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1.  Proposamenaren esparrua
Mundubat Fundazioak, tramitera aurkezten den ekimenaren sustatzaile den aldetik, eta 
proposamenean parte hartzen duten erakunde sozial, kolektibo eta erakundeekin batera, 
uste du beharrezkoa dela eztabaida bat egitea Parlamentuaren egoitzan 
landa-ingurunearen etorkizuna aztertzeko, baita eskala txikiko nekazaritzako elikagaien 
ekoizpenarena ere, horixe baita landa-eremuen ehun sozial eta ekonomikoa sostengatzen 
duena. Eztabaida horretan, esparru horri laguntzeko gaur egun dauden neurri politiko eta 
legalen gaineko ebaluazio eta garapenaz ariko da, eta, halaber, legegintzaldian zehar 
nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapen txikiei laguntzeko abian jar daitezkeen neurriak ere 
aztertuko dira, betiere emakumeen parte-hartze zuzenarekin eta Nafarroako 
elikadura-burujabetzaren alde.

2. Krisi egoera bat nekazaritzako elikagaien ekoizpen txikiaren 
sektorean eta industrian

Nafarroan, nekazaritzako ustiapenen %21,48 galdu dira azken 10 urteotan. Nekazaritza 
arloko azken zentsuaren arabera, 15.871 nekazaritza-ustiapen geratzen dira, batez beste 
35,42 ha-ko azalera dutenak. Hala ere, 5 ha-tik beherako ustiapen txikiak dira ustiapenen 
%35,19, eta nekazaritzako azaleraren %2,2 besterik ez dute kudeatzen. Ustiapen txiki 
horiek bideragarriak dira Nafarroan gertatzen diren baldintza klimatiko eta produktiboei 
esker, onuragarriak baitira nekazaritzarentzat.  Hala eta guztiz ere, azken 10 urteotan 
ustiapen txikien %55,05 desagertu dira, eta, aitzitik, gero eta gehiago dira 100 eta 200 ha 
bitartekoak.

Bestalde, ustiapenen %23,56 bakarrik dago emakumeen esku, eta, gainera, lurraren %17,1 
besterik ez dute hartzen. Bestetik, 55 urtetik gorakoa da pertsona titular guztien %66,29, 
eta bakarrik %3,20k dute 35 urte baino gutxiago. Genero eta adinaren datu horiek 
sektorearen irudi oso desorekatua islatzen dute.

Lehen sektorearen krisi-egoera horren aurrean, Nafarroan beti oso dinamikoa izan da 
nekazaritzako elikagaien sektorean kalitatea eta artisautza eskaintzeko ekimena, bultzada 
berritzailea sustatu eta protagonizatu baitu beti nekazaritzako elikagaien sektorean. Hala 
eta guztiz ere, berrikuntzak lantzeko eta enpresak sortzeko gaitasun horrek ez du ekarri 
hari lagunduko zion araudi-egokitzapen bat. Salbuespena litzateke kalitateko marka batzuk 
martxan jarri izana, ekoizpenean efektu positiboa izan dutenak; ordea, ez dituzte mugiarazi 
sektoreak aurrean zituen oztopo teknikoak eta legalak.

Duela urte batzuetatik, bultzada berritzaile berri bat ikusten ari gara sektorean, oso 
portzentaje handi batean pertsona gazteak buru direla; hein batean bederen, hainbat 
erakunde eta kolektibo sozialek animatu eta sustatu dute mugimendu hori, nekazaritzako 
elikagaien ereduaren bestelako ikuspegia eskaini baitute, hain zuzen ere, gaur egun 
elikadura burujabetza gisa aitortzen den paradigman oinarrituta. Horren erakusgarri ditugu 
gaztandegi tradizionalak edo artzain-gaztandegiak garatu izana Nafarroan, garrantzi 
handiko sareetan egituratu direnak Erronkariko edota Idiazabal sor-marken inguruan 
–adibidez, Artzai Gazta–, eta gaur egun oso eginkizun garrantzitsua dutenak berritze 
politikoaren prozesu honetan. Elikadura Burujabetzaren defentsak, nahiz eta osorik ez hartu 
nekazaritzako elikagaien sektorea, bai ordezkatzen duela sektore dinamiko eta propositibo 
berri baten ikuspegia, bat egiten duena etorkizunari begira ditugun funtsezko erronkekin; 
erronka horiek bilduta daude gaur egun nazioarteko tresna gehienetan, eta honako hauek 
dira, besteak beste: klima-aldaketaren aurkako borroka, biodibertsitatearen defentsa, 
lurraldearen oreka eta garapena, edota gosearen aurkako borroka.



3. Nafarroako Foru Komunitateak, aurrendari izandakoa hasierako 
bultzadan, sakondu beharko luke proposamenetan

Nafarroako Foru Komunitatea aitzindarietako bat izan zen jarduera legegile propioa 
garatzen  nekazaritzako artisau-elikagaiak bultzatu eta laguntzeari begira, zehazki, 
Nafarroan nekazaritzako elikagaien artisautza arautzen duen 103/1994 Foru Dekretuaren 
–maiatzaren 23koa–  bitartez, 

NAO: 70. zk., 1994ko ekainaren 13koa. 

Ahalegin berritzaile horrek jarraitu egin du, nekazaritzako elikagaien artisau-ekoizpen txikia 
merkaturatzeko kanalak sustatze aldera, eta, horretarako, araudi-esparru orokorra eta 
osasun eta higienearen gaineko araudia egokitu behar izan dira. 8/2010 FORU LEGEA, 
apirilaren 20koa, Nafarroan nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiei lotutako 
produktuen salmenta zuzena arautzen duena, eta 107/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren 
12koa, Nafarroan nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiei lotutako produktuen salmenta 
zuzena arautzen duen apirilaren 20ko 8/2010 Foru Legea garatzen duena. Hala eta guztiz 
ere, araua aplikatuta ere ez dira mugiarazi oztopo guztiak, eta erregistro autonomikoak ez 
ditu konpondu arazo guztiak.

2014-2020 Landa Garapenerako Programa berriak –Europako Batzordeak joan den 
arazoan onetsita– zenbait neurri hartzen ditu barnean, ekintza positiboa ekar dezaketenak 
hizpide ditugun helburuei begira.

4. Jardunaldiaren helburuak eta aurrera egin beharra
Azaldutako testuinguru horretan, Parlamentu Irekirako proposatutako jardunaldiak helburu 
zuzen batzuei erantzuten die: 

• Kontzientzia hartzea Nafarroan badagoela ekoizpen txiki bat nekazaritzako elikagaien 
arloan, artisau-ekoizpenaren eredu iraunkor bati lotutakoa.

• Kontzientzia hartzea nekazaritzako eta artisautzako ekoizpen-sektorea enplegu-sortzailea 
izan daitekeela Nafarroako Foru Komunitatean.

• Berraztertzea eta ebaluatzea Foru Gobernuak hartutako lege-neurrien eragina egundaino 
eta gakoetatik begiratuta. Aztertzea neurri horien lorpenak eta ahuluneak.

• Bestalde, proposamen legalak eta politikak planteatzea nekazaritzaren eta gizartearen 
sektoreko erakundeetatik, nekazaritzako elikagaien arloan elikadura-burujabetzan 
oinarrituta lantzen den artisau-ekoizpenaren kalitateko ereduan sakontzeko.

Horri dagokionez, bat dator nekazaritzako elikagaien ekoizpenaren sektore guztiko 
planteamendua: malgutu beharko litzateke osasun eta higienearen gaineko araudia, 
artisau-ekoizpen txikiaren beharretara egokitzeko. Egokitzapen horrekin batera, bestelako 
neurri aktibo eta positibo berritzaileak hartu beharko dira: biltzen dituzten baloreengatik 
ekimenak errazten dituen fiskalitate bat beharko da; behar bezala egokitu beharko da 
gizarte segurantzan, ekoizpen-enpresak sortzeari begira duen potentziala kontuan hartuta; 
eta bestelako estrategia sustatzaileak ere beharko dira halako ekoizpen-eredua Nafarroako 
nortasun-ezaugarria izan dadin.



5. Planteamendu metodologikoa
Mundubat Fundazioa Garapenerako GKE bat da, bere lan-ardatzen artean Elikadura 
Burujabetza duena, eta bere estrategian, modu egituratuan lan egiten du landa-ingurune 
bizia eta elikadura burujabetza defendatzen dituzten nekazaritza- eta gizarte-erakundeekin. 
Planteamendu horretatik, frogatzeko moduko esperientzia dugu gai honetan, eta modu 
aktiboan parte hartzen dugu sektoreari lotutako sare eta lan-eremuetan, hala nola Landa 
Plataforman edo Elikadura Burujabetza aldizkarian.

Aspalditik ezagututa sektoreak kezka eta beharra duela gai horretan aurrerapenak 
bultzatzeko, jakitun gara Parlamentu Irekiko jardunaldi bat antolatu beharraz, sektoreko 
ordezkaritza handi bat bilduko duena. Proposamenaren hasiera-hasieratik, edukia hainbat 
erakunde garrantzitsurekin partekatu dugu, hala nola  EHNE Nafarroa, Artzai Gazta sarea, 
Nafarroako Landa garapenerako taldeak, kooperatibak, kontsumo-taldeak, eta 
sukaldaritzaren arloko beste erakunde eta ekimen pribatuak ere bai. Lehen unetik, eta 
proposamenaren edukia kontuan hartuta, erakunde publikoak ere inplikatu nahi izan dira 
tartean, INTIA adibidez, zabalpen eta transferentzia teknologikoaz arduratzen baitira; 
halaber, nekazaritzako elikagaien industrietan eta ekoizpen-ustiapenetan osasun-kontrolak 
egiteaz arduratzen diren ikuskarien gorputza bera ere inplikatu nahi izan da.  

Hitzaldien eskemari dagokionez, pentsatu dugu -eta horixe proposatzen da azkenean- 
balio-katearen ordenari jarraitzea, ekoizpenetik hasi eta sukaldaritzaraino, transformazio, 
merkaturatze eta erosketa publikotik igarota.

6. Jardunaldiaren eskema
Saioak, gutxi gorabehera, 3 ordu iraungo du. Hitzaldi bakoitzak gehienez 10 minutu iraungo 
du eta proposamenen dokumentu argi bat ere eskainiko da.  

• Hasierako aurkezpena. Nekazaritzako elikagaien artisau-ekoizpen ekologiko txikiaren 
egoera Nafarroan. Karakterizazioa. Mugak eta aukerak. Fernando Fernandez, Mundubat 
Fundazioa.

• Oztopo legalak eta politikoak Nafarroako nekazaritzako ekoizpen txikiaren bidean. Joseba 
Echarte. nekazaria eta abeltzain ekologikoa eta EHNE Nafarroako 
zuzendaritza-batzordeko kidea.

• Malgutu eta egokitu beharra elikagaiak ekoitzi, transformatu eta merkaturatzeko 
proiektuak sustatu eta laguntzeko. Batasuneko 852/2004, 853/2004 eta 854/2004 
araudietako salbuespenen garapena. Nafarroako Foru Komunitateko Osasun Publikoaren 
ikuskarien gorputza. Higiene eta osasunaren arloetako araudien aplikazioa malgutzeko 
proposamenak, artisauen ekoizpenera aplikatuta. Saioa Elizalde. Artisau-gaztagilea.  
Nafarroako Artzai Gazta sarea. 

• 103/94 Dekretuak, 8/2010 Foru Legeak eta 107/2014 Foru Dekretuak; nekazaritzako 
elikagaien eta ekoizpen txikiaren sektorean eta merkaturatze-kanaletan izandako 
eraginaren analisia eta balorazioa. Hobekuntza eta aktibazioko proposamenak. Garbiñe 
Elizainzin. Esne-behien arloari laguntzeko unitate teknikoa.  INTIA. Nafarroa.

• 2014-2020 Landa Garapenerako Programaren aukeren analisia. Aukera-elementuak 
LEADER ekimenaren esparruan nekazaritzako elikagaien artisau-industria txikiari 
laguntzeko. Alejandro Antoñanzas Salvo. Nafarroako Erdialdeko Kontsortzioko 
lehendakaria.

• Aukerak eta abaguneak merkaturatze-zirkuitu laburrak garatzeko. Kooperatibak eta 
kontsumo-taldeak. Valero Casasnovas. Landare. Produktu ekologikoen kontsumitzaileen 
elkartea..



• Elikadura Burujabetza eta tokiko ekoizpena sukaldaritza eta ostalaritzaren ikuspegitik. 
Proposamenak esperientziatik. Maitane Unzu. Katakrak kooperatiba (Kantina).

• Erosketa publikoaren aukerak, oro har, eta eskola jantokiena, zehazki, tokiko 
ekoizpen-sektorea dinamizatzeari begira. Araudia egokitu beharra. Mugarik gabeko 
albaitariak. Eneko Viñuelas.

Hitzaldien ondoren, Nafarroako Parlamentuan ordezkaritza duten alderdi politikoen 
galderak eta hitzaldiak etorriko dira, eta, bukatzeko, adierazpen instituzionala eginen da, bai 
eta lantalde bat eratzeko proposamena ere. Lantalde horren lehen saioa otsailaren 17an 
izango da, eta proposamenak lantzen jarraituko du Nafarroako Parlamentuko Landa 
Garapenerako Batzordearekin elkarrizketan jarraituz. 

7. Ordezkaritza instituzionala
Proposamena aukera garrantzitsua da Parlamentuko egoitzan elkarrizketan jartzeko, 
batetik, botere legegilea, eta, bestetik, nekazaritzako elikagaien sektorearen parte bat. 
Ekimenaren izaera eta helburuak kontuan hartuta, beharrezkoa da egituraketa egoki bat 
izatea arloan eskumenak dituen eremu instituzionalarekin.

Hasiera-hasieratik lan egin dugu proposamena Parlamentuko Landa Garapenerako 
Batzordearekin egituratzeko, eta geroan ere elkarrizketarako eremu bat zabaltze aldera lan 
egingo da emaitzak lortzeko lantaldea eratu eta gero bilatzen diren helburuetarako.

Era berean, funtsezkotzat jotzen da gonbidatzea Parlamentu Irekiko Jardunaldira gai 
horretan arduraren bat duten erakundeak. Erakunde batean karguren bat duten pertsona 
gonbidatuak parte hartuko dute hitzaldien ondorengo eztabaidan, sektoreko beste 
agenteekin.

8. Lan Planaren garapena eta datak
• Otsailaren 12a. Hamaiketakoa prentsarekin. Parte hartutako erakundeak. Parlamentuan 

bertan egingo da. Nafarroako 6 artisau-ekoizleren parte-hartzea. Hamaiketakoan 
Nafarroako artisau-ekoizpeneko catering bat egongo da.

• Otsailaren 16a. Parlamentu Irekiaren saioa.  Saioa 18:00etatik 20:30era bitarteko 
ordutegian egingo da herritarrek eta interesa duten kolektiboek eta erakundeak 
bertaratzeko aukera izan dezaten.

• Otsailaren 17a. Lantaldearen eraketa. Lantaldea eratuko da saioan sortutako akordioak 
eta ekimenak bultzatzeko. Une horretatik aurrera, proposamenak bideratzeaz eta 
garatzeaz arduratuko da taldea, dagokion Batzordearekin elkarrizketan.

Parlamentu Irekiko informazioa:
www.mundubat.org/parlamento-abierto-de-soberania-alimentaria/

Izena emateko: protocolo@parlamentodenavarra.es


