
LURZORUA BABESTEKO ESTRATEGIA 2030 



Lege-mandatua

Lurzorua babesteko estrategia 2030

4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu 
eta kutsatutakoa garbitzekoa

47. artikulua. Lurzoruen plana

1. Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzak,
ingurumen-organoak proposatuta,
lurzoruen plana onetsiko du, lurzoruaren
kutsadura saihestu eta kutsatutakoa
garbitzearen arloan jarduteko
jarraibideak ezartzeko, lege honetako
irizpideekin bat etorriz.

Bosgarren xedapen gehigarria

Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzak, arau honetan arautzen den
Lurzoruen planaz gainera, bi urteko epean, lege hau indarrean sartzen
denetik, eta ingurumen-organoak proposatuta, estrategia bat
onetsiko du erosio, materia organikoaren galera, gazitze, trinkotze,
bioaniztasunaren galera, zigilatze, luizi eta uholdeen ondorioz
degrada daitekeen lurzoruaren funtzio naturalak eta erabilerak
babestu, iraunarazi eta leheneratzeko.

Lurzorua babesteko Euskadi 2030 
estrategia

Lurzoru kutsatuen 
plana
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Estrategia lantzeko prozesua

I. FASEA
Atariko marko 

estrategikoaren lanketa
II. FASEA

Kontrastea
II. FASEA

Estrategiaren lanketa 

• Munduko, Europako eta tokiko
testuinguruak ikertzea.

• Elkarrizketa pertsonalak eta lan-
saioak Eusko Jaurlaritzako
ordezkariekin, sozietate publikoekin
eta ezagutza-agenteekin.

• Lurzoruaren gaur egungo egoerari
buruzko atariko diagnostikoa egitea.

• Marko estrategikoaren hasierako
zirriborroa lantzea.

Atariko marko estrategikoa agente
publiko eta pribatuekin kontrastatzea.

• Batzorde teknikoarekin aurrera
egitea eta Marko estrategikoaren
oinarri-dokumentua lantzea.

• Herritarren parte-hartze prozesua
Irekiaren bidez garatzea (prozesuan).

• Marko estrategikoaren azken
kontrastea gizarte-foro batean.

Lurzorua babesteko Euskadi 2030
Estrategia idaztea eta onestea:

• Estrategia lantzea “Atariko marko
estrategikoa” oinarri-
dokumentutik eta kontraste-
fasean jasotako ekarpenetatik
abiatuta.

• Izapidetzeko prozesua.



ü Lurzorua eta ura natura-baliabide
ez-berriztagarri funtsezkoenak dira,
garrantzi handiko zerbitzu
ekosistemikoak ematen
baitizkigute, bai ingurumenean, bai
ekonomian eta bai gizartean eragin
handia dutenak.

ü Lurzoruko ekosistemek ematen
dituzten zerbitzuak eta zerbitzu
horiek sustatzen dituzten funtzioak
ezinbestekoak dira ekosistemen
biziraupenerako eta gizakientzat.
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Lurzorua, gako-baliabidea gizateriarentzat

HORNIDURA-
ZERBITZUAK

EUSKARRI-
ZERBITZUAK

ERREGULAZIO-
ZERBITZUAK

KULTURA-
ZERBITZUAK 
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Lurzorua, gako-baliabidea gizateriarentzat

ü Lurzorua degradazio-prozesu progresiboa
jasaten ari da, erabilera eta kudeaketa ez-
jasangarriaren ondorioz, eta hori areagotu
egiten da klima-aldaketak eragindako
ondorioengatik.



Lurzorua babesteko 2030 estrategia

Garapen jasangarriaren 17 helburuetako 11 gutxienez lurzoruaren zerbitzu ekosistemikoen
mendekoak dira, eta lurzoruaren propietateek nahiz funtzioek eta biodibertsitate
edafikoak berebiziko garrantzia dute helburu horiek lortzeko.

Lurzorua, gako-baliabidea gizateriarentzat
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Lurzorua babesteko ekintza gehienak "15. GJH. Lurreko ekosistemen bizitza"ren barruan
sartzen dira, eta, bereziki, 15.3 jomugan: azken helburua du lurzoruaren degradazio neutroa
duen mundu bat lortzea.

Lurzorua, gako-baliabidea gizateriarentzat

15.1 Lurreko nahiz barnealdeko ur gezako ekosistemak eta haien zerbitzuak zaintzen, leheneratzen
eta modu jasangarrian erabiltzen direla ziurtatzea, bereziki basoak, hezeguneak eta zona aridoak.

15.2 Baso-mota guztien kudeaketa jasangarria praktikan jartzea bultzatzea, baso-soiltzea
geraraztea, degradatutako basoak berreskuratzea eta baso-sartzea nahiz basoberritzea mundu
mailan nabarmen handitzea.

15.3 DESERTIFIKAZIOAREN AURKA BORROKA EGITEA, DEGRADATUTAKO LURRAK ETA LURZORUAK
BIRGAITZEA –DESERTIFIKAZIOAK, LEHORTEEK ETA UHOLDEEK ERAGINDAKO LURRAK BARNE–, ETA
LURREN DEGRADAZIO NEUTROA DUEN MUNDUA LORTZEN SAIATZEA.

15.8 Neurriak hartzea espezie exotiko inbaditzaileak sartzea eragozteko eta halakoek lurreko nahiz
uretako ekosistemetan dituzten eraginak nabarmen murrizteko, eta espezie lehenetsiak
kontrolatzea edo desagerraraztea.
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Lurzorua munduko agertokian
Lurzoruak ez du izan historian zehar beste natura-baliabide batzuek izandako babes-maila. Mundu mailan, izan ere, 2012ko
“Nazio Batuen Garapen Jasangarriari buruzko Konferentzia”n hasi ziren garrantzia ematen lurzoruaren mantentze integralari.
Hala, asmo handiko helburua ezarri zen orduan:

“LURZORUAREN DEGRADAZIO NULUA DUEN MUNDUA LORTZEA GARAPEN JASANGARRIAREN TESTUINGURUAN”

1982 2012 2015 2017

Lurzoruen Mundu 
Gutuna (FAO)

Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 
66/288 Ebazpena, “Nahi dugun 
etorkizuna”.

“Lurzoruaren aldeko 
Mundu Aliantza”. 
Lurzoruen gobernantza eta 
kudeaketa jasangarria 
hobetzea.

“Lurzoruen Mundu 
Gutuna”ren eguneratzea 
(FAO). Ikuspegi holistiko eta 
integratu baterantz.

“2030 Agenda garapen jasangarrirantz”. 
GJH).

“Lurzoruaren baliabidearen 
mundu-egoera” (FAO). Mundu 
mailako lehen balorazioa 
lurzoruen kalitateari buruz, 
zientzialariei, politikariei eta 
legegileei zuzendua.

“Lurzoruen kudeaketa 
jasangarrirako borondatezko 
jarraibideak” (FAO).
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Europar Batasunaren erantzuna
Une honetan, EUROPAKO BATZORDEA GOGOETA BAT LIDERATZEN ARI DA BALIABIDE HORREN MANTENTZEARI AURRE
EGITEKO MODURIK EFIZIENTEENARI BURUZ, LURZORUARI BURUZKO LEGERIA ESPEZIFIKORIK EZ EGOTEAK ERAGITEN
BAITU EUROPAKO LURZORU ASKOREN ETENGABEKO DEGRADAZIOA.

1972 2001 2006 2013 2017

“Lurzoruen gutuna”. 
Europako Kontseiluak lurzorua 
mantentzeko politikak 
ezartzeko eskatu zien estatu 
kideei.

Ingurumenari buruzko erkidegoko
ekintzarako VI. esparru-programa (2001-
2012): Lurzoruaren erabilera jasangarria
sustatzea. Arreta berezia jartzea
erosioaren, narriaduraren, kutsaduraren
eta desertifikazioaren aurka babesteari.

Lurzorua babesteko estrategia 
tematikoa EB(2006)231 
amaierakoa. Prebenitzea eta 
berreskuratzea. 

“Esparru-zuzentaraua lurzorua babesteko”
proposamena. Gutxiengo batek Europako
Parlamentuan blokeatua, eta azkenik 2014an
ezetsia.

Ingurumenaren VII. programa 2020. Ondo
bizitzea, gure planetaren mugak errespetatuz.
Europako Batzordeak lurzoruaren kudeaketa
jasangarriarekin hartutako konpromisoa:
lurzoruaren degradazio nulua duen mundua
lortzea.

Europar Batasuneko estatu
kideetako lurzoru-babeserako
tresnen inbentario eguneratua
eta ebaluazioa.
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Euskadiko lurzoruaren babesa

1994 EAEko lurzorua babesteko gida-plana. Kutsadura prebenitzea eta zuzentzea helburu.

1998 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurumena babesteko lege orokorra

2001 Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020. Lehentasun gisa, besteak beste, lurzoruak jasangarritasun-
irizpideen arabera kudeatzeko beharra du.

2005 1/2005 Legea, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa. Lurzoruak jasaten dituen mehatxuetako baten aurka
espezifikoki egindako lehen euskal legea da.

2006
199/2006 Dekretua, urriaren 10ekoa, lurzoruaren kalitatea ikertu eta berreskuratzeko erakundeak egiaztatzeko sistema ezartzen
duena, eta erakunde horiek lurzoruaren kalitatearen gainean egindako ikerketen edukia eta haien norainokoa zehazten dituena.

2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. Lurzoruaren erabilera arrazionala ezartzen duen lehenengoz.

2007 EAEko Lurzoru kutsatuen plana 2007-2012. Lurzoruaren kalitatearen aldaketa prebenitzera eta lurzoru kutsatuen berreskuratze
arrazionala bultzatzera bideratua.

2008 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo dituzten lurzoruen
inbentarioari buruzkoa.

Euskadin, lurzoruaren babesari espezifikoki eskainitako lehen ingurumen-politika 1994ko Lurzorua babesteko gida-plana
izan zen. Ordutik, kutsaduraren prebentzioarekin eta zuzenketarekin lotutako hainbat lege, dekretu, estrategia eta plan
garatu dira.

Euskadiko lurzoruaren babesarekin lotutako mugarri nagusiak
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Euskadiko lurzoruaren babesa
2011

22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuei buruzkoa.

III. Ingurumeneko Esparru Programa 2011-2014. Helburu estrategikoetako bat lurzoruaren artifizializazioa mugatzea da.

2013
5/2013 Legea, ekainaren 11koa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa.

815/2013 Errege Dekretua, urriaren 18koa, industriako isuriei buruzkoa

2014 IV. Ingurumeneko Esparru Programa 2020. Lurzoruaren okupazioa geldiaraztera, kutsatutako lurzoruaren kudeaketa hobetzera eta erabilera
arduratsua sustatzera bideratutako jarduketa-lerroak jasotzen ditu.

2015 4/2015 Legea, ekainaren 25ekoa, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa.

2017
Euskadi 2030 Agenda. Plangintza-tresnen artean, barne hartzen ditu Lurzoru kutsatuak kudeatzeko plana eta Lurzorua kutsatzea saihesteko eta
kutsatutakoa garbitzeko 2050erako Legea garatzen duen Dekretuaren Proiektua lantzeko Prozedura.

2019

128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez behin betiko onesten baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren
Gidalerroak. Haren printzipio gidarietako bat da lurraren erabilera optimizatzea. Ulertzen du lurzorua kontserbatzea eta lurzorua narriatu gabe
bertako potentzialtasunak baliatuko dituzten erabilerak esleitzeak lehentasunezko helburua izan behar duela lurraldea antolatzeko edozein
prozesutan.

Euskadiko Natura Ondarea Kontserbatzeko Legearen Aurreproiektua. Lurzorua natura-ondarearen definizioaren barruan sartzen du, lurzorua
babesten du naturaren funtziotzat hartuz, eta klima-aldaketa arintzen eta horretara egokitzen duen eginkizuna duela aitortzen du.

Klima-aldaketari buruzko euskal legearen aurreproiektua. Lurzoruak karbono-hustubide gisa duen garrantzia; CO 2 xurgatzea sustatzen duten
lurzoruaren erabilerak edo kudeaketak aldatzeko proiektuak eta ekintzak garatzea sustatzen du Gainera, lurzoruaren babesa bultzatzen
du sektoreen arabera.

209/2019 Dekretua, abenduaren 26koa, zeinaren bidez garatzen baita Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 25eko
4/2015 Legea.



Estrategia holistikoa, diziplina anitzekoa eta erakundeen 
artekoa.
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Fuente: The significance of soils and soil science towards realization of he UN sustainable goals (Soil, Keestra et al, 2016)
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Funciones 
del suelo

URBANISMO

Estrategia planteatu da ikuspegi holistiko eta
diziplina anitzekoarekin, eta agente publiko nahiz
pribatu guztien inplikazioa eta ardura eskatzen
ditu, lurzoruaren babesarekin lotuta.

ü ESTRATEGIA HOLISTIKOA
Motor gisa baliabidearen babesean eta
arduran oinarritutako integrazioa duen
paradigma berria bereganatuko duen
estrategia.

ü DIZIPLINA ANITZEKO ESTRATEGIA
Lurzoruak babes integraleko markoa merezi
du, bere funtzio-aniztasuna aitortzen duena.

ü ERAKUNDEEN ARTEKO 
ESTRATEGIA

Lurzoruaren babesak epe luzerako konpromisoa
eta baterako ahalegin koordinatua eskatzen du
Eusko Jaurlaritzaren, foru-aldundien, udalen
eta ezagutza-agenteen artean.



Planteamendu estrategikoa

Lurzorua babesteko estrategia 2030

Lurzorua babesteko estrategia 2030 babes integraleko ikuspegiarekin planteatzen da, kutsatutako lurzoruak
berreskuratzeko eta prebenitzeko jarduketak barne hartuz eta lurzorua babesteko bestelako eremuetako
ekimenekin batera.
Estrategiaren denbora-tartea 2030era artekoa da; jarduketa-lerroak, berriz, 2025erako denbora-tarterako
proposatu dira.

Lurzorua babesteko estrategia 2030 

2030erako ikuspegia eta lurzorua babesteko politikaren printzipioak

4 jomuga 2030erako

9 jarduketa-lerro 2025erako
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Planteamendu estrategikoa

2030erako IKUSPEGIA
Euskadik ulertzen, baloratzen eta aitortzen du lurzorua gordetzeak duen
garrantzia, funtsezko baliabide ez-berriztagarri gisa, ingurumen-,
ekonomia- eta gizarte-jasangarritasuna lortzeko berebiziko garrantzia
duten zerbitzu ekosistemikoak ematen baititu. Babes hori lurzoruaren
kudeaketa jasangarrian oinarritutako politika integraleko eta
gobernantzako esparru batean oinarritzen da, eta mundu mailako
helburua den lurzoruaren degradazio neutroa lortzera bideratuta dago.
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LURZORUA BABESTEKO POLITIKAREN PRINTZIPIOAK

Planteamendu estrategikoa

Lurzoruaren egoera ezagutzea (presioen eta 
mehatxuen eragina), lehentasunak zehazteko eta 
ahaleginak kontzentratzeko.

Lurzoruaren eta lurraldearen kudeaketa 
holistikorako plangintza integratua, baliabide 
gisa.

Zeharkakotasuna eta lurzorua babesteko beharra 
integratzea beste politika sektorial batzuetan.

Politiken arteko koherentzia eta administrazioen 
arteko koordinazioa eta lankidetza.

Lurzoruaren kudeaketan inplikatutako pertsona eta 
erakunde guztien erantzunkidetasuna.

Interes-taldeak eta herritarrak lurzorua babestearen 
garrantziaz kontzientziatzea eta sentsibilizatzea.

Parte hartzeko prozesuak sustatzea, diseinuan eta 
ezarpenean alderdi guztiak sartzeko, interesarekin 
eta jarduteko gaitasunarekin.

Administrazioaren jarrera eredugarria, ingurune 
hobe baten motorra den aldetik, lankidetza 
bultzatuko duena baliabideak koordinatuz 
konponbide integralen alde.
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Planteamendu estrategikoa

2030erako JOMUGAK
Proposatu da estrategia lehentasunezko jarduketa-ardatzekin bat datozen lau

helburutan egituratzea. Lehenengo biak lurzorua babesteko politikaren oinarriak

dira: lurzoruaren babesa ezagutzea eta eskumen-eremu guztietan txertatzea,

ikuspegi integral eta koordinatu batetik. Hirugarrenak, berriz, izaera

betearazleagoa duten ekintzak jasotzen ditu. Laugarren jomuga, azkenik, gizartea

oro har sentsibilizatzeko eta prestatzekoa, erabakigarria da esku-hartzeak arrakasta

izan dezan.
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1. JOMUGA: 
EZAGUTZA ESKURATZEA ETA GARATZEA

Lurzoruen egoerari buruz behar den ezagutza
eskuratzea eta garatzea, lehentasunezko
eremuetan jarduteko politikak definitzeko oinarri
gisa.

2. JOMUGA: 
LURZORUAREN KUDEAKETA JASANGARRIRAKO 

ARAUDI- ETA GOBERNANTZA-ESPARRUA 

Politika instituzional bat eta lurzoruaren
babesaren kudeaketa integraleko eredu bat
definitzea, baliabidearen eta lurraldearen
kudeaketa jasangarrian eraginkortasuna eta
efizientzia areagotzeko.

3. JOMUGA: 
LURZORUAREN KUDEAKETA JASANGARRIA 

SUSTATZEA 

Lurzoruaren kudeaketa jasangarria sustatzea
funtsezko baliabide gisa, dituen funtzioak
babesteko, kontserbatzeko eta berreskuratzeko,
ekosistemak eta ematen dituzten zerbitzuak
zainduz.

4. JOMUGA: 
SENTSIBILIZAZIOA ETA PRESTAKUNTZA

Lurzorua baliabide gisa kontserbatzeko eta modu
jasangarrian erabiltzeko sentsibilizazioa, heziketa
eta prestakuntza areagotzea, bai eta Euskadik
nazioarteko foroetan duen presentzia ere.

Planteamendu estrategikoa
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Planteamendu 
estrategikoa

1. JOMUGA 
Ezagutza eskuratzea 

eta garatzea

1.1 Lurzoruen kontserbazio-egoerari eta osasunaren bilakaerari 
buruzko ezagutza areagotzea.

1.2. Arrisku-eremuak identifikatzea mehatxuei aurre egiteko.

1.3 Ikertzaileen eta azken erabiltzaileen artean ikerketa eta 
ezagutza sortzea eta transferitzea sustatzea.

1.4 Lurzoruaren eta lurren kudeaketa jasangarrirako tresna 

teknikoak eta jarraibide metodologikoak garatzea.

JARDUKETA-LERROAK
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2. JOMUGA 
Araudi- eta gobernantza-

esparrua

2.1 Lurzoruaren kudeaketa jasangarrirako politikaren
koherentzia eta zeharkakotasuna bermatzea, erakundeen
arteko koordinazio-mekanismoak sendotuz eta funtsezko
agenteen ordezkaritzarekin.

2.2 Egungo lege-esparru arauemaileak lurzorua babesteko
duen ahalmena balioestea eta ustiatzea, eta tresna arauemaile

berriak garatzea.

Planteamendu estrategikoa

JARDUKETA-LERROAK
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3.1 Lurzoruaren babesean eta kudeaketa jasangarrian aurrera
egitea, sektore-politika desberdinetatik sustatuz.

3.2 Lurzorua kutsaduratik babesteko tresnak identifikatzea eta
ezartzea.

3. JOMUGA 
Lurzoruaren kudeaketa 
jasangarria sustatzea

Planteamendu estrategikoa
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4.1 Gizarte osoa lurzoruaren kudeaketa jasangarriari
buruz sentsibilizatzea eta inplikatzea

4.2 Lurzoruaren kontserbazioari buruzko kontzeptuak
txertatzea hezkuntzan eta prestakuntzan.

4.3 Euskadik eskualdearteko eta nazioarteko ekintzetan

duen presentzia indartzea

4. JOMUGA 
Sentsibilizazioa eta 

prestakuntza 

Planteamendu estrategikoa

JARDUKETA-LERROAK



Lurzorua babesteko estrategia 2030


