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BASOGINTZA-PLANA: INFORMAZIOA, JARRAIKUNTZA ETA EGUNERATZEA
Azalpena.Basogintzan eta natur ingurunean hain bortizki eragiten duen hau bezalako
planak, EAEko lurraldearen erdia bereganatzen duen planak, ahalik eta zabalkunde
gehien izan behar du, bestalde, planaren zuzeneko edo zeharkako eraginpean dauden
alderdien adostasuna ere garrantzizkoa da, gizarte osoari helarazteko haren helburuen
eta ekintzen berri.
Bestaldetik, helburuak bete diren eta helburu horiek lortzeko behar izan diren
epeak zeintzuk izan diren jakiteko jarraikuntza egin behar zaio planari eta horretarako
ere baliabide egokiak prestatu behar dira.
Gainera, honek besteko itzala duen planak irekia izan behar du nahitaez, hain
luzaroan espero ez diren aldaketak gerta daitezke eta horiei aurre egiteko malgua izan
behar du.
Horiek horrela, hiru lan-programa garatu behar dira Planarekin batera.
Hartu beharreko neurriak.Lantalde iraunkor bat sortu behar da, txikia baina dedikazio osokoa, Planaren
sustapena, jarraikuntza eta kontrola egin dezan eta aurrikusitako hiru programak
ihardunean izan ditzan.
- Informazio-programa: Planari buruzko informazio orokorreko kanpainak haren bidez
burutuko dira, hortaz, Plana ezagutarazteko behar diren idazkiez eta ikusentzutekoez
baliatuko da. Horrez gain, Planaren berri zehatzagoa emango zaie sektoreko elkargoei,
informazio gehiago behar dute eta. Informazioak Planaren iraunaldi osokoa izan behar
du, lortutako helburuak eta Planaren emaitzak ezagutzeko moduko komunikabideak
etengabe eskainiz.
- Jarraikuntza-programa: Horren bidez etengabeko jarraikuntza egingo zaio Planari,
horretarako kontrolak ezarriko dira, herri-administrazioen eta sektoreko elkargoen
lankidetzaz. Urtero txosten bat idatziko da, bertan egindako aurrerapausoak, Planerako
bereizitako aurrekontuak, Planaren betetze-maila eta ebaluazio orokorra jasoko direlarik.
- Eguneratze-programa: Oraingo Plana profesionalen talde batek idatzi du, gaur egungo
natur inguruneari buruzko azterketaren arabera; baina datozen urteetan gertatuko diren
aldaketak sartu behar dira Planaren baitara, horrek duen balioa mantendu nahi badugu.
Hori dela eta, mahai tekniko iraunkor bat eratuko da, sektore pribatu zein publikoko
profesionalez osatua, egoera berriak aztertzeko eta beste ekintza batzuk edo oraingo
ekintzen aldaketak proposa ditzan.

Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030. Pág. 1

