandako saltze guziei be-
giratzen die eta horren araberan fin-
katzen du. Beraz, erreferentzia horiek 
kontrolatzea eta prezioak moraliza-
tzea da erabaki politiko horren hel-
burua, hori gabe goratuz doazelako. 
Elkargoa berme izanen du Safer-ak, 
beraz epaileak erabaki prezioa Safer-
arena baino gorago denean, Safer-ak 

erosi beharko du eta, kasuan kasu, hor 
izanen gara ondasuna ardiesteko. 

Horrek aurrekontu bat eta 
transakzioen jarraipena 
galdetzen du.
Aitzinatu arau zehaztuko da hori. Bai-
na, Safer-ak du egunerokoan segipe-
na egiten eta lehentasunez erosteko 
eskubidea bideratzen. Orain arte Lur-
zaindiak egiten zuen segipen hori, se-
kulako funtzioa du laborantza lurren 
zaintzearen alorrean. Gure eskuetan 
hartuko dugu gaia, eta herritar kolekti-
bo horren ondoan egonen gara gu ere, 
kolektibitate gisa. 

Arbonako kasuak legediaren 
mugak erakutsi zizkigun eta hortik 
idatzi dute lege-proposamena bi 
diputatuk, Safer-aren eskumenak 
zabaltzeko eta laborantza interes 
orokor gisa sailkatzeko. Zertan da 
bide hori?
Ez dakit noiz pasako den legebiltzarre-
tik, bide legegilea konplexua delako. 
Dakidana da aurkeztu zutela lege-pro-
posamena eta nahiko baikorki jasoa 
izan zela. 

Hautetsiak arazoaz kontziente 
direla erranen zenuke? Laborantza 
lurrak babesteko tresnak ezagutzen 
dituzte?
Ez ditugu tresna guziak menperatzen 
eta horregatik bideratu berri diegu do-
kumentu bat, guziak aurkeztuz. Gehien 
ezagutzen duguna da Urbanizaziorako 
Tokiko Plana, baina ez da tresna baka-
rra. Herriko etxeok ez dugu laborantza 
lurrak lehentasunez erosteko eskubi-
derik. Beraz, laborantza egitasmo bat 
garatu nahi izanez gero, zein ditugu 
alokairu-kontratu ezberdinak? Zein hi-
tzarmen pasa dezakegu Safer-arekin? 
Nola berreskuratu ditzakegu aspaldian 
erabili gabeko ondasun hutsak? 

Elkargoaren Etxebizitzarako 
Tokiko Planan agertzen da 2026 
arte urtero 2.686 etxebizitza 
eraikiko direla Ipar Euskal Herrian. 
Guti ala anitz, laborantza lurren 
artifizializazioa ekarriko du horrek.
Kontziente gara neurrian aritu behar 
garela, beraz lehentasunetan ditugu 
badena konpontzea, herri zentroa den-
tsifikatzea eta etxe hutsak berritzea. 
Baina hori ez doa zailtasunik gabe: pri-
batuek ez baldin badute saldu nahi, edo 
elkarren artean haserre diren senideen 
artean banatua baldin bada ondasuna, 
edo jabea urrun bizi bada…. zinez kon-
plikatua izan daiteke eta konbentzitze-
ko bide guti ditugu. Gaitzeko arazoa da 
etxe hutsena, eta hala ere, badakigu ez 
direla nahikoak etxebizitza behar gu-
ziak bermatzeko. 

Marienia arazo baten sinbolo dugu: 
laborantza lur ederrak desagertzen 
dira, hirigintzara bideratzen 
direlako. Elikadura burujabetza 
helburutzat harturik, Lurralderako 
Elikadura Egitasmoa bidean du 
elkargoak. Zer diozu Marieniako 
aferaz?

“Nola bermatu oreka 
etxebizitzak eraikitzearen, 

laborantza lurrak 
atxikitzearen eta aktibitate 

ekonomikoa sortzearen 
artean?”
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Hori da asmatu beharreko ekuazioa: 
nola bermatu oreka etxebizitzak erai-
kitzearen, laborantza lurrak atxiki-
tzearen eta aktibitate ekonomikoa sor-
tzearen artean? Aktibitate ekonomikoa 
beharrezkoa dugu lurralde osoan, hori 
gabe herrien heriotza eta ohetoki-hi-
rien garapena dugulako. Kostaldearen 
eta barnealdearen artean diren au-
to-ilarak ezinezkoak dira. Beraz, hori 
dugu erronka eta Marienia kasuak hori 
azaleratzen du. Nik herrien identita-
teari begiratzen diot: Kanbo Hazparne 
bezalatsu da biztanleriaren aldetik eta 
kokapenaren aldetik, baina ez dugu ba-
tere identitate bera: Kanbon osasunak 
leku handia du, Hazparnen laborantza 
identitatea badugu, oraindik 114 etxal-
de ditugu. Aldrebes aritu gara gu, lur 
batzuk berriz laborantzara bideratu 
ditugu. Badirudi Kanbok beste aldera 
egin nahi duela. Etxebizitza beharraren 
eta laborantza lurren babesaren arteko 
talka badugu, eta biok gabiltza 130.000 
euroko isuna pagatzen urtero, ez dugu-
lako etxebizitza sozial nahikorik. Biziki 
konplexua da. Baina bai, Marieniako lu-
rrak biziki-biziki ederrak dira. Herriko 
etxearen esku da afera, elkargoak ez du 
eskua sartu.

Baina ez ote duzue eskua sartu 
behar ikusiz elkargoak elikaduraz 
eta laborantzaz duen gogoeta?
Eztabaida potoloa da. Nik diot, eta de-
nok ez dugu iritzi bera, herriaren ga-
rapena oso estratregikoa dela eta au-
zapezaren eskumena izan behar duela. 
Hazpandarrei erran nien urbanizazio 
gehiegi bazela eta mezu horrekin naute 
auzapez hautatu. Orain batzuek erra-
ten didate etxebizitzak eraiki behar 
ditudala, hiru urtez 555 etxebizitza so-
zial eraiki behar ditudala; kostako hau-
tetsi batzuek leporatzen didate nahiko 
ez egitea. Baina ez! Nola onartu deza-

ket Hazparnekoa ez den hautetsi batek 
laborantza lur bat hartzea etxebizi-
tzak eraikitzeko? Ez nuke jasanen, eta 
Kanbokoari prisma beretik begiratzen 
diot. Bai, logika komunitarioa bada eta 
behar da, lurralde mailan gogoetatu 
behar da. Kolektiboki erabakiko dugu, 
baina bakoitzaren identitatetik eta au-
zapez bakoitzak bere herriarentzako 
duen garapen ikuspegitik. Etxebizitzak 
laborantza lurretan eraikitzea inpo-
satzea gaizki hartuko nuke, beraz, ez 
naiz ikusten erraten besteei zer egin 
behar duten. Ikusten duzu erran nahi 
dudana? Auzapez gisa, gure herriari 
buruzko ikuspegia da gure motorra, 
hori dugu hautesleekin partekatzen. 
Hori kenduz gero, zergatik izanen gina-
teke auzapez?  

Azkenean, erronkari nondik 
begiratzen zaion. Kokapena ez da 
“Ipar Euskal Herrirako edo nire 
herrirako elikadura autonomia 
bermatzeko N hektarea behar ditut, 
beraz hori horrela,  nola bideratuko 
dut etxebizitza politika?”. Erabat 
bestelakoa litzateke egoera, 
norabide horretatik gogoetatuko 
bagenu...
Ulertzen dut erraten duzuna, baina 
maleruski ez dugu horrela pentsatu. 
Gogoeta hori behar genuke, baina bu-
ruraino eramanez: zenbat laborari 
behar ditugu? Zer eta norentzat ekoiz-
teko? Ekoizten dugun haragiaren %85 
esportatua da eta horrek galdekatzen 
nau: elikadura burujabetzaz hitz egiten 
dugu, baina zergatik? Elikadura buru-
jabetza ez da bakarrik lurren kalkuluan 
jokatzen. Elkargoarekin ikerketa bat 
daramagu, EHLGarekin elkarlanean, 
2050eko panorama marrazteko: zen-
bat izanen gara 2050ean? Nolakoa 
izanen da klima? Zer nolako platera 
beharko dugu? Beraz, zenbat lur eta 
laborari beharko ditugu? Gutxienez 
11.000 laborari beharko ditugu. Urrun 
gaude. Nik ere nahiago nuke laborari 
gehiago, herritar gehiago baino, baina 
nola egiten da hori?

Batez ere ikusiz nolakoa datorren 
geroa. Bai ala bai birlokalizatu 
beharko dugu ekoizpena eta 
kontsumoa.
Birlokalizatu beharko dugu, baina se-
kulako lana da hori, ez da sinple. Bat, 
lurrak behar dira, bi, laborariak behar 
dira, eta hiru, lekuko eskaerari eran-
tzun behar zaio. 

“Batzuek nahiago dute 
laborantza lurra atxiki 

“eraikigarri” sailkatua izan 
arte, orduan saldu eta 

diru-sarrera ahal bezain 
handia egiteko”


