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Har President,

Sou wéi den Artikel 84 vun eisem Chambersreglement et virgesâit, bieden ech lech, 
dës dringend parlamentaresch Fro un d'Ministesch fir Emwelt, Klima a nohalteg 
Entwécklung weiderzeleeden.

Elo am Februar sollen d'Muffelen am lechternacher Bësch, Informatioune vum 
Luxemburger Wortno, dout gemaach ginn. Baséierend op âren Àntwerten op 
d'parlamentaresch Froen n° 1623 a n° 1402, bleiwe fir mech nach eng Rëtsch Froen 
onbeântwert.

An deem Zesummenhang wéilt ech der Ministesch dës Froe stellen:

1. Wéini genee soll de Startschoss fir d'Dréckjuegd op d'Muffele faalen?

2. Betreffend déi ordonnéiert Chasse administrative heescht et an der Ântwert op 
d'Question parlementaire n“ 1623, datt d'Demande fir dës Juegd vun der Gemeng 
lechternach ausgaangen ass. Wéi kënnt et zu den Diskrepanzen tëscht den Aussoe 
vum Buergermeeschter vun lechternach, dee vun ronn 100 000 Euro Schued 
schwâtzt, an den vun lech genannten 30 000 Euro Schued? Misst d'Demande vun 
der Gemeng lechternach no enger Chasse administrative deemno net reevaluéiert 
ginn, wëssend datt Dir dësen Zuele kee Glawe schenkt?

3. Am „Bulletin technique vun der ANF - en matière de gestion de la faune sauvage et 
de chasse - am Numéro spécial: 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'Pràsenz vum Wollef adaptéiert ass an soumat eng „proie facile" fir e wier. Wéi 
gesitt Dir aktuell d'Situatioun vun de Muffele par rapport zu enger méiglecher 
Pràsenz vum Wollef zu Lëtzebuerg, kéint et eventuell sinn, datt de Muffel zâitno een 
natierleche Feind kritt?

4. Dir schreift an àrer Àntwert op d'Question parlementaire n°1402, datt d'Schied an 
deenen aneren Dealer vum Land (z.b am Parc Housen oder zu Kauneref) net esou 
grouss si wéi zu lechternach. Ass de Norde vum Land eventuell e passende 
Liewensraum fir de Muffel?

5. Ginn et entretemps offiziell Donnéeën zum „Patten-Problem'' vun de Muffelen, 
wëssend, datt am Plan de Gestion vun 2017 nach steet, datt een dëst net mat 100 
prozenteger Sécherheet kann zu Lëtzebuerg soen?

6. Wéi héich ass de Schued fir d'Landwirtschaft, deen duerch d'Muffelen entstanen 
ass ze chiffréieren?

7. Wéi eng Beem a Planze sinn haaptsàchlech vun de Verbësschied betraff ? Sinn déi 
geschiedegt Beem heemesch Aarten ?
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8. Firwat muss de Piechter fir d'Fraisen vun der administrativer Juegd opkommen, 
wann ee bedenkt, datt des Déiere mat grousser Wahrscheinlechkeet ausgesat 
goufen an deemno, wéi et am Gesetz virgesinn ass, vun deene Responsabele vun 
dësen illegale Lâchers misst bezuelt ginn?

9. Wéi aus der Àntwert op d'Fro n° 1402 ervir geet, beantrâchtegen d’Verbëssschied, 
déi duerch de Muffel entstinn, d’Verjûngung vum Bësch. Dozou liest een am Bulletin 
n“ 95 vun der Société des naturalistes Luxembourgeois aus dem Joer 1994: „Sur 
les lots de chasse où un certain affouragement du mouflon est pratiqué, les dégâts 
causés par cette espèce sont beaucoup moins importants." Madamm Ministesch, 
wier et duerch geziilt Fiddere méiglech d'Degâten ze minimiséieren ?

10. Dir hutt eis Fro wien d'Muffelen ausgesat huet leider net beàntwert. Madamm 
Ministesch, vu wou kommen d'Muffelen? Wien huet se ausgesat - wou kommen 
dës Déieren hir? Falls dir dat net wësst, hu Dir eng Enquête vun der PJ oder der 
ANF ugefrot, voire ordonnéiert?

11. Laut dem Artikel 19 (2) vum Gesetz vum 18 Juli concernant la protection de la 
nature et des ressources naturelles kann d'Ministesch d'Autorisatioun ginn fir wëll 
Déieren afânken ze loossen. Firwat mécht d'Madamm Ministesch net Gebrauch vun 
dësem Artikel?

Mat déiwem Respekt,

GOERGEN Marc 
Député
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LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de l’Environnement, du Climat 
et du Développement durable

Luxembourg, le 2 7 FEV. 2020

CHAMBRE DES DEPUTES 
Entrée le:

? 7 FEV,
Service central de législation
Monsieur Marc Hansen
Ministre aux Relations avec ie Parlement

Objet : Question parlementaire n°1746 - Réponse

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question 
parlementaire n°1746 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 Diesfhbou/g

Adresse postale 
L-2918 Luxembourg

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

4, Place de l'Europe 
L-1499 Luxembourg

www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu



Àntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima a nohalteg Entwécklung op d'parlamentaresch Fro n‘’1746 
vum 22. Januar 2020 vum éierbaren Deputéierten Hâr Marc Goergen betreffend „Chasse au mouflon"

1. Wéini genee soll de Startschoss fir d'Dréckjuegd op d’Muffele faalen ?

Wéi dem honorablen Deputéierten schonn an der Antwert op d'Fro 4 vu senger QP 1623 erklârt gouf ass 
fir de Moment keng Dréckjuegd geplangt. Deemno gëtt et och kee Startschoss fir eng Dréckjuegd.

2. Betreffend déi ordonnélert Chasse administrative heescht et an der Antwert op d'Question 
parlementaire n°1623, datt d'Demande fir des Juegd vun der Gemeng lechternach ausgaangen 
ass. Wéi kënnt et zu den Diskrepanzen tëscht den Aussoe vum Buergermeeschter vun 
iechternach, dee vun ronn 100 000 Euro Schued schwàtzt, an den vun lech genannten 30 000 
Euro Schued? Misst d'Demande vun der Gemeng lechternach no enger Chasse administrative 
deemno net reevaiuéiert ginn, wëssend datt Dir dësen Zueie kee Giawe schenkt?

Déi 30.000 EUR (an der Realitéit 31.814,77€) baséieren op enger detailléierter Schuedensopnahm saitens 
der ANF. Op déi Zuel baséiert séch d'Virgehenweis vun der ANF a vum MECDD. An der Antwert op d'QP 
1623 hat ech den honorablen Deputéierten schon dorop opmierksam gemaach; «D'Naturverwaltung huet 
an engem Rapport vun Januar 2018 festgestallt, dass de Schiel- a Verbëssschued am Gemengebesch vun 
lechternach sech op 31.814,77€ beleeft. Well net an d'Populatioun vun de Mouflon agegraff gouf, huet de 
Schued um Besch weider zougeholl. Bis an den Hierscht 2019 ass kontinuéierlech neie Schued festgestallt 
gin, deen awer net chiffréiert gouf."

3. Am „Buiietin technique vun der ANF - en matière de gestion de la faune sauvage et de chasse - 
am Numéro spécial: 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'Prdsenz vum Wollef adaptéiert ass 
an soumat eng «proie facile" fir e wier. Wéi gesitt Dir aktuell d'SItuatioun vun de Muffele par 
rapport zu enger méiglecher Pràsenz vum Wollef zu Lëtzebuerg, kélnt et eventuell sinn, datt de 
Muffel zâitno een natierleche Feind kritt?

De Wollef ass, bis op zwee Kuerzoptrëtter am Juli 2017 an am Februar 2018, de Moment eises Wëssens 
no net um lëtzebuerger Territoire présent. Et ass zu ail 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 Erfahrungswerter aus dem Ausiand dovun ausgoen, dass d'Muffele op natierlech Art a Weis 
deziméiert ginn.

4. Dir schreift an àrer Antwert op d'Question parlementaire n‘1402, datt d'Schied an deenen 
aneren Dealer vum Land (z.b am Parc Housen oder zu Kauneref) net esou grouss si wéi zu 
lechternach. Ass de Norde vum Land eventuell e passende Liewensraum fir de Muffel?

Nee.

5. Ginn et entretemps offiziell Donnéeën zum «Patten-Problem" vun de Muffelen, wëssend, datt 
am Pian de Gestion vun 2017 nach steet, datt een dëst net mat 100 prozentegerSécherheet kann 
zu Lëtzebuerg soen?

Dem MECDD ass nâischt sou bekannt.



6. Wéi hélch ass de Schued fir d'Landwirtschaft, deen duerch d'Muffelen entstanen ass ze 
chiffréieren?

Doriwwer gëtt et keng Donneeën.

7. Wé! eng Beem a Planze sinn haaptsdchlech vun de Verbësschied betraff? Sinn déi geschiedegt 
Beem heemesch Aarten?

D'Verbëssschied konnten un de Buchen an un den Eechen festgestallt gin. Béid Arten sinn autochton.

8. FIrwat muss de Piechter fir d'Fraisen vun der admlnistrativer Juegd opkommen, wann ee 
bedenkt, datt des Déiere mat grousser Wahrscheintechkeet ausgesat goufen an deemno, wéi et 
am Gesetz virgesinn ass, vun deene Responsabeie vun dësen illegaie Lâchers misst bezuelt ginn?

Wéi an der Fro schonn richteg bemierkt gouf, sinn des Déieren mat «grousser Wahrscheinlechkeet" 
ausgesat ginn. Den Fait selwer konnt awer net bewisen, an kengem Auteur zougeuerdnet ginn. Dat 
presüméiert illegait Aussetzen misst laut eisem Wëssen ëm de Joerdausendwiessei oder souguer an den 
1990er Joere stattfonnt hunn. Sollten des Déieren effektiv an deem genannten Zaitraum ausgesat ginn 
sinn, sou wier des Strofdot verjahrt.

Aus deem Grond a well de Juegdpiechter den Ofschossplang net respektéiert huet gëtt an deem hei Fali 
d'Juegdgesetz vun 2011 applizéiert wat virgesàit, datt am Fall vun exzessivem Schued kann eng Chasse 
administrative ordonnéiert ginn. Wei d'Gesetz et am Artikel 57 virgesàit waert de Locataire fir d'Fraisen 
vun der Chasse administrative opkomme mussen.

9. Wéi aus der Ântwert op d'Fro n‘1402 ervir geet, beantràchtegen dVerbëssschied, déi duerch de 
Muffel entstinn, d'VerJüngung vum Bësch. Dozou //est een am Bulietin n” 95 vun der Société des 
naturalistes Luxembourgeois aus dem Joer 1994: „Sur les lots de chasse où un certain 
affouragement du mouflon est pratiqué, les dégâts causés par cette espèce sont beaucoup moins 
Importants." Madamm Ministesch, wier et duerch geziilt FIddere méiglech d'Degâten ze 
minimiséieren ?

Wann een d'Fro vum honorable Deputéierten liest, kéint een dozou verleed ginn, ze mengen, deen ziéierte 
Saz géif aus den Hann vum Jos. Massard a Paul Kintziger stamen, den Auteure vun deem 
wëssenschaftiechen Artikel aus dem Joer 1994 aus dem Bulletin n°95 vun der Société des Naturalistes 
luxembourgeois, an hatt deemno eng wëssenschaftiech Basis. Deem ass awer net sou. Dee Saz staamt aus 
enger lëtzebuerger Dageszeitung aus dem Joer 1992, a gouf vu Massard a Kinziger leedeglech zitéiert, well 
si eben ail d'Informatiounen an Affirmatiounen zum Muffel an hierem Artikel zesummegestallt hunn. 
Besote Saz selwer ass aiso nullement wëssenschaftiech fundéiert.

Wat awer seet d'Wëssenschaft zum Thema Wëldfidderung? An der wëssenschaftiécher Literatur gëtt et 
ganz vill Publicatiounen zu dar Problematik. Am Joer 2006 huet de Groupe Mammalogique vum 
lëtzebuerger Naturmusée eng Analyse vun dar Literatur gemaach (Positionspapier zur Wildfütterung, 13. 
November 2006). An de Conclusioune vun deem Pabeier steet notamment:



„6.2. Jegliche Art der Wildfütterung, égal ob massive Fûtterung, Ablenkfütterung, Notzeitfütterung, Kirrung 
Oder Wildôcker ist daher aus ôkologiscben, naturschützerlschen, wildbiologischen, tierschützerischen, 
jagdlichen, sozialen and ethischen Gründen abzulehnen."

De MECDD an d'ANF halen sech un d'Wëssenschaft.

10. Dir hutt eis fro wien d'Muffelen ausgesat buet leider net beantwert. Madamm Ministesch, vu 
wou kommen d'Muffelen? Wien huet se ausgesat - wou kommen dès Déieren hir? Faits dir dat 
net wësst, hu Direng Enquête vun der PJ oder der ANF ugefrot, voire ordonnéiert?

Wéi scho gesot, huet dat presüméiert illegalt Aussetzen laut eisem Wëssen no ëm de Joerdausendwiessel 
Oder souguer an den 1990er Joere stattfonnt, a scheinbar konnt dee Schëllegen deemools net ermëttelt 
ginn, sou dass dës méiglech Strofdot verjahrt ass. Eng Enquête zum jëtzegen Zëitpunkt hatt aiso keng 
Chance ze aboutéieren. Wou d'Déieren hierkommen, konnt deemools net geklâert ginn.

11. Laut dem Artikel 19 (2) vum Gesetz vum 18 Juii concernant ia protection de ta nature et des 
ressources natureiies kann d'Ministesch d'Autorisatioun ginnfir wëil Déieren afanken ze toossen. 
Firwat mécht d'Madamm Ministesch net Gebrauch vun dësem Artikel?

Dës Optioun ass seibstverstandlech analyséiert ginn. Et ass awer sou, dass d'Muffelproblematik zu 
lechernach ee juegdleche Problem ass, deen aIso och a priori solit iwwert d'Juegdgesetz geléist ginn. Sollt 
dat aus wat vir Grënn och ëmmer net funktionnéieren, ass di vum honorablen Deputéierten Optioun an 
d'A gefaassten Optioun duerchaus eng Méigiechkeet.


