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2019, martxoak 14. Osteguna52. zk. 57. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

1324/2019 FORU AGINDUA, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko 
foru diputatuarena, otsailaren 28koa. Horren bidez, «Urdaibaiko ehiza kon-
trolatuko aldea» antolatzeko plan teknikoaren ingurumen-adierazpen estra-
tegikoa egitea ebazten da.

1. Sarrera
Ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Legearen 6. artikuluan, 

Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 
46. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesteko otsailaren 27ko 
3/1998 Lege Orokorraren I A) Eranskinean ezarritakoaren arabera, ebaluazio bat eska-
tzen duten plan eta programek ingurumen-ebaluazio estrategiko arrunta izan behar dute, 
Natura 2000 Sareko eremuetan eragina dutelako, Natura Ondareari eta Biodibertsitatea-
ri buruzko abenduaren 13, 42/2007 Legean (46. artikulua, 3. eta 4. puntuak) ezarritako 
baldintzen arabera.

Euskal Herriko ingurugiroa babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Legearen 44. artikuluak 
eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren (planen eta programen ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duenaren) 6. artikuluak 
emandako eskudantziak erabiliz, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru 
Sailari dagokio ingurumen-adierazpen estrategikoa egitea, ingurumen-xedeetarako soi-
lik eta «Urdaibaiko Ehiza Kontrolatuko Aldea» antolatzeko Plan Teknikoari lotuta.

2. Aurrekariak
Ukitutako Administrazio publikoak eta interesatutako pertsonak identifikatzeko eta 

horiei kontsulta egiteko izapidea, 21/2013 Legearen 19. artikuluan eta 211/2012 Dekre-
tuaren 9. artikuluan xedatutakoa, burutu ostean, Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 
Zaintzeko foru diputatuaren 2017ko martxoaren 28ko 2196 Foru Aginduaren bitartez, 
«Urdaibaiko Ehiza Kontrolatuko Aldea» antolatzeko Plan Teknikoaren ingurumen-azter-
keta estrategikoaren irismen-dokumentua egitea ebatzi zen.

Ehiza Fauna eta Arrantza Kudeatzeko Zerbitzuak, Ingurumen Kalitateko Zerbitzuaren 
erregistroan 2018ko azaroaren 27ko sarrera-datarekin, biak Iraunkortasuna eta Inguru-
ne Naturala Zaintzeko Foru Sailekoak direnak, «Urdaibaiko Ehiza Kontrolatuko Aldea» 
antolatzeko Plan Teknikoaren ingurumen ebaluazio estrategiko erraztuaren prozedura 
hastea eskatu zuen eta 21/2013 Legeak 24. artikuluan aurrez ikusitako ingurumen-eba-
luazio estrategikoko espedientea bidali zuen.

a)  «Urdaibaiko ehiza kontrolatuko Aldea. Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoaren» do-
kumentua, Matzabeko, S.L., enpresak 2016ko uztailean egindakoa.

b)  Basoinsa,, S.L., enpresak egindako Ingurumen Azterlan Estrategikoa (IAE), 
2017ko azarokoa, bere egileek sinatuta eta euren titulazioa adierazita.

c)  HAPTren informazio publikoaren emaitzak.
d)  HAPTren informazio eta antolamendu planoak, eta Ingurumen Azterlan Estrate-

gikoaren ingurumen-kartografia.
e)  Ingurumen Alderdien Integrazio agiria, 2018ko uztailekoa.
«Urdaibaiko Ehiza Kontrolatuko Aldea» antolatzeko Plan Teknikoaren inguru-

men-ebaluazio estrategikoan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune 
Naturala Zaintzeko Saila ingurumen-organo gisa aritzen da, Sail bereko Ehiza Fauna eta 
Arrantza Kudeatzeko zerbitzuaren eta Ingurumen Kalitateko zerbitzuaren bidez.
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3. Ehiza antolatzeko Plan Teknikoaren Proposamenak
Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoa (EAPT) antolatzeko proposamena ez da aldatzen, 

funtsean, 2017ko urtarrilean aurkeztutako aurrerapen proposamenaren aldean.
Urdaibaiko Ehiza Kontrolatuko Aldea 2001. urtean sortu zen, eta eratu zen urtean 

idatzitako Ehiza Antolatzeko Planak ezarritakoaren arabera jardun du. Geroago, 2005. 
urtean eguneratu zuten.

Ehiza-jarduera ehiza xehea, oilagorra eta pasabideak dira nagusiki. Sozietate kudea-
tzailean basurde-talderik ez dagoenez, ehiza modalitate honek basurdeen populazioak 
utziko lukeena baino zama txikiagoa du. Era berean, orkatzak indar handia du, baina 
ez du indar horrekin bat datorren eskaerarik, ez Sozietate Kudeatzailearen barruan ez 
kanpoan.

EAPT honen ehiza-espezietzat hartzen dira EAEn ehiza daitezkeen espezieen ze-
rrenda ezartzen duen urriaren 16ko 216/2012 Dekretuan zerrendatutakoak.

Planaren helburu nagusia Urdaibaiko Ehiza Kontrolatuko Eremuan ehiza-jarduera 
antolatzea da, ehiza-aprobetxamendua hobetzeko, ingurunearen gaitasuna, beste era-
bilerekin duen bateragarritasuna eta probetxu ateratzen zaien populazioen beharrezko 
iraunkortasuna kontuan hartuz. Bestalde, Bizkaiko ehizaren izaera sozial eta irekiarekin 
jarraitzea ere da asmoa, sozietate kudeatzaileko ehiztarien eta Bizkaiko gainerako ehiz-
tarien artean aurreikusitako ehiza-eskaintza partekatuz.

Ehiza Kontrolatuko Alde horretan barne hartzen diren lursailak, 19 udalerrietako lur-
sailak dira, eta horietatik, 18, Gernika-Bermeo eskualdekoak dira: Ajangiz, Arratzu, Ber-
meo, Busturia, Errigoiti, Forua, Gautegiz-Arteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, 
Mendata, Mundaka, Murueta, Muxika, Sukarrieta, Elantxobe, Ereño eta Nabarniz; beste 
eskualdeko batekoa den udalerri bakarra Munitibar da (Markina-Ondarroa eskualdekoa).

EAPTn ezartzen diren ehiza-modalitate arruntak hauek dira: (1) basurde-uxaldia, (2) 
orkatz arren zelata, (3) orkatz emeen zelata, (4) azeri-uxaldia, (5) bakarkako ehiza xehea 
(denboraldi orokorra eta debeku-erdiko aldia) eta (6) erregulatutako pasabideetatik egin-
dako ehiza. Modalitate horietako bakoitza garatzeko baldintzak ehiza-aldien foru agin-
duetan zehazten dira.

EAPTren zonifikazioa honela sailkatzen da: (1) ehiza-lurra (Urdaibaiko Ehiza Kontro-
latuko Aldea, 27.345 ha), (2) ehizarako ez den lurra (Mundakako itsasadarreko fauna-ba-
beslekua, 5.557 ha) eta (3) ehiza bereziko lursailak (aurrerago deskribatutako KBEak eta 
HBBE).

Sustatzeko teknika nagusi gisa Ehiza Kontrolatuko Aldearen barruan Fauna Babesle-
kuak sortzea barne hartzen da, ehizari buruzko 2/2011 Legearen 10. artikuluan ezartzen 
den moduan.

Halaber, EAPTk ehiza-jardueraren berezko alderdiak aztertzen ditu, hala nola isilpe-
ko ehizaren eragina, erabilera desberdinak bateratzeko zailtasunak, gatazkak saiheste-
ko jarduerak eta zenbait espezieren ahalmena, mugitzen diren habitaten kontserbazioak 
indartuta, nekazaritza-giroetara ohituta dauden beste batzuen kalterako.

EAPTk hiru aukera kontuan hartzen ditu: (1) 0 edo ez esku hartzeko aukera, (2) A 
aukera, EAPTren proposamen berria dena eta (3) B aukera, 2005ean onartutako gaur 
egungo EAPTrekin jarraitzea ekarriko lukeena.

Gaur egun, Urdaibaiko eremua 2001. urtean aitortutako Ehiza Kontrolatuko Ere-
muaren barruan dago. Ehizari buruzko 2/2011 Legearen 13. artikuluak hau ezartzen du: 
«Ehiza araubide bereziko lurrak dira naturgune babestuak, nazioarteko lege-bitartekoek 
babestutako guneak eta segurtasun-guneak».

4. Egindako kontsulten emaitza
Ehiza Antolatzeko Plan orokorra prestatzean, ingurumenaren ikuspegitik, ukitutako 

administrazio publiko hauen ekarpenak dira nabarmentzekoak:
1.  Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren Patronatua. EAPTren aldeko txostena egin 

dute. Diotenez, UBEren babesari eta antolamenduari buruzko uztailaren 6ko 
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5/1989 Legean, Erabilera Eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren 5.1.7. artikuluan 
eta Ehizari buruzko 2/2011 Legean ezarritakoarekin bat dator. Halaber, egokitzat 
jotzen dute isilpeko jarduerak errotik desagerrarazten laguntzen duten neurriak 
hartzea komenigarria da. Azkenik, ondorengo gomendioak egiten dira:

  —  Neurgarriak diren adierazleak definitzea, erabiltzea eta baloratzea: populazio 
espezie populazio ostean, espeziea pop. aurretik, desagertzeko arriskuan 
dauden espezie edo eragindako espezie ale kopurua, ehiza-espezieengatik 
gertatutako nekazaritza ekoizpen galera, gutxi gorabeherako diru-sarrera eko-
nomikoak...

  —  Espezie katalogatuen harrapaketen kontrol zorrotza uxo postuetatik, isilpean 
edo nahita, hala nola ekaitz-txori txikia, ubarroi mottoduna, belatz handia, 
koartzatxo txikia, kaio hankahoria eta abar.

  —  Jardunbide egokien kode bat ezartzea, besteak beste alderdi hauekin: landa 
eta ingurumen populazioa babesteko arauak errespetatzea, ordena publikoko 
arauak betetzea...

2.  Bizkaiko Foru Aldundiko Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagu-
sia. Gernika-Markinako Lurraldeko Zati Planarekin ez dagoela kontraesanik dio. 
Horrez gain, ehiza-postu finkoak izateko baso-pista berriak gauzatu behar badira, 
aipatutako LZPren 26.6.d. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaiola adierazten du.

3.  Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura eta Kirol Zuzendaritza Nagusia. Eragindako ar-
loan, kalifikatutako kultura ondasunak, zerrendatutako arkeologi eremuak eta ba-
lizko zona arkeologikoak daudela dio, Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 
Legearen arabera. Halaber, Euskal Kultura Ondareko Zentroari kultura interese-
ko ondasunak, haien kokapen geografikoa eta babes-araubideak kontsultatzea 
gomendatzen dute.

4.  Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zentroa. Ez dute eraginik aurkitu Kultu-
ra Ondarean, baina HAPTren ondorioek (ehiza-postu berriak jartzea...) dauden 
elementuak (estazio megalitikoaren monumentuak, beste eremu arkeologiko ba-
tzuk...) kontuan hartu beharko dituztela diote.

5.  Bermeoko Udala. Arronategi mendi publikoa babestutako ehiza-eremuan sar-
tzea eskatzen dute, hark dituen natura eta ekologia balioengatik. EAPTk dagoe-
neko horrela kontuan hartzen du. Hala ere, Udalak dio ehiza debekatuta dagoen 
aldian askotan oilagorren ehiztariak ikusi dituztela. Hori dela eta, beharrezkoak 
diren neurriak hartzea eskatzen dute, aipatutako debekualdia errespeta dezaten.

6.  Busturiako Udala. Uxaldiak egin ordez, gaikako ehiza-prozedura erabiltzea lehe-
nesten du. Halaber, kezkatuta agertzen dira bereziki babestutako eremuetan ba-
besa bilatzen duten ehiza-espezieak ugaritu direlako.

7.  Nekazaritza Zerbitzua, Bizkaiko Foru Aldundia. Ez dute ohar edo alegaziorik 
aurkeztu, diotenez, nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuen nahiz landazabalen 
babes-lurzoruetan egon daitezkeen afektazioak kontuan hartu dituztelako.

8.  Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzendaritza Nagusia. Ez dute 
uste beharrezkoa denik horren inguruko txosten bat igortzea.

9.  Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza. Ez dute uste 
beharrezkoa denik horren inguruko txosten bat igortzea.

5. Ebaluazio prozesuaren azterketa
Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoaren espedientea analizatu ondoren, sail honen iritziz, 

ingurumen-ebaluazioaren prozedura, ingurumen-adierazpen estrategiko hau egin arte, 
bat etorri da ingurumen-ebaluazioari buruzko abenduaren 9ko 21/2013 Lege Orokorrak 
eta uztailaren 22ko 211/2012 Dekretuak (planen eta programen ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duenak) ezarritakoarekin.

Ingurumen Deklarazio Estrategiko hau egiteko, 21/2013 Legeak 24. artikuluan aipa-
tzen den dokumentazioa aurkeztu du sustatzaileak. Halaber, Ehiza Fauna eta Arrantza 
Kudeatzeko Zerbitzuak (sustatzailea) ingurumen alderdiak eta ingurumen azterketa es-
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trategikoa EAPTren azkeneko proposamenean nola integratzen diren eta Irismenaren 
Dokumentuarekiko egokia al den deskribatuko du. Gainera, egindako kontsulten emaitza 
eta nola izan diren gogoan azalduko du.

6. Ingurumen-azterketa estrategikoaren analisia
Ingurumen Azterlan Estrategikoa 21/2013 Legearen IV. Eranskinean eta Irismen Do-

kumentuan ezarritakoaren arabera egituratzen da.

6.1. Beste plan eta programa batzuekiko elkarreragina
EAPTk irailaren 27ko 139/2016 Dekretuarekin, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren 

Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana onartzen duenarekin, dituen elkarrekintzak 
aztertzen ditu. Horrela, ehiza erreserbei dagokiena jasotzen du, eta babes-erradioak 
ezartzen ditu erreserban dauden fauna-espezie babestuen (belatz handia, ekaitz-txori 
txikia eta ubarroi mottoduna enblematikoenen artean) habiagintzako areekiko.

EAPTk aintzat hartzen ditu abenduaren 29ko 7148/2006 Foru Aginduaren bidez 
onartu zen Ehiza Antolatzeko aurreko Plan Teknikoaren ingurumen eragineko behin be-
tiko txostena egin zuen 2006ko urriaren 7ko 2275 Foru Agindutik etorritako prebentzio 
neurriak eta neurri zuzentzaileak.

6.2. Aukeren analisia
0 aukeraren azterketak, nekazari eta abeltzainen arteko etorkizuneko gatazkakor-

tasuna, zenbait espezierekin gertatutako kalte edota istripu arazoak, eta debekualdien 
agindu orokorraren eta gaur egungo HHPOk ezartzen dituen zuzentarauen arazoak era-
kusten ditu. Egindako azterlanak aukera hau baztertzen du.

B aukeraren azterlanak erakusten du kuarteletan bakarrik zonifikatzen duela; A au-
kerak, berriz, lurralde osoan banatzen ditu zonak: ehiza larriko, ehiza xeheko eremuak, 
debeku-eremuak eta fauna-babesak. Egindako azterlanak aukera hau baztertzen du.

EAPTk aintzat hartu du Busturiko Udalaren alegazioa. Horren bidez, gaikako ehiza 
aztertzea eskatzen du, diskriminaziorik uxaldiak egin ordez. Horrela, EAPTk ezarritako 
ehiza-modalitateak hauek dira: basurde-uxaldia, orkatz arreko ehiza larria, orkatz eme-
ko ehiza larria, azeri uxaldia, bakarkako ehiza xedea eta erregulatutako pasabideetatik 
egindako ehiza.

A aukera da azkenean aukeratutakoa, izan ere, IEEk hauxe ezartzen du: «...B auke-
raren egokitzapena gaur egungo errealitatera...Planak jarraitzen dituen ingurune natura-
lerako eta helburuetarako egokiagoa dena...».

6.3. Natura 2000 Sareko eremuetan duen eraginaren azterketa
Natura 2000 Sarearen barruan identifikatutako eremu proposamenaren barruan ego-

teak, agiri arau-emaileetan adierazitakoa kontuan hartuz, Habitaten Zuzentarauaren 6. 
artikuluaren 3. eta 4. atalek ebaluazioaren azterlana barne hartzea eskatzen dute. Azter-
lan hau, proiektu edo plan batek lekuaren osotasunean antzemangarria diren eraginak 
izan ditzakeen baloratzeko egin behar da, eta eraginak baditu, eragin horien ebaluazio 
egokia egingo da, leku horretan kontserbazio helburuak kontuan hartuz.

Proposamenak aipatutako eremu horietan duen eragin-maila identifikatu eta balora-
tzeko, Urdaibain eta Gaztelugatzen Natura 2000 Sarea kontserbatzeko helburuak eta 
neurriak (Diagnostikoa, Helburuak eta jarduerak, Zuzentarauak eta Arautegia eta Jarrai-
pen fitxak) izeneko dokumentuan, eta Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatzen 
dituen Urdaibai eta Gaztelugatxeko Donieneko eremuan dauden Batasunaren garran-
tzizko 4 leku, eta KBE horien eta Urdaibaiko itsasadarreko HBBEaren kontserbazio-neu-
rriak onartu egiten dituen ekainaren 4ko 358/2013 Dekretuaren dokumentazio teknikoan 
oinarritu dira.

Egindako azterlan xehatuaren ondorioek hauxe erakusten dute: «...Urdaibain 
EAPTren bidez egindako ehiza-jarduerak ez du eraginik eremu horien osotasunean». 
358/2013 Dekretuak berak hauxe dio: «...hegaztientzat sentikorrena den eremuan era-
gozpenak txikiagotzeko, padurako eta artadietako eremuak ehiza-eremuak dira, eta gai-
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nerako arroak ehiza-aprobetxamenduaren kudeaketa ordenatua du, Ehiza Kontrolatuko 
Eremu gisa».

Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planak, da-
goen jarduera bat gisa hartzen du ehiza-jarduera, eta zenbait eremu eta sasoitan debe-
katzen du. Zehazpen horiek dagoeneko KBEn kontuan hartzen dira, abenduaren 28ko 
7148/2006 Foru Aginduaren bidez onartuta dagoena. EAPTk espezie mehatxatuen bal-
dintzatzaileak barne hartzen ditu, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren EKPG onartzen 
duen 139/2016 Dekretuaren 4.4.2.20. eta 4.5.3 artikuluetan ezarritakoaren arabera.

6.4. Inpaktuen balorazioa
Ingurumen Azterlan Estrategikoak aztertutako inguruneko ia faktore guztiekin (ehi-

za espezieen populazioa, ehizatzeko ez diren espezieen populazioa, populazioa, beste 
mota bateko aprobetxamenduak eta eremuko natura-baliabideen, kultura-ondarearen 
eta ingurumenaren ikuspegitik sentikorrak diren eremuen gainekoak) bateragarriak diren 
inpaktuak identifikatzen ditu. Ingurune sozioekonomiko eta kulturalaren gaineko eragin 
positiboak identifikatzen dira.

«Ehiza ez erregulatzea» eragin larritzat hartzen da.

6.5. Neurri zuzentzaileen eta ingurumena zaintzeko programaren proposamena
EAPTren garapenak IEEk, identifikatutako eragin negatiboak murrizteko ezarritako 

neurri guztiak aztertuko ditu. Garrantzi berezia hartzen dute ehizarako ez diren espe-
zieen populazioen eta ingurumenaren ikuspegitik sentikorrak diren eremuen gaineko 
eragina txikiagotzeko diseinatutako neurriek, planak agindutako ingurunearen inguru-
men-balioa handia delako.

Halaber, Ingurumena Zaintzeko Programan deskribatzen diren kontrol-jarduera guz-
tiak bete beharko dira, ezarritako kontrol eta jarraipen adierazleak aplikatuz. Azterlan 
hori, EAPTn bertan barne hartzen den Urteko Jarraipen Plan Eredutik datorrenarekin 
osatuko da.

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren patronatuak proposatutako adierazleen aplika-
garritasuna baloratu beharko da: populazio espezie populazio ostean, espeziea pop. 
aurretik, desagertzeko arriskuan dauden espezie edo eragindako espezie ale kopurua, 
ehiza-espezieengatik gertatutako nekazaritza ekoizpen galera, gutxi gorabeherako di-
ru-sarrera ekonomikoak...

6.6. Laburpena (teknikoa ez bestelakoa) eta kartografia
IEEk Ingurumen Alderdien Integrazio Dokumentua eta Irismen Dokumentuan eskatu-

tako kartografia barne hartzen ditu.

7. Plana egitean nola hartu diren kontuan ingurumen alderdiak
irismen-dokumentua ikusita, bidalitako dokumentazioa analizatuta eta kontsultetan 

jaso diren erantzunak aintzat hartuta, honako gogoeta hauek egin dira ingurumen-alder-
diak planean sartzeari dagokionez.

7.1. Egindako kontsultei buruz
EAPTk bere gain hartzen ditu ingurumen-ebaluazioko abenduaren 9ko 21/2013 Le-

gearen 19. eta 21.2. artikuluan eta ehizari buruzko martxoaren 17ko 2/2011 Legearen 
32. artikuluan funtsean ezarritako jendaurreko izapidean eta aurretiko kontsultetan jaso-
tako alegazioak.

7.2. EAPTren ingurumen helburuei buruz
Planaren eta IEEren ingurumena zaintzeko Programaren nahiz neurri zuzentzaileen 

diseinuak EAPTn nahiz haren irismen-dokumentuan zehaztutako ingurumen-helburuak 
bete daitezela sustatzen dute.

Hala ere, egoera teoriko horrek desbideratzeak izan ditzake zenbait jardunbide egoki 
ez badira ikusten planean jasotzen diren jarduerak egitean. Legez kontrako jarduerek, 
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hala nola ezkutuko ehizak, babes-eremuen eraginak, geldialdi biologikoak kontuan ez 
hartzeak, hegazti-deiak erabiltzeak, lakioak, mehatxatutako espeziak zuzenean ehiza-
tzeak...zuzeneko eragina izan dezake habitatetan eta espezieetan, dibertsitate biolo-
gikoaren galeraren xedetik urrunduz. Ingurumena Zaintzeko Programak zorrotzak izan 
beharko du kontrol horretan.

EAEko ehiza-espezieen zerrenda barne hartzen diren ehiza-espezie batzuk, hala 
nola usapal arrunta eta galeperra, gainbehera handia izaten ari dira populazioen era-
ginetan. Komenigarritzat hartzen da EAPTren aplikazioan eta aplikatzen den fasearen 
ingurumen-balorazioan espezie horien portaera esparru ordenatuan baloratzea.

7.3. Goragoko ordena-plangintzara egokitzeko mailari buruz
EAPTren formulazioak ez du kontraesanik hierarkikoki gorago dagoen ordenako 

lurralde plangintzako agiri nagusietako batzuekiko: Gernika-Markinak LZP, Urdaibaiko 
Biosferaren Erreserba erabiltzeko eta kudeatzeko Egitamu Gidaria, inguruan nagusi di-
ren KBE eta HBBEak deklaratzeko dekretuak...

7.4. Irismen dokumentuaren baldintzetara egokitzen den ala ez
IEEk 2017ko martxoaren 28ko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Foru 

Diputatuaren Foru Aginduaren bidez egindako Irismen Dokumentuan eskatutako inguru-
men-eskaerei erantzuten die.

Azterlanak barne hartzen du Natura 2000 Sareko eremuen eraginaren azterlana, eta 
ondorioztatzen du EAPTk «...ez duela eraginik eremu horien osotasunean...».

Azterlanak ez du aurrera egiten hain toxikoa eta kutsagarria den munizioa (altzairuz-
koa, eztainuzkoa, bismutozkoak eta tungstenoan oinarritutako materialak) erabiltzeare-
kin zerikusia duen osasun publikoko gaiei dagokienez, are gehiago giza osasunean eta 
hegazti-faunan eragin dezaketen zantzuak daudenean.

8. Ingurumena zaintzeko programa
Bizkaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren 

Ehiza Fauna eta Arrantza Zerbitzuak 21/2013 Legearen 51. artikuluan eta 211/2012 De-
kretuaren 16. artikuluan ezarritako jarraipena egin beharko du.

Ingurumena Zaintzeko Programak EAPTren araudian, ingurumen-azterketa estrate-
gikoan eta ingurumen-adierazpen estrategiko honetan jasotako ingurumen-zehaztapen 
guztien betetzearen jarraipena egingo du.

Programa horrek indarra izango du plana gauzatzen den bitartean. Kasu bakoitzean 
hori aplikatuko dela bermatzeko beharrezko aurrekontua aurreikusi beharko da.

Agintaritza erantzulea Ehiza Fauna eta Arrantza Zerbitzua izango da eta inguru-
men-organoari jarraipen-txostena bidaliko dio urtero, EAPT behin betiko onartzen dene-
tik aurrera; besteak beste, adierazle hauen balioa jaso beharko da txostenean:

—  Erreklamazio kopurua.
—  Kalteen parte kopurua.
—  Harrapaketen parteak, usapal arrunta eta galeperra berariaz aztertuz.
—  Ezkutuko ehiza maila.
—  Segurtasun-seinaleak.
—  Eremu sentikorretan ez eragitea.

9. Ingurumen adierazpen estrategiko honen ondorioak
Arestian azaldutakoarekin bat etorriz, ingurumen-adierazpen estrategiko honek zera 

ondorioztatzen du:
Ehiza Antolatzeko Planak ezarritako zuzentarauak betetzen ditu, ehiza antolamen-

duari dagokionez, Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko 
Planean adierazitakoak. Behar bezala antolatutako ehiza-espezieak sustatzeko plan bati 
jarraituz, ehiza-jarduera naturaren kontserbazioarekin bateragarria izan daitekeen kon-
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tzeptuan oinarritzen da. Oro har, Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren arabera, 
etorkizuneko ehiza-jardueraren antolamenduak kontuan hartu beharko lituzkeen alder-
diak aintzat hartu dira Ehiza Antolatzeko Plana idaztean.

Aurkeztutako dokumentazioan «Mundakako Itsasadarreko Ehiza Babesaren» zain-
tza eraginkorra proposatzen da (otsailaren 9ko 5/1999 Foru Dekretua). Hor, Urdaibaiko 
landazabalaren adierazpen ona barne hartzen da. Halaber, zehaztu egiten da ehiza-es-
pezieen aprobetxamendua egingo dela dentsitateek hori egiteko aukera ematen dute-
nean. Ehizan murrizketak egin beharko dira, eta aprobetxamendua debekatu beharko da 
beharrezko baldintzak betetzen badira. Zentzu horretan, usapal arruntari eta galeperrari 
buruzko informazioa baloratu beharko da. Ehiza-jarduera debekatuta geratuko da oso 
aurkako klima-egoerak gertatzen badira, hala nola hotz boladak edo sasoiko uxaldiak.

Halaber, EAPTk barne hartzen du ekainaren 15eko 83/2015 Bizkaiko Foru Aldundia-
ren Foru Dekretuan ezarritakoa, horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan Batasuna-
ren intereseko hegazti nekrofagoak kudeatzeko baterako plana onesten du. Hala ere, 
badirudi ez dagoela sairako eta sai arrerako ezagunak diren habiatze lurralderik. Hala 
ere, jarduerak eragin ditzakeen ehizarako ez diren beste espezie batzuk (aztore arrun-
ta, gabiraia, arrano arrantzalea, zapelatz liztorjalea,…), postu finkotik eragin daitezkeen 
migratzaileak (migratzen ari diren eta egoiliarrak diren harrapariak) eta ugaztun haragi-
jaleak (bisoia, ipurtatsa,…) ere badaude.

IEEk ez du sakontzen gaur egun erabiltzen den altzairuzko munizioaren ordez hain 
toxikoak eta kutsagarriak ez diren beste batzuk erabiltzeko aukera.

10. Publizitatea
21/2013 Legearen 26. artikuluan ezartzen denaren arabera, ehiza antolatzeko plan 

teknikoak onartzen den egunetik hamabost egun balioduneko epean, funtsezko orga-
noak, hots, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Sustatzeko 
Sailak, honako dokumentazio hau bidaliko du Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko:

a)  EAPT onartzen duen ebazpena eta funtsezko organoak aipaturiko plan edo pro-
gramaren eduki osoa jendeak kontsultatu ahal izateko eskuragarri jarriko duen 
helbide elektronikoaren erreferentzia edo, hala badagokio, dokumentazio hori 
eskuragarri dagoen organo sustatzailearen helbide elektronikoa.

b)  Honako hau azaltzen duen laburpen bat: ingurumen-alderdiak planean zein mo-
dutan sartu diren, ingurumen-azterketa estrategikoa, jendaurreko informazioaren 
eta kontsulten emaitzak eta ingurumen-adierazpen estrategikoa nola hartu diren 
aintzat eta dena delako hautabidea aukeratzeko arrazoiak.

c)  Plan orokorra aplikatzeak ingurumenean izandako eraginen jarraipena egiteko 
hartutako neurriak.

Horrenbestez, Bizkaiko Lurralde Historikoko foru erakundeen hautapenari, antolake-
tari, araubideari eta jardunbideari buruzko otsailaren 13ko 3/87 Foru Arauaren 39.i) eta 
67.1 artikuluetan eta Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren egitura 
organikoa arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 23ko 70/2017 Foru De-
kretuan xedatutakoarekin bat etorriz,

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: «Urdaibaiko Ehiza Kontrolatuko Eremua» Ehiza Antolatzeko Plan Tek-
nikoaren Ingurumen Estrategikoko Deklarazioa egitea.

Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean eta Biz-
kaiko Foru Aldundiaren Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren web-
orrian (http://www.bizkaia.eus/evaluacion) argitaratzea. Hala ere, ulertu behar da horrek 
ez duela sustatzailea salbuesten legez eskatu beharreko ingurumen-baimenak lortzetik.

Hirugarrena: Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintze-
ko Saileko Fauna Zinegetiko eta Arrantza Zerbitzuari jakinaraztea ebazpen hau.

Laugarrena: Ingurumen-adierazpen estrategiko honek indarra galduko du eta berez-
koak dituen ondorioak eragiteari utziko dio baldin eta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Al-
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dizkari Ofizialean argitaratu ostean, EAPT argitaratu eta gehienez ere bi urteko epean 
onartu ez bada.

Bosgarrena: 21/2013 Legearen 5.2. artikuluan xedatutakoarekin bat eginez, inguru-
men-adierazpen estrategiko hau derrigorrez bete beharrekoa eta erabakigarria da.

Seigarrena: 21/2013 Legearen 25.4. artikuluarekin bat etorriz, ez da Ingurumen Adie-
razpen Estrategiko honen aurkako errekurtsorik jarriko, betiere, hala denean, plana edo 
programa onetsi duen xedapen orokorraren kontra bide judizialetik egokiak diren erre-
kurtsoei kalterik egin gabe edo, bestela, plana edo programa hartu edo onesteko ekin-
tzaren kontra administrazio- edo judizio-bidean egokiak diren errekurtsoei kalterik egin 
gabe, hala denean.

Bilbon, 2019ko otsailaren 27an.
Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala 

Zaintzeko foru diputatua,
ELENA UNZUETA TORRE

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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