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  SARRERA 
 

 

Baserria da lur honen aberastasuna erabiltzeko eraren, ingurunearen eta paisajearen oinarria. 

Horregatik, modu zabalean ulertu behar dugu hari eskainitako babesa; ez da nahikoa haren 
arkitektura zaintzea, nekazal ustiapena den aldetik begiratu behar diogu, hortik datorrelako 
errekurtsoak bere osotasunean era sostengarrian aprobetxatzea, ingurumenari eustea eta hobetzea, 
eta Larrabetzuren identitatea osatzen duen etxaldedun paiasajea iraunaraztea. 

Ikuspegi honetatik, erakundeek baserriaren bideragarritasuna bermatu behar dute, eta horrekin 
nekazaritza jardueraren sostengarritasun ekologikoa eta paisajistikoa. Landa-eremu kulturalki eta 
ekologikoki aberatsa ondasun ordezkaezina da. 

Udalerriak lur on-onak ditu lantzeko. Gainera, Bilbotik hurbil egoteak errazten du bertako populazio 
handiak behar dituen elikagaien zati batez hornitzea, eta horrekin bultzatzen da elikatzeko modu 
sostengarriago bat, hurbiltasuna eta burujabetza oinarri duena. 

Baina azken urteotan, maldan behera etorri dira nekazaritzari eskainitako lurrak,eta horrekin batera, 
bertako enplegua, landetxe kopurua eta errentagarritasun maila ere. 
 

 

PARADIGMA ALDAKETAREN AURREAN 

1 

Ekonomiaren gaurko egoeragatik, eta nekazari eta kontsumitzaile batzuen ekimen bateratuari esker,  
beheranzko joera hori gelditzeko bidean dago. Berriz landatu dira lehenago bertan behera utzitako 
hainbat soro, eta herritar batzuek nekazaritzatik bizitzea erabaki dute. Nekazari berri hauen aukera 
ustiapen ekologikoarena da. 

2 

Larrabetzuko herriaren nahia da Udalak abeltzaintza eta nekazaritza bultzatzeko neurriak hartzea. 
Horrela jasotzen da 2009an Udalarentzat egin zen Txostenean 1. Hauek izan ziren ekonomia eta 
enplegu ataleko erantzunak: 
 

- Zure ustez Udalak bultzatu behar duen eredu ekonomikoa zerean oinarritu behar da... 

Lehen sektorea:nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenak  % 31,1 
Industria sektorea  % 9,1 
Eredu mistoa: etxeko nekazaritza ustiapena eta industria sektorea  % 17,1 
Zerbitzu enpresak % 9,8 
Zerbitzu enpresak, batez ere turistikoak  % 2,9 
Merkataritza, batez ere gune handiak  % 3,9 
Merkataritza, batez ere bertoko denda txikiak  % 21,8 
Besterik  % 0,8 
ED/EDE   % 3,4 

                                                
1  Larrabetzuko Plan Orokor berria egiteko burutu zen parte harte prozesuaren Emaitzen Txostena. Datuak 2009ko maiatza 
eta ekaina bitartean hartu zituen Ados Consulting enpresak Larrabetzuko herritarren arteko lagin adierazgarri bati egindako 
inkestatik. Inkesta 307 pertsonari egin zitzaion, 18 urtez gorako 1424ren artetik. 
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- Udalak nekazaritza eta abeltzaintza bultzatzeko neurririk hartu behar du?. 

OHARRA:1etik (guztiz kontra) 10era (guztiz ados) puntuatzen zen: 

  Emaitza: 8,25 
 

- Udalak lurrik gorde behar du enpresa berriak ezartzeko?. 

OHARRA: 1etik (guztiz kontra) 10era (guztiz ados) puntuatzen zen: 

  Emaitza: 5,35 
 

- Uste duzu Udalak bertoko merkataritza bultzatu behar duela? 

 Bai   % 96,1 Ez   % 3,3 ED/EDE  % 0,7 
 

“Udalerriaren ekonomia eredua, herriatarren arabera, bi ereduren elkarketa izan behar da, 
batetik, bertoko denda txikien sustapena, ia herritar guztiek sustatu beharrekoak direla uste 
baitute; bestetik, bere lehengo garrantzia galdu duen lehen sektorea. Azken hau ere herritar 
gehienek uste dute bultzatu beharreko dela. Lehen sektorearen sustapenean, landa-etxeak eta 
nekazaritza ekologikoko ustiapen berriak sortzea aurreikusten da.” 

 

3 

Udalak nekazaritza bultzatzeko har ditzakeen neurrietako bat da hondakin organikoen 
aprobetxamendua areagotzea konpostajearen bitartez, berau herriko soroetan erabil dadin. 

Sororako lehengo ongarrien ordez (satsa eta materia organikoaren konposta), ongarri kimikoak 
erabiltzeak lurraren emankortasuna gutxitu du. Aldi berean, hiriko hondakin organikoak ugaritzeak 
ingurumena kaltetzeaz gain, gastu ekonomiko handiagoa ere badakar. 

Materia organikoa konpostatzea izan daiteke arazo biak batera konpontzeko bidea. Europako 
Komunitateak horrela ulertu du, eta horregatik martxan jarri du SCOW proiektua (Sellective 
Collection of the Organic Waste in tourist areas and valorization in farm composting plants). [Ikus 
atxikitako agiria] 

 

4 

Larrabetzun, lurretik hurbil bizi izanik, aparteko sentsibiitatea dago materia organikoaren bidez 
konposta egiteko. 

2008ko Mankomunitateko konpostaje kanpainak eta 2012 (Aldundiak diruz lagunduta) eta 2013ko 
Udalaren biek harrera ezinhobea izan dute herritarren artean. 90 etxebizitza baino gehiago horretan 
ari dira, banatutako konpostagailuen bitartez. Datu hori erreala da, ekimenean hasi baina jarraitu ez 
dutenen kopurua kendu egin baita. Datu hori, bestalde, lurra duten udalerriko etxebizitzen (359) 
laurdena da. Kopuruari konpostagailurik eskatu ez baina modu autonomoan egiten dutenen kopurua 
gehitu dakioke, baita euren hondakin organikoak auzokoren baten ontzian sartzen dituztenena ere. 

Bestalde, Komunitateko konposta egiteko 3 auzo-ekimen daude: Zubitalden, 10 familiak uzten 
dituzte hondakinak; Eleixosten, 7k; eta Andra Marin, 4k. 

Mankomunitateak, gainera, 6 gune ezarri ditu hirigunean, materia organikoa batzeko, berau 
Artigasen tratatzen da Aldundiak eraikitako plantan. Ekimena arrakastatsua izan da, 84 familiak eman 
baitute izena. 

Aukera horien guztien bateragarritasunak eta guztiei egin zaien harrera onak bultzatu behar 
gintuzkete beste herrietan baino asmo handiagoko helburuak planteatzera. 



 3 

5 

Europako Batasuna igotzen ari da estatu-kideek berrerabili edo birziklatu beharreko kopurua. 
Espainiako Hondakinen eta Lur Kutsatuen 22/2011 Legeak 2020rako atzeratzen du betebeharra, eta 
% 50ean kokatzen du birziklatze-tasa 2.  

2012an, Larrabetzun bereizitako hondakinak % 25,24 izan ziren. Kopuru horrek punturen bat  gora 
egingo du, edukiontzi marroiari esker, baina % 50 lortzetik urrun geratuko da. 

Horregatik, udalerrian, legeak ezarritako portzentajea gainditu (gutxienez, bete) nahi badugu, ekimen 
osagarriak aztertu behar ditugu. 

 

6 
Austriako landa eremuetan, tokian tokiko hondakin organikoak kudeatzeko erabiltzen duten eredua 
ezin egokiagoa izan daiteke Larrabetzuko lehen sektorea eta ingurumenarekiko jokabidea hobetzeko. 

Eredua sinple-sinplea izateak ahalbidetzen digu esperientzia piloto mugatu bat egitea eta emaitzak 
kontrastatzea. 

 

7 
Ekimenak erakundeen dirulaguntzak jaso litzake, bai Nekazaritza sailetik (landa garapena), bai 
Ingurumenetik (hondakinak murriztegatik). 

Nekazaritzari dagokionez, enplegua sortzearekin eta nekazaritza ekologikoa sustatzearekin dauka zer 
ikusirik. 

Ingurumenari dagokionez, hurrengo jarduera-lerro estrategikoekin dauka zerikusirik: 
lehengaien burujabetza, higaduraren eta lurzorua pobretzearen kontrako borroka, hondakinen 
kudeaketa egokia, klima aldaketaren kontrako borroka, sostengarritasun energetikoa, eta 
ingurumenaren kalitatea hobetzea. 

 

                                                
2  Hondakinen eta lur kutsatuen Legea (22/2011) 

22 artikulua 
“Con objeto de cumplir los objetivos de esta Ley y de avanzar hacia una sociedad del reciclado con un alto nivel de 
eficiencia de los recursos, el Gobierno y las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias a través de los 
planes y programas de gestión de residuos para garantizar que se logran los siguientes objetivos y, en su caso, los que se 
establezcan.  
Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el 
reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduo u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, 
en conjunto, como mínimo el 50% en peso.” 
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 ASMOA 
 

 

EZ GAUDE EZER ASMATZEN, HARRO BAGAUDE ERE 

XVI mendeko Florentzian, orduko agirietan ageri legez, merkatura euren barazkiak eta frutak saltzera 
joaten ziren nekazariek, arrastian, herriko hondakin organikoak eramaten zituzten euren lurretarako 
ongarri bihurtzeko. 

Are hurbilago espazioan eta denboran, Bilbon bertan, aurreko mendeko 20. hamarkada aldean, 
inguruetako baserritarrek gauza bera egiten zuten. Hirira, behar ziren elikagaiak eramaten zituzten 
eta, gero, enbarazutik kentzen zituzten hondakin organikoak, eurek onura ateratzen baitzuten 
horietatik, ongarri bihurtuta. 

Horixe bera da Austrian landa-eremuetan darabilten eredua, gaurkotua eta egokitua. 1.300.000 
t/urteko hondakin organiko tratatzen dira bertan, horregatik daukate konpostatutako hondakinen 
portzentajerik altuena Europan. 
 
 
OHITURA ZAHARRA, ASMO BERRIA 

Austriako eredu egokitua honela laburbildu liteke: 

Udalak eta nekazariek akordio bat egiten dute hondakin organikoak kudetzeko. 
Herritarrek bereizi egiten duituzte; nekazariek bildu eta euren lurretara eramaten dituzte, non 
konpostatzen dituzten, nork bere erabilerarako edo merkaturatzeko (lortutakoaren % 20 gehienez 
ere); Udalak nekazariari bilketagatik eta garraioagatik ordaintzen dio. 

Sistema hau, 90 hamarkadan ezarri zenetik, hain arrakastatsu suertatu da ingurumenaren, 
gizartearen, eta ekonomiaren aldetik (ekimen sostengarri batek betebeharreko hiru baldintzak), non 
Europako Batasunak beste leku batzuetara zabaltzea erabaki duen, SCOW proiektuaren bitartez. 
 
 
ASMO BERRIAREN ONURAK 

a/ Baserritarrarentzat. Lehen sektorerako 

- Diru-sarrera osagarria lortzen du. 
- Konpost egiteko materia organiko bereiztua lortzen du. 
- Ongarritan aurrezten du (fertilizanteak, fitosanitarioak…) 

b/ Ingurumenerako. Lurrerako 

- Garraioagatiko kutsadura gutxitzen da, ibilbideak laburragoak baitira. 
- Erretzearen ondorioz sortzen den kutsadura gutxitzen da: dioxinak, furanoak eta beste gas 

batzuk; errautsak. 
- Lurrari elikagaiak itzultzen zaizkio, eta materia organikoaren zikloa itxi egiten da. 
- Lortutako konpostarekin sahiesten da ongarri industrialak erabiltzea. 

c/ Udalarentzat. Herritarrentzat 

- Indartu egiten da bertoko jarduera ekonomikoa, auzoatarrak baitira hondakinak batzearen eta 
garrriatzearen ardura dutenak, ez kanpoko enpresa bat. 

- Ez du ez instalakuntza bereziaren, ez makinaria propioaren beharrik. 
- Sistemaren  sinpletasuna Udalarentzat diru aurrezpena da. 
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 PROPOSAMENA 
 

 

LARRABETZURAKO EGOKITZAPENA 

“AUSTRIAKO BILTZE-EREDUA”REN ESPERIENTZIA PILOTOA 

- Hasiera: 2013ko urria. 

- Iraupena: urtebete. 

- Parte hartzaileak: 30 familia boluntario, 1 elikagai-denda eta 1 jatetxe. 

- Bereizi eta tratatzeko hondakin organikoak: gordin eta sukaldatuak, haragia eta arraina barne. 

- Biltzeko egunak: 3 astean (astelehena, asteazkena eta ostirala). 

Hondakinak norbere ontzietan ateratzen dira, goizeko 7.30 eta 9.30 bitartean. 
Baserritarrak biltzen ditu 9.30 eta 10.30 bitartean. 

Biltzeko denbora: astean 3 bat ordu(= 12 ordu hilean). 

- Egun bakoitzean bildutako kantitateak: 50 bat kg. 

30 familia x 2,6 pertsona/familiako x 0,200 kg/pertsonako.eguneko x 365 egun = 5,59 t 
1 elikagai-denda x 20 kg/asteko x 52 aste = 1,04 t 
1 jatetxe x 20 kg/asteko x 52 aste = 1,04 t 

Urtean bildutakoa, osotara: 7 edo 8 t 

- Konpostaje prozesuaren jarraipen teknikoa: IK4 Azterlan enpresarekiko kontrartua. 

Bere ardura da Kontrolatzea konpostaje prozesua bioseguritatearen aldetik, kalitateko 
tratamendua eta produktua bermatze aldera, bai gerta daitezkeen arrisku faktoreen aurrean, bai 
prozesu hauetan ohikoak diren parametro kritikoen aurrean. 

- Lana egiteko bete beharreko baldintzak: 

Nekazaritza-jardueran autonomo bezala altan egotea. 
Neurri egokiko soroa izatea. 
Konpostagailu egokia izatea, aurreikusten den bolumenerako, edo egiteko konpromisoa. 

 
 
ZENBAT KOSTATUKO DA ESPERIENTZIA PILOTOA 

- Antolaketaren aurrekontua: 

Azalpen-eskuorria eta hitzaldirako kartela diseinatzea  .................................................  410 
Kartela eta eskuorria inprimatzea  ................................................................................ . 370 
Eskuorria banatzea (kultur agendarekin batera)  ................................................................   - 
Austriako ereduari buruzko hitzaldia, Ramon Planaren esku  .............. .......................... 218 
200 lko ontzi bat bilketarako  ..........................................................................................  50 
10 lko 30 ontzi familia partehartzaileentzat  .................................................................  105 
Balantza bat bildutako pisatzeko  ..................................................................................  200 
Biotrituradora egun batez alokatzea  .............................................................................  245 
14 orduko eskulana trituradora erabiltzeko (egun bat, 2 udal behargin)  .......................... .  - 

GUZTIRA. BEZa barne  ............................................................................................ .  1.598 € 
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- Biltzearen aurrekontua: 

Oinarritzat har liteke udal behargin baten kostua, Gizarte Segurantza barne. Hiru sari-mailetatik 
erdikoa hartuta: 

21,26 €/o x 3 o/astean x 52 aste = 3.317 €/urteko. BEZa barne (Hondakinen kudeaketari % 10 
dagokio) 

 
- Jarraipen teknikoaren aurrekontua: 

Lur sailetara joatea (10 ikustaldi, hasieran sarriago)hurrengo prametroen kontrolerako:  
tenperatura, oxigenoa, iraulketa-maiztasuna, dentsitatea, usaina, kolorea, hezetasuna,  
partikulen neurria eta gas-isuriak. 
Likidoen isuriaren kontrola, eta lurraren kalitatearen azterketa. 
Konpost-kalitatearen bi azterketa. 
Txostenak egitea. 

5.021 €. BEZa barne. 

- GUZTIRA: 9.935 €. BEZa barne. 

- Zuzeneko aurrezpena: 

Zabalgarbin errausketaren kostua sahiesten da: 

7,67 t/urteko x 73,7 €/t = 565 €/urteko. BEZa barne. 

 
 
HURRENGO URRATSAK, SAIAKERA ONDO IRTENEZ GERO 

Lurra daukaten etxebizitzen kasuan, auzoetakoak gehienak, etxeko konpostajea da helburu ekologiko 
onena. 

Udalak lurrik ez daukaten eta etxeko konpostajea egiteko aukerarik ez daukaten pisuei bildu beharko 
lieke materia organikoa. 

2012ko azaroan, Udalak etxebizitza hutsei buruz eginiko txostenaren arabera, udalerrian, 466 pisu 
daude beteta, bai eta lurra daukaten 359 etxebizitza ere. Pisuetan bizi diren familia batzuek soroa 
daukate edo auzokoren baten konpostadorea erabiltze dute. Esan genezake, beharbada, Udalak 425 
etxebizitzarako antolatu beharko lukeela materia organikoa biltzeko zerbitzua. 

Saiakera pilotoa ondo irtenez gero, 2014ko urrian ikus liteke esperientzia 60 familiari zabaltzea. 
Litezkeen 425 familien % 15 litzateke. Aurrekontua, dena dela, antzekoa edo txikiagoa litzateke; izan 
ere, jarraipen teknikorako beharrizan txikiago izateak eta, beraz, horren gastua txikitzeak 
konpentsatutko luke biltzeko denbora handitzearena. Gainera, antolaketa gastu batzuk ez lirateke 
errepikatu beharko: esku-orriaren diseinua, edukiontzi handia, balantza. 

Materia organikoaren biltze sistemak bikoiztea sahiesteko (baserriterrek, batetik; eta kamioak 6 
edukiontziak, bestetik), Berrizen ereduari jarrai dakioke: oraingo 1000 lko edukiontzien ordez  
240 lko edukiontziak jar litezke (giltza edukiko lukete eta materia organikoa edozein ordutan utz 
liteke); baseritarrek horiek ere bilduko lituzkete euren ibilbidean. Horrela, herritarrek aukeratzen 
jarrai lezakete nola birziklatu nahi duten,  materia organiko guztia herrian bertan kudeatuko litzateke, 
eta Udalak zerbitzu eredu bakarra finantziatuko luke. 

Emaitzak eta gainerako inguruabarrek erakutsiko digute datozen urteotan zein erabaki hartu. 
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Giuseppe ARCIMBOLDO: "Vertummus", 1591. Skoklosterko Gaztelu, Suedia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Larrabetzun. 2013ko ekaina 
 


