




 

 
                             Luxembourg, le 20 août 2021 

 
 
 

Service central de législation 

Monsieur Marc Hansen 

Ministre aux Relations avec le Parlement 
 

 
 

Objet : Question parlementaire no4645 – Réponse 

 
Monsieur le Ministre, 

J’ai l’honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire 
n°4645 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 Dieschbourg 



Äntwert vun der Ministesch fir Ëmwelt, Klima an nohalteg Entwécklung a vum Minister fir 

Landwirtschaft, Waïbau a ländlech Entwécklung op d’parlamentaresch Fro n°4645 vum 9. Juli 2021 

vun dem éirewäerten Députéierten Här Marc Goergen iwwer d’Käschte vun der Juegd 

Preliminär Remarque 

Fir d’éischt sollt ugemierkt sinn, datt den tatsächleche Schued, deen duerch Wëld entstanen ass, ëm 

ee villfacht méi héich ass wéi déi 570.000€, vun deenen den éierewäerten Deputéierte schwätzt. Bei 

dësem Montant handelt et sech just em deen Deel, deen duerch de Wëldschuedsfong rembourséiert 

gouf, an deen innerhalb dovun erfaasst gouf. Dësen ass allerdéngs op 4 €/ha limitéiert, an net all 

Juegdpiechter huet heivunner Gebrauch gemaach. Weiderhi gëtt heiriwwer just de Schued vum 

Wëllschwäin an dem Routhirsch rembourséiert. De Schued duerch déi aner Wëldaarten, notamment 

d’Réi, den Dammhirsch an de Muffel, souwéi all Schued deen net deklaréiert gouf, z.B. well de Seuil 

vun de 4 €/ha erreecht war, ass domat also net am besote Montant erfaasst. 

1. Wéi vill Steiergelder kascht d'Juegd de Staat all Joer, wann een all d'Verwaltungskäschten, 

wéi zum Beispill d'Gestioun vun de Juegdschäiner, d'Kontrolle vun de Juegten oder de 

Subsid vu 50 000€ fir d’Jeeërfederatioun (FSHCL), matarechent? 

Et gi Käschten, wéi d’Beispill vun der Konventioun mat der Jeeërfederatioun, déi kloer chiffréiert an 

am Budget virgesi sinn. Dozou gehéieren déi erwäänte 50.000€ oder och nach de Budget ordinaire 

„Chasse“ fir Material a Verschiddenes am Wäert vu 37.700€ op der Naturverwaltung. Dëse beinhalt 

Ausgabe fir d’Marken fir d’Déieren, déi geschoss ginn, oder och nach didaktescht Material. Op der 

ANF sinn d’Personalkäschte fir 2020 a Relatioun mat der Juegd op eng knapp hallef Millioun Euro 

chiffréiert ginn. 

Et muss een och erwänen, datt d’Centres de collecte (Käschtepunkt vun iwwer 15.000€) 

gréisstendeels fir d’Entsuerge vun de Wëlldéierekadavere vun de Stroosse benotzt ginn, also net 

primär fir juegdlech Zwecker. 

Um Ministère selwer sinn d’Personalkäschten op ronn 60.000€ ze chiffréieren. Dobäi kommen nach 

Timberen an Enveloppe fir d’Verschécke vun de Juegdschäiner am Wäert vu ronn 2500€. 

D’Juegd generéiert awer och direkt Recetten iwwert d‘Juegdschäiner (21€ pro Schäin, also tëscht 

45.000€ an 50.000€ jäerlech) oder och nach 150€ pro Kandidat, deen un der Formatioun fir de 

Juegdexamen an dem Juegdexame selwer deelhëlt (fir 2021 sinn dat ronn 15.000€). 

Regierungsservicer oder generell staatlech Servicer exekutéiere Gesetzer, déi d’Deputéierte 

stëmmen, an och déi deementspriechend groussherzoglech Reglementer. Dës Servicer musse 

beschtméiglech dem Gesetz no funktionéieren, fir alle Bierger een adequate Service ze bidden. Dat 

gëllt natierlech fir all Servicer, déi de Stat ubitt, och wann se net ëmmer all Mënsch concernéieren. 

2. Wéi vill Wëllschwäi liewen aktuell an eise Bëscher? Wéi huet sech hire Bestand an de 

leschte 5 Joer entwéckelt? Sinn d'Bestänn trotz de steigenden Doudeszuelen (Säit 11 aus 

dem Rapport) weider geklommen? 

Et gëtt keng Zuelen dozou, wéi vill Wëld zu Lëtzebuerg lieft. Mee et ass och net d’Zuel vun den 

Individue vun enger Déierenaart per se,déi de Problem duerstellt. De Problem ass de Schued, dee bei 

gewëssen Aarten entsteet. Beim Wëllschwäin ass dee Schued un de landwirtschaftleche Kulturen 

natierlech immens héich. Doduerch, datt d’Ofschosszuele konstant an d’Luucht ginn, muss dovunner 

ausgaange ginn, datt och d’Populatioun konstant klëmmt. 



3. Bewäert d'Ministesch déi aktuell Juegdmethode bei der Juegd op Wëllschwäin als effikass, 

wann een d'Bestandszuehlen an d'Doudeszuele matenee vergläicht? 

Studien aus dem Ausland weisen, datt d’Juegd net mat dem Populatiounswuesstem vun dëser Aart 

mathale kann, an de reguléierenden Effekt net wéi erwënscht stattfënnt. Fir dësem rasante 

Populatiounswuesstem gerecht ze ginn, an deenen domat verbonnenen ekologeschen an 

ekonomesche Problemer entgéint ze wierken, mussen sech an Zukunft weider Gedanken iwwer méi 

effikass Methode gemaach ginn, fir d’Wëllschwäi meeschter ze ginn. 

4. Mécht déi massiv Juegd op Wëllschwäin ekonomesch gesinn iwwerhaapt Sënn, ugesiichts 

vun de niddrege Montanten u Wëldschued, déi all Joers entstinn? 

Wéi well erwäänt, ass de Montant just ee Brochdeel vum reellen ekonomesche Schued, deen all Joer 

duerch d’Wëllschwäin entseet. Weiderhin ass den ökologesche Schued och vu grousser 

Wichtegkeet. 

Och wann di aktuell Juegdmethoden eis net erlaben, d’Populatioun ze deziméieren, sou hëllefen se 

awer massiv fir eng Hausse vun dëser, an domadder d’Evolutioun vum Schued, ze bremsen. 

5. Wéi géifen d'Käschten u Wëldschued sech schätzungsweis entwéckelen, wann zu 

Lëtzebuerg ganz op Klappjuegte géif verzicht ginn? 

D’Klappjuegd ass bis dato déi effektiivste Method, fir d’Schwäin ze bejoen. Dobäi kënnt, datt 

d’Wëllschwäin een immens héicht Reproduktionspotential huet, an dës Aart nach laang net un der 

ekologescher Tragbarkeitsgrenz ukomm ass. Et muss een also domat rechnen, datt sech 

d’Populatioune weiderhin nach massiv entwéckelen. 

Dëst hätt als Konsequenz, datt souwuel den ekologesche wéi och den ekonomesche Schued an och 

d’Risike fir Kränkten, wéi ASP, géinge massiv an d’Luucht goen. 

6. Wéi d'Ministesch weider an hirer Äntwert präziséiert, géifen d'Analysen aus de leschten 10 

Joer weisen, dass de Schued am Gréngland an am Mais de gréissten Deel vum Schued 

duerch Wëllschwäi géifen ausmaachen. Ginn d'Ministeren dovunner aus, dass mam 

Ëmstelle vun eiser Landwirtschaft op eng Agrikultur, déi d'Biodiversitéit um Feld de 

Monokulture virzitt, de Wëldschued fir Bauere kéint erofgoen? 

Nee. 
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