
Fernand ETGEN

President vun der

Deputéiertechamber

19, um Krautmaart

L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 29/04/2020

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech

Iech, dës parlamentaresch Fro un d’Ministere fir Interieur & Ëmwelt, Klima an

nohaltëg Entwécklung weiderzeleeden.

De 27. Abrëll sinn der Naturverwaltung dräi dout Schof gemellt ginn, déi eendeiteg vun

engem „Raubdéier“ gerass goufen. Eventuell vun engem Wollef. Ech géif an dësem Kontext

gären nach eng Kéier op meng parlamentaresch Fro vum 22. Januar 2020, betreffend der

Muffelkolonie zu Iechternach zréck kommen. 

Wéi et an enger Matdeelung vun der ANF vum 28. Abrëll heescht, kann eng Präsenz vum

Wollef am Raum Nidderaanwen net ausgeschloss ginn, bis een entspriechenden DNA-Test

virläit.

Ech hat Iech deemools a menger Question parlementaire n° 1746 folgend Fro gestallt :

Am„Bulletin technique vun der ANF – en matière de gestion de la faune sauvage et

de chasse - am Numérospécial: Plan d’action et de gestion relatif au loup au

Luxembourg vun 2017 heescht et a Relatioun mam Muffel, datt dëst Déier net op

d'Präsenz vum Wollef adaptéiert wier a soumat eng „proie facile" fir e wier. Wéi

gesitt Dir aktuell d'Situatioun vun de Muffele par rapport zu enger méiglecher

Präsenz vum Wollef zu Lëtzebuerg, kéint et eventuell sinn, datt de Muffel zäitno

een natierleche Feind kritt?

 Op dës Fro krut ech folgend Äntwert : 

De Wollef ass, bis op zwee kuerz Optrëtter am Juli 2017 an am Februar 2018, de

Moment eises Wëssens no net um lëtzebuerger Territoire präsent. Et ass zu all

Moment méiglech, dass de Wollef sech fest zu Lëtzebuerg installéiert. Sollt dat ee

Ruddel Wëllef an engem Gebitt mat Muffele sinn, kann een op Grond vun den

Erfarungswäerter aus dem Ausland dovun ausgoen, dass d'Muffelen op natierlech
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Aart a Weis deziméiert ginn. 

Am Bulletin technique vun der ANF heescht et des weideren:

 „GPS-Telemetrie-Studien haben ergeben, dass abwandernde Einzelwölfe mehr als

1500 km zurücklegen können, bis sie einen Paarungspartner und/oder ein

geeignetes Revier gefunden haben; große natürliche und anthropogene

Hindernisse stellen nur geringe Probleme bezüglich ihrer Ausbreitung dar. Somit

ist klar, dass es in Kontinentaleuropa kaum eine Gegend gibt, in der nicht zu jeder

Zeit Wölfe auftauchen könnten.»

De Wollëf, falls en zu Nidderaanwen wierklech sollt präsent gewiescht sinn, kann also ouni

weideres d‘Distanz bis op Iechternach zréckleeën. 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

1. Goufen et säit der leschter Privatjuegd weider Juegten op d‘Muffelen zu Iechternach?

2. Falls sech géif erausstellen, datt sech de Verdacht vun der Präsenz vum Wollef zu

Lëtzebuerg géif confirméieren, géifen dann all weider Juegten op d'Muffelen agestallt

ginn ? Wa net, firwat net, wëssend, datt de Wollef d‘Problematik ëm

d‘Iwwerpopulatioun an de Schued un de Beemercher géif op eng natierlech Aart a Weis

regléieren?

3. D‘Coronakris huet dofir gesuergt, datt d‘Muffelen elo erëm ouni Angscht kënnen fräi am

Bësch liewen. Falls de Wollef awer tatsächlech op der Plaz opdaucht, dann ass et

schnell gedoen ëm déi sympathesch Déiercher. Och déi reegelméisseg Juegten, ob

Dréckjuegt, Pirschjuegd oder aner Juegdmethoden, si fir d‘Wuel vum Déier eng

Belaaschtung. Dofir, Madamm Ministesch, firwat loosst Dir d‘Déieren net einfach

afänken an an hir Heemecht bréngen, sou wéi Dir et jo och well an den Äntwerten op

meng aner Question parlementairen als Optioun consideréiert hutt?

4. Ass der Madamm Ministesch bekannt, datt et säitens dem Staat an de Gemengen

Beméiungen goufen, fir Lots de chassen ze steeën? Wa jo firwat gouf dat gemaach a

wéi vill där Juegten sinn am Endeffekt wierklech gesteet ginn?

5. Madamm Ministesch, wéi vill ass bezuelt ginn, fir dës Lots de Chassen ze steeën?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc

Député



 

 
                             Luxembourg, le 5 juin 2020 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no2110 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°2110 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, 

 
Carole Dieschbourg 

calff
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Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung op d’parlamentaresch Fro 

n°2110 vum 29. Abrëll 2020 vum éirewäerten Deputéierten Här Marc Goergen iwwert „Colonies 

de mouflons“ 

Goufen et säit der leschter Privatjuegd weider Juegten op d‘Muffelen zu Iechternach? 

Säit der leschter Dréckjuegd den 29. Februar 2020, déi de Piechter um Juegdlous zu Iechternach 

ugemellt huet, si keng wieder Dréckjuegden ugemellt an ofgehale ginn. Juegd a Form vun Usëtz a 

Pirsch musse vum Juegdpiechter net ugemellt ginn. 

Falls sech géif erausstellen, datt sech de Verdacht vun der Präsenz vum Wollef zu Lëtzebuerg géif 

confirméieren, géifen dann all weider Juegten op d'Muffelen agestallt ginn? Wa net, firwat net, 

wëssend, datt de Wollef d‘Problematik ëm d‘Iwwerpopulatioun an de Schued un de Beemercher 

géif op eng natierlech Aart a Weis regléieren? 

D‘Präsenz vum Wollef am Raum Nidderaanwen Enn Abrëll ass entre-temps duerch een DNA-Test 

confirméiert ginn. Een eenzele Wollef, vun deem net gewosst ass, ob en sech elo nach hei am Land 

oder an der Regioun Iechternach ophält, wäert de Muffelproblem sécher net léisen. D‘Juegd op 

d‘Muffele gëtt dofir och bei enger nogewisener Wollefspräsenz net agestallt. Fir een Effekt op eng 

Muffelpopulatioun ze hunn, bräicht et eng stabil Präsenz vu Wëllef (spréch, ee Ruddel op mannst) an 

där Regioun. Dëst ass bis elo net de Fall. 

D‘Coronakris huet dofir gesuergt, datt d‘Muffelen elo erëm ouni Angscht kënnen fräi am Bësch 

liewen. Falls de Wollef awer tatsächlech op der Plaz opdaucht, dann ass et schnell gedoen ëm déi 

sympathesch Déiercher. Och déi reegelméisseg Juegten, ob Dréckjuegt, Pirschjuegd oder aner 

Juegdmethoden, si fir d‘Wuel vum Déier eng Belaaschtung. Dofir, Madamm Ministesch, firwat 

loosst Dir d‘Déieren net einfach afänken an an hir Heemecht bréngen, sou wéi Dir et jo och well an 

den Äntwerten op meng aner Question parlementairen als Optioun consideréiert hutt? 

Inwiefern d’Coronakris sech op d‘Wuelbefanne vun de Muffelen ausgewierkt huet, doriwwer ka 

keng wëssenschaftlech baséiert Ausso gemaach ginn. D’Fänke vun de Muffelen aus der 

Groussregioun Iechternach, den Transport op eng aner Plaz, an d’Halen an engem Gatter duerno géif 

en immense Stress fir d’Déieren a grouss Verletzungsgefor bedeiten. 

Et fënnt sech keen Déierepark, deen einfach sou géif 100-200 Muffelen iwwerhuelen. Korsika wëllt 

déi Déieren och net, well se hier authochton Genetik net wëlle contaminéieren. Dovunner ofgesinn 

ass d’Provinienz vun den Iechternacher Muffelen net ganz gekläert. 

Ass der Madamm Ministesch bekannt, datt et säitens dem Staat an de Gemengen Beméiungen 

goufen, fir Lots de chassen ze steeën? Wa jo firwat gouf dat gemaach a wéi vill där Juegten sinn 

am Endeffekt wierklech gesteet ginn? 

De Staat oder Gemenge kënne fir den „interêt général“, wéi den Artikel 35 vum Juegdgesetz et 

virgesäit, ee Juegdlous pachten. 

A bestëmmte Fäll, virun allem wann et ëm di ëffentlech Sécherheet geet, wäert de Staat e puer 

Juegdlousen a Locatioun huelen. Et ass och gutt méiglech datt e puer Gemenge Juegdlousen a 



Locatioun huele wäerten. Well d’Steeën vun de Juegdlousen fir de kommende Bail nach net 

ugefaangen hunn, kann zur Unzuel aktuell keng Ausso gemaach ginn. 

Madamm Ministesch, wéi vill ass bezuelt ginn, fir dës Lots de Chassen ze steeën? 

Et hunn nach keng Steeë stattfonnt. 
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