
 

Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung op d’parlamentaresch Fro n°5872 
vum 4. Mäerz 2022 vun dem éirewäerten Députéierten Här Sven Clement iwwert “Compensation 
écologique” 

1. Wat d’Problematik vun de Kompensatiounsflächen ugeet a virum Hannergrond, datt d’Artificialisatioun 
vum Buedem immens staark ass, misst hei net allgemeng de Precautiounsprinzip iwwerweien an déi 
franséisch Reegel « Éviter – Réduire – Compenser » applizéiert ginn? 

D’Reegel vum “Éviter – Réduire – Compenser” ass net wuertwiertlech am Lëtzebuerger Naturschutzgesetz 
verankert. Dëst wëllt awer net heeschen datt de Ministère fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung an 
d’Naturverwaltung net beméit wieren dësem weltwäit unerkannte Prinzip vun der Kompensatioun gerecht ze 
ginn. Dat geschitt notamment iwwer d‘Méiglechkeet déi de Gesetzgeber am Artikel 61 vum Naturschutzgesetz 
virgesinn huet vir Naturschutzautorisatiounen u Konditiounen ze bannen, déi den Impakt vun 
Infrastrukturprojeten op d‘Natur sollen evitéieren oder reduzéieren. 

2. Wéi dréit de System mat den “Ecopoints” dem Problem Rechnung, datt eng Plantatioun, déi iwwer 
Joerzéngten gewuess ass, net einfach duerch eng jonk Plantatioun – souzesoen 1 zu 1 – ze ersetzen ass? 

Dat groussherzoglecht Reglement vum 1. August 2018 “instituant un système numérique d’évaluation et de 
compensation en éco-points” gesäit vir, datt bestoend Biotope méi en héije Punktewäert hu wéi Biotopen déi 
am Kader vun enger Kompensatiounsmoossnam solle nei ugeluecht ginn. Dëst bréngt mat sech, dass ëmmer 
muss méi kompenséiert ginn (Surface, Unzuel vu Beem, etc.) wei dat wat zerstéiert gouf. Bei Bëscher kënnt 
dobäi, dass d‘Kompensatioun net nëmmen d‘ökologesch Valeur vun Ökopunkte muss opfänken, mee dat och 
déi verluere Bëschfläch muss kompenséiert ginn. 

3. No wéi enger Method a mat der Uwendung vu wéi enge Krittären ginn d’Terrainen, op deene 
kompenséiert soll ginn, ausgewielt? 

Nach virum Akraafttriede vum neie Naturschutzgesetz an dem Ökopunktesystem, gouf eng national Analyse 
gemaach fir speziell gutt gëeegent Terrainen fir Kompensatiounsprojeten am Land ze identifizéieren. 
Grondprinzip vun dëser Analys war et fir Gebidder ze identifizéieren, déi schonn e gewëssen ökologesche 
Wäert haten an déi duerch gezielte Kompensatiounsprojeten nach kéinten substantiell opgewäert ginn. Ziel 
war et vir e reelle Mehrwäert fir Aarte, Liewensraim, Biotope, ökologesch Konnektivitéit awer och z.B. 
Drénkwaasserschutz duerch d‘Kompensatioun ze schafen. Dës Analyse huet iwwer d‘ganzt Land eng 90 
Gebidder definéiert déi d‘Basis ware fir éischt Kompensatiounsprojeten ëmzesetzen. Duerch d’Gestioun vun 
den Ökopunkten iwwert den nationalen Register ass et méiglech ze gesinn an wéi enge Secteuren de gréisste 
Bedarf fir Kompensatioun ass. Esou kann gezielt a Secteuren no Flächen gesicht ginn fir spezifesch 
Kompensatiounsmesuren ëmzesetzen. 

4. Gëtt am Virfeld iwwerpréift, ob dës Kompensatiounsflächen eng Belaaschtung virweisen? 

Jo, dës gëtt iwwerpréift am Kader vu Virstudien, déi notamment ëmmer gemaach gi wa gréisser 
Buedembeweegungen am Kader vu Baachrenaturéierungen musse gemaach ginn. 

5. Wéi vill Kompensatiounsprojeten, déi opgrond vu staatleche Chantieren néideg gi sinn, lafen am 
Moment? Wou befannen sech dës Projeten a wéi eng Kompensatiounsmesure koume konkret zum Asaz? 
Wéi vill Flächen ginn hei ökologesch opgewäert a wéi vill Flächen ginn nei erschloss a wéi grouss sinn dës 
Flächen jeeweils?1 Wéi grouss waren déi Flächen, déi duerch de Bau vun Infrastrukturen dës 
Kompensatiounen néideg gemaach hunn? 
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Den nationale Flächepool bëndelt d’Ökopunkten, déi am Kader vun der Kompensatioun abezuelt ginn. Dobäi 
gëtt keen Ënnerscheed gemaach tëschent Ökopunkten, déi am Kader vun staatlechen Chantieren oder vun 
privaten Chantieren zerstéiert gi sinn. Am Moment sinn 15 Flächepoolprojeten um lafen. 

Dës Projeten si verdeelt op déi 5 ökologeschen Secteuren; dovun 2 am Südlechen Gutland a Minette, 2 am 
Sandsteengebiet Gutland, 5 am Museldall an ëstlechen Gutland, 3 am nërdlechen Gutland, an 3 am Éislek. 
Gesamt handelt et sech hei em eng gréisst vun 393,27 ha, an Projeten beinhalten souwuel kleng Projeten wei 
och gréisser Projeten vun iwwert 50 ha. D’Mesuren déi hei zum Asaz kommen sinn: 

a. Strukturéierung vun der Landschaft duerch Uplanzung vun Beem an Hecken 
b. Kreatioun vun neien Bongerten 
c. Restauréierung an Extensivéierung vun Wisen an Acker 
d. Renaturéieren vun Baachen 
e. Ëmwandlung an Uplanzung vun neiem Bësch 
f. Kreatioun vun Habitater vir geschützten Aarten 
g. Kreatioun vun Fiichtbiotopen a Wisen 
h. Kreatioun vun Europäesch geschützten Liewensraim (z.B. 6510 Magere Flachland-Mähwiese) 

All d’Flächen profitéieren vun enger ökologescher Opwäertung. 

Säit den Ökopunktesystem agefouert gouf, sinn bis elo 481 Développement-Projeten enregistréiert, wou 
d’Taxe de Remboursement vun der Kompensatioun huet misse bezuelt ginn. Fir dës Projeten ass domat eng 
Kompensatioun iwwert den nationalen Flächepool néideg. 

6.  Wat geschitt, wann op oder am Buedem vun enger Kompensatiounsfläch Belaaschtungen optauchen? 
Wéi leeft do dann den Assainissement of? Ginn déi Flächen dann aus dem System erausgeholl an ersat? 

Wa festgestallt gëtt dass Belaaschtungen op enger Fläch sinn an eng fachgerecht Entsuergung néideg ass, 
erhéicht dës natierlech d‘Käschte vum Projet. Dofir ass d’Naturverwaltung beméit sou Altlasten méiglechst 
virum Kaf vun den Terrainen ze identifizéieren, respektiv d’Projeten sou ze gestallten dat op kontaminéierten 
Terrainen keng Buedembeweegunge geplangt ginn. 

7. Wéi laang nom Ofschloss vun enger Kompensatiounsmesure an unhand vu wéi enge Krittären evaluéiert 
de Ministère den Erfolleg vun enger Kompensatiounsmesure?  

Dës gëtt an Hand vun botaneschen Kartéierungen an Analysen gemaach. Wärend der Ëmsetzung ginn 
reegelméisseg Kontrollen gemaach fir ze kucken, dass d’Moossnamen richteg ëmgesat sinn. No der Ëmsetzung 
gëtt eng ofschléissend Kartéierung gemaach fir den Succès vum Projet festzehalen. Wie gesetzlech 
virgeschriwwen gëtt dëse Monitoring 25 Joer laang gemaach. 

8. Ginn d'Ëmweltimpaktetüden, déi am Kader vun engem Projet de compensation gemaach ginn, grad wéi 
och d'Kompensatiounsmesurë selwer (an eventuell nodréiglech Evaluatioune vun de Projeten) 
reegelméisseg a Rapporten ëffentlech gemaach? Falls jo: Wou sinn dës Rapporten ze fannen? Falls nee: 
Firwat sinn dës Informatiounen net ëffentlech? 

Fir all Projeten aus dem nationale Flächepool déi approuvéiert sinn, goufen um Geoportail Kaarten a Fichen 
ageriicht. Esoubal d’Monitoring Rapporten vun desse Projeten virleien, ginn se ëffentlech gemaach. 

Lëtzebuerg, den 8. Abrëll 2022 
(s.) Carole Dieschbourg 

Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung 
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