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Lëtzebuerg, den 18/12/2019

Hàr President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
des parlamentaresch Fro un d'Ministesch fir Emwelt, Klima a nohalteg 
Entwécklung weiderzeleeden.

An hierer Àntwert op meng Question parlementaire n°1402 vum 28. Oktober wolit ech 
vun der Émweltministesch méi Informatiounen hunn zu der Diskussioun em d'Muffelen 
am lechternacher Bësch an uechtert d’ganzt lëtzebuerger Land. Baséierend op der 
Àntwert vum 16. Dezember, ginn et fir mech awer nach eng Rëtsch Inconnuen.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Madamm Ministesch, Dir schreift an âerer Àntwert op meng Question 
parlementaire, datt d'Qrganisatioun vun enger administrativer Juegd „ubruecht“ ass. 
Ass d'Chasse administrative well vun der Ministesch ordonnéiert ginn, jo oder nee? 
Wann net, wéini gëtt d'Ministesch hiren Aval fir dës Juegt?

2. Dir schreift an ârer Àntwert, Madamm Ministesch, datt d’Demande no enger Chasse 
administrative „scho sait Joren“ opkënnt. Firwat gouf et bis haut dann nach keng 
Decisioun vun der Madamm Ministesch?

3. An ârer Àntwert hu Dir meng Fro, wéi vill eng administrativ Juegd de Steierzueler 
géif kaschten, mam Zitéieren vun engem Deel vum Art. 57 vum Juegdgesetz 
beàntwert. Den Art. 57 beseet awer zousàtziech zu deem vun der Madamm 
Ministesch zitéierten Auszoch „(...) les frais occasionnés par les chasses 
administratives sont à charge: du locataire de la chasse lorsqu'il s'agit de fonds 
chassables loués (...)“ och Folgendes: „En cas de lâchers non autorisés d'animaux 
appartenant aux espèces gibier ou non, les frais occasionnés par les chasses 
administratives sont à la charge des responsables de ces lâchers s'ils sont 
identifiés, sinon à charge du Trésor public." Wëssend, datt et sech bei de Muffelen 
ëm Déieren handelt, déi illégal ausgesat goufen: Madamm Ministesch, kënnt Dir 
garantéieren, datt Dir déi Responsabel fir d'Aussetzen vun de Muffelen fannt an 
hinnen d'Chasse administrative a Rechnung stellt? Wann net, muss de Staat dann 
fir d'Kâschten vun dëser administrativer Juegt opkommen?

4. Den Art. 57 vum Juegdgesetz gesâit fir : « L'administration détermine les modalités 
des chasses administratives et en assure l'exécution, la direction et la surveillance.
» Madamm Ministesch, wat sinn déi genee Modalitéiten, wéi se am Art. 57 vum 
Juegdgesetz ernimmt sinn, no deenen eng Chasse administrative op d'Muffelen am 
lechternacher Bësch wâert genee oflafen ?

5. Madamm Ministesch, ass de Muffel aktuell duerch d'europâescher Direktiv iwwert 
d’Habitater geschützt ?

6. Madamm Ministesch, firwat gëtt net iwwert Alternativen zu der Juegd op d’Muffelen

www.piraten.lu



IPIRATEN
Sensibilité politique 
Boîte postale 83 
L-7201 Bereldange

nogeduecht ? A falls dëst awer sollt de Fall gewiescht sinn oder de Fall ass, wat 
waren àr Iwwerleeungen ?

7. Wann am Bezuch op d’Muffelen de Bien-être animal e Bedenken vun der Madamm 
Ministesch duerstellt an d’Juegd op dés net einheimësch invasiv Aart duerch dëse 
Bien-Être, gerechtfâerdegt wier firwat gëtt dann eenzeg an eleng eng Juegd am 
lechernacher Bësch organiséiert an net an deenen aneren Gebidder am Land, wou 
sech déi sympathesch Déiercher och niddergelooss hunn ?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député

\A/W W. P î ^ ^ ^
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Obiet ; QP 1623_Réponse

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n° 1623 tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le 
Président de la Chambre des Députés.

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

La Ministre de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable.

Carole Dieschbourg

Adresse postale 
L-2918 Luxembourg

Tél. (+352) 247-86824 
Fax (+352) 400 410

4, Place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg
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Ântwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwéckiung op d'parlamentaresch 
Fro n°1623 vum 18. Dezember 2019 vum éierewâerten Deputéierten Hâr Marc Goergen

1. Jo.

2. An der Vergaangenheet waren d'RekIamatioune baséiert op deem illegalen Aussetzen 
vun de Muffelen ëm de Joerdausendvwiessel. Fréier Ëmweltministeren hunn do awer net 
mat enger Chasse administrative agéiert. Et ass réischt relativ rezent, dass de Schued vu 
Muffelen am Gemengebësch vun lechternach sech verschlëmmert huet, sou dass 
d'Gemeng lechternach eng Demande op eng administrativ Juegd gestallt huet.

3. Déi administrativ Juegd, déi elo ordonnéiert ass, baséiert op der Demande vun der 
Gemeng lechternach, op Basis vum Schued am Bësch. Dofir wàert de Juegdpiechter 
d'Fraisen mussen droen, sou wéi et am Artikel 57 virgesinn ass. Regelméisseg Opriff vun 
der ANF a vum Ministère, den Ofschossplang 2015/2018 ze erfëllen, sinn ignoréiert ginn 
respektiv et ass deenen net vollstanneg Rechnung gedroe ginn.

4. Déi administrativ Juegd wàert nëmme mat Usëtz- a Pirschjuegd duerchgefouert ginn.

5. An der QP 1402 vum Har Goergen steet schonns: „Beim Muffel handelt et sech ëm eng 
net eenheemesch Aart, déi europawait zu den 100 schlëmmsten invasiven Arten gezielt 
gëtt, wat den negativen ôkologeschen a sozioôkonomeschen Afioss betrëfft (Wolfgang 
Nentwig, Sven Bâcher, Sabrina Kumschick, Petr Py§ek, Montserrat Vilà (2018) More than 
"100 worst" alien species in Europe. Biological Invasions 20: 1611). Dofir besteet keng 
Grondlag dës Aart hei zu Lëtzebuerg laangfristeg ze erhalen, resp. ze schützen."

Déi Aarten, déi duerch d'europâesch Habitat-Direktiv geschützt sinn, fannen sech am 
Naturschutzgesetz vun 2018 op den Annexen 2 & 4 erëm. Seibstverstandlech ass de 
Muffel, als net-eenheemesch invasiv Aart, do net dobai.

6. Et ass seibstverstandlech iwwert Alternativen nogeduecht ginn. Déi eenzeg Alternativ 
wier, déi Déieren ze fànken. Dëst ass awer leider am Juegdgesetz vun 2011 als Method 
net virgesinn a wier deemno illégal.

7. Och wann d'Muffelen emotional gesinn fir den Har Goergen «sympathesch Déiercher" 
sinn, sou huet d'Ëmweltministesch sech ëm Naturschutz a Bëschbewirtschaftung ze 
këmmeren, baséierend op wëssenschaftiechen Erkenntnisser a Kritàren, net op 
Emotiounen. Aus Natur- a Bëschschutzgrënn stellt de Muffel als net-eenheemesch invasiv 
Aart e Probleem duer. Sollten an deenen anere Gebitter, wou hei am Land Muffele 
virkommen, àhniech héich Schied am Bësch opkomme wéi an der Regioun lechternach, 
waerten och do administrativ Juegten organiséiert ginn. Och dës Fro war schonn am 
Kader vun der QP 1402, Fro 2, beàntwert ginn.

Generell sollt nach rappelléiert ginn, dass d'Verschleefe vun Aarten duerch de Mënsch op 
aner Plazen, wou déi eenheemesch Fauna a Flora evolutiounsbiologesch net un déi 
ageschleeften Aarten ugepasst sinn an duerch Predatioun an / oder Competitioun an / 
oder ageschleefte Krankheeten leiden an heiansdo souguer austierwen, niewt der



Zerstéierung, der Veraarmung an der Zerschneidung vu natierleche Liewensraim, 
weltwâit ee vun de gréisste Problemer am Naturschutz duerstellt.


