
Fernand ETGEN
President vun der

Chamber vun den Deputéierten
19, um Krautmaart
L-1728 Lëtzebuerg

Lëtzebuerg, den 22/03/2021

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech
Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir Landwirtschaft weiderzeleeden.

Laut Zuele vum Landwirtschaftsministère, goufen zu Lëtzebuerg am Dezember 2020 ronn
20.500 Déiere geschluecht. Haaptsächlech handelt et sech bei den Déieren ëm Kéi a
Schwäin. 
Am Joer 2019 waren 82 Landwirtschaftlech Betriber als Bio-Betriber bei der Asta ugemellt.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

1. Ginn a puncto Schluechtung Ënnerscheeder tëscht de Bio-Déieren an den Déieren aus
der konventioneller Landwirtschaft gemaach zu Lëtzebuerg?
Falls jo, wéi gëtt am Schluechthaus sécher gestallt, dass d'Bio-Déieren net mat den
Déieren aus konventioneller Haltung vermëscht ginn?

2. Muss de Bio-Bauer seng Déieren an d'Schluechthaus féieren oder huet en
d'Méiglechkeet op Alternativen zréck ze gräifen, déi mat manner Stress fir d'Déier
verbonne sinn? Zum Beispill eng mobil Schluecht-Statioun, wou d'Déieren net mussen
an een Transporter, fir bis bei d'Schluechthaus gefouert ze ginn?

3. Duerch d'Schluechten am Betrib, kann den Déiere vill Stress erspuert ginn. An
Däitschland ass dofir d'sougenannten "Weideschlachtung" bei Déieren, déi hiert d'ganzt
Liewen op enger Wiss verbruecht hunn, méiglech. 

Ginn et zu Lëtzebuerg Méiglechkeeten, fir Déieren am Betrib ze schluechten, déi net
ënner de Fall vun enger Noutschluechtung falen?

Falls jo, wéi vill Betriber dierfen op esou eng Schluechtungs-Method zréck gräifen?
Falls nee, firwat net?
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 Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

 
 

Luxembourg, le 22 mars 2021 

 

Objet : Question parlementaire n° 3893 du 22.03.2021 de Monsieur le Député Marc Goergen 
- Abattage 

 

Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer par la présente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la réponse du Gouvernement dans le délai 
d’un mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

 

 

 

Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés 
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