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Objet :

Question parlementaire 538

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question
parlementaire n”538 de l'honorable député Monsieur Marc Goergen 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 Diesch
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Réponse commune de la Ministre de ^Environnement, du Climat et du
Développement durable et du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et
du Développement rural à la question parlementaire n”538 du 21 mars 2019
de l'honorable député Monsieur Marc Goergen
Wéi vit! Wëlischwâin goufen zu Lëtzebuerg positiv op d'afrikanesch Schwéngspescht
getest?
Bis op de Datum vum 22/03/2019 goufen am Veterinarsiaboratoire 131 Wëlischwâin
ennersicht an ail d'Analysen waren negativ.
Wei ustiechend ass d'Schwéngschpescht fir Mënschen? Falls d'Ântwert negativ ass, wéi
rechtfâerdegt d'Regierung d'massivt Ofschéisse vu Wëlischwai an der Ofwiesenheet vun
direkte RIsiken vun der Schwéngspescht op d'Gesondheet vum Mënsch?
Schwengspescht ass net ustiechend fir de Mënsch. Matt de Preventiounsmesuren, gëtt
probéiert ee weidert Ausbreede vun der Krankheet ze verhënneren, déi déidiech fir Haus- a
Wëldschwain ass.
Goufe bei de Gespréicher vun der Task Force fir d’Schwéngspescht och Meenunge vun
Déiereschutzorganisatiounen, déi am Artikei 6 (3) vum Déiereschutzgesetz definéiert sinn,
agehoU? Falls Jo, wat waren d'Positioune vun den eenzelen Associatlounen a wéi huet
d'Regierung dës Positlounen an de Reglement matgedroen? Falls nee, gesait d'Regierung
et net als relevant un Déiereschutzorganisatiounen an dëst Themefeld matanzebezéien?
An der Task Force sinn d'Déiereschutzorganisatiounen net matt abezunn wëll hei just
Vertrieder vun Organisatiounen matt diskutéieren déi vun den Konsequenzen vun dëser
Krankheet direkt betraff sinn. Mir sinn hei am Kader vun enger Seuchenbekampfung wou
d'Réduktioun vun der Wëldschwengspopulatioun eng préventiv Mesure duerstellt an
d'Keulung vun de Hausschwain an engem Betrib dee mam Virus infizéiert ass vun der
europëescher Réglementatioun virgeschriwwen ass. Natirlech sollen dës Aktiounen am
Respekt vum Déiereschutz duerchgefouert ginn.
Gesait d'Regierung d'Jeeër als Partner bei der Bekâmpfung vun der Schwéngspescht?
Jo.
Wàert d'Regierung der Jeeërfederatioun FSHCL hire Fuerderung nokommen, d'Juegd op
Wëlischwâin op dat ganztJoer auszebreeden?
Et gouf ee Règlement d'urgence geholl, deen et erlaabt an der Iwwerwaachungszone
wahrend dem ganze Joër Wëlischwâin ze schéissen.
Wàert d'Regierung der Jeeërfederatioun FSHCL hire Fuerderung nokommen, de Gebrauch
vun hallefautomatesche Waffe fir d'Juegd ze erlaben?
Nee.

Waert d'Regierung flr d'Juegd vu
recommandéieren ?

Wëlischwâin d'Klappjuegd o/s Juegdmethod

D'Klappjuegd ass eng vun de gesetziech erlaabte Juegdmethoden fir Wëld ze bejoën, déi am
Moment am Kader vun enger breeder Diskussioun evaluéiert gëtt.

