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Objet ; Question parlementaire 882

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n*882 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à 
Monsieur le Président de la Chambre des Députés.

Recevez, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments distingués.

La Ministre de l'Environnement, du Climat 
et du Développement durable.
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Réponse du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement 
rural et de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable à la question parlementaire n°882 du 10 juillet 2019 de l'honorable 
député Monsieur Marc Goergen

Ass et am Interessi vun der Regierung, dass sech Déieren wéi de Luchs oder de Wollef erëm an 
der Lëtzebuerger Natur usidelen? FaHs Jo, wél eng Mesuré wàert d'Regierung ënnerhuelen, fîr 
dass dës Déieren sech kennen op eisem Territoire usideien? Existéiert dofir schonn ee 
konkreten Aktiounsplang?

Wollef a Luchs gehéiren zum natlerlechen Artespektrum an eise Géigenden. Duerch Bejoung a Stéierung 
duerch de Mënsch, sinn si augerott ginn. Duerch e verstaerkte Schutz op EU Niveau an duerch déi 
geopolitesch Entwécklungen vun de leschten Joerzéngten ass eng nei Populatiounsdynamik entstanen. 
D'Regierung gesait kee Grond, dës natierlech Dynamik aktiv wëllen ze beaflossen. Am 
wahrscheinlechsten ass eng Usideiung beim Wollef, dee sech sait 30 Joer nees a Westeuropa ausbreet 
an 2017 an 2018 scho konnt zu Lëtzebuerg nogew/ise ginn, wann och wuel nëmmen um Passage. Sait 
2017 existéiert een Aktiouns- a Managementpiang fir de Wollef, dee mat allen Akteuren an notamment 
deenen aus der Landwirtschaft ausgeschafft gouf. Vun deenen 18 Auteuren sinn der 8 aus dem Secteur 
vun der Landwirtschaft. Dëse Plang ass net dofir do, dës Déiere méi séier bei eis ze kréien, mee fir dass 
d'Land besser preparéiert ass op d'Presenz vun dar Déierenaart. De Plang gesait notamment Mesure vir, 
fir Schued un Notzdéieren ze verhënneren an, am Fall wou et awer zu Iwwergrëff kéim, dee Schued 
auszeglaichen. Dës Indemnisatioun kéint och beim Luchs gràifen, deen awer zu Lëtzebuerg nach net 
nogewise gouf a wuel och net imminent ze erwaarden ass. Weider gouf vill Opkiarungsaarbecht 
gemaach (Brochure fir de Public, ëffentlech Virtrëg), fir de Leit de Wollef op eng sachlech an neutral 
Manéier bekannt ze machen.

Am Kader vun der Bekdmpfung vun der Schwéngspescht hat den Hâr Landwirtschaftsminister 
den Asaz vu Faien an der Zone blanche autoriséiert. Wéi sinn dës Falen fir Wëlischwàin 
konzipéiert?

Et kann theoretesch mat individuelle Këschtefale geschafft ginn, oder mat Gatterfalen. No Récksprooch 
mat de wallounësche Verwaltungen, a baséirend op hieren Erfahrunge mat ronn 150 Falen an de leschte 
Méint waerten zu Lëtzebuerg an der Zone blanche wuel éischter Gatterfalen agesat ginn.

Ween ass responsabel fir de Placement vun dëse Falen?

De Landwirtschaftsminister initiéiert d'Opstelle vun de Falen, déi am Plan de réduction hier rechtiech 
Basis huet. Déi praktesch'Ausféierung waert vun Agenten vun der Naturverwaltung duerchgefouert 
ginn.

Wél oft ginn dës Falen pro Dag kontrollélert a vu wiem?

D'Gattere mussen ail Daach kontrollélert ginn. Dat waert vun den Agenten vun der Naturverwaltung 
gemaach ginn.



Kéfnten dës Païen och Déieren erwëschen, déi net geziilt verfollegt ginn, zum Beispill Réi? Wél 
kann d'Reglerung garantéieren, dass nëmme Wëlischwôin an dës Païen geraden? Kann een 
zum Beispill ausschléissen, dass Hausdéieren an dës Pale geraden?

Dest kann net zu 100% ausgeschloss ginn. D'Gatteren an den Ausiéisemechanismus waerten awer sou 
konzipéiert sinn, dat méiglechst ze vermeiden, a mat Kameraen iwwerwaacht ginn. Si ginn just fàngeg 
gestallt, wann sech erwaart gett, dat Wëlischwain dra ginn. An dem Fall wou en anert Déier dra wier, 
gëtt dest natierlech neess aus dem Gatter rausgelooss.


