




 
 

Äntwert vum Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung op d’parlamentaresch Fro 
n° 6323 vun der éierewäerter Deputéiert Madamm Martine Hansen 

 

• Wat mécht d’Regierung, fir de Gäertner an den Uebstbauere bei den zousätzleche Käschten, déi 
duerch Bewässerung vun de Kulturen entstinn, entgéint ze kommen, dat virum Hannergrond, datt 
de Gaardebau am Kader vun der Diversifizéierung vun der Landwirtschaft soll gefërdert ginn? 

Bedéngt duerch de Klimawandel gesäit een elo schonn, dass d’Dréchent am Fréijoer an de leschte Joren 
zougeholl huet. De generellen Trend vun de méi héijen Temperature wärend der gesamter 
Vegetatiounsperiod léist d’Verdonstung eropgoen, an esou de Waasserbedarf vun de Planzen dann och 
nach méi héich ginn. D’Resultat heivunner ass, dass eis Gäertner hier Kulture méi oft netze mussen. 

Am eenzelen hänkt d’Noutwendegkeet vum Netzen natierlech virun allem vum Nidderschlag an den 
Temperaturen of. Déi geographesch Lag vun de Parzellen huet natierlech och een Afloss, well domadder 
d’Buedemaart, d’Expositioun an d’Heichtelag festgeluecht ginn. An deene meeschte Fäll hunn eis Betriber 
do awer nëmmen eng limitéiert Auswiel vu Parzellen, op deenen si produzéiere kënnen. Des Weidere 
spillen awer och nach eng ganz Rei vu Parameteren, op déi de Gäertner kann een Afloss huelen, wéi 
d’Kultur an d’Kulturféierung, den Humusgehalt an d’Buedemstruktur, an natierlech och 
d’Irrigatiounsmethod. 

Beim Präis vum Netze spillen dann nach aner Facteure mat, wéi zum Beispill „deiert“ Drénkwaasser oder 
„gratis“ opgefaange Reewaasser. Och d’Energiekäschten, fir d’Waasser bis bei d’Planz ze kréien esou wéi 
di initial Investitiounen an d’Irrigatiounsinfrastruktur kënnen eng wichteg Roll spillen. 

Op länger Siicht ass et d’Ziel vun der Regierung, fir d’Gaardebaubetriber ze ënnerstëtzen, fir dass si hire 
Waasserverbrauch esou wäit méi méiglech optiméiere kënnen. Des Weidere solle besonnesch 
d’Waasserressourcen ewéi Grond- an Drénkwaasser geschount ginn. D’Piste vir dohin ze komme sollen, 
wéi schonn an der Äntwert op d’parlamentaresch Fro n° 5825 ugekënnegt, am Kader vun enger Etude a 
vu Projets pilotes weider verdéift ginn. D’Ziel muss et natierlech sinn, dass d’Erfarungen aus de 
Pilotprojeten dann och op anere Plaze kënnen ëmgesat ginn, an dem Gäertner esou eng effizient a 
bezuelbar Irrigatioun erméiglechen, ouni dass domadder eis natierlech Ressourcen an deem Beräich ze 
vill belaascht ginn.  

Am kommenden Agrargesetz sollen d‘Bäihëllefe fir Investitiounen an de Gaardebau erhéicht ginn, esou 
dass d’Betriber besser an di noutwendeg Infrastrukturen investéiere kënnen. 

• D‘Waasser ass am Gaardebau e wichtegt Produktiounsmëttel. Plangt d’Regierung generell e 
spezielle reduzéierte Waasserpräis oder eng staatlech Bäihëllef beim Waasser fir 
Gaardebaubetriber? 

Wéi schonn an der Äntwert op di éischt Fro ugedeit gouf, hänkt de Präis vum Irrigatiounswaasser, deen 
de Gäertner direkt bezuele muss, dervunner of, wat fir ee Waasser genotzt gëtt. 



Fir opgefaangent Reewaasser muss de Gäertner keng weider Ofgabe maachen. 

Bei Waasser, dat op Basis vun enger Autorisatioun direkt aus engem Uewerflächewaasser oder aus dem 
Grondwaasser gezu gëtt, ass de Präis am Artikel 15 vum Waassergesetz (Loi du 19 décembre 2008 relative 
à l'eau) festgeluecht. 

An eisem Waassergesetz ass festgeluecht, dass den Drénkwaasserpräis generell käschtendeckend vun de 
Gemenge muss festgeluecht ginn. Fir d’Landwirtschaft, zu der och de Gaardebau gehéiert, mussen 
d’Gemengen ee separate Präis festleeën. Dëst huet mat sech bruecht, dass a ville Gemengen 
d’Landwirtschaft hei ee méi gënschtege Waasserpräis krut. 

D’Regierung setzt, wéi erwäänt, an dësem Beräich op Investitiounsbäihëllefen, an net op eng Bäihëllef um 
Waasser, déi net mam europäesche Recht an Aklang ze brénge wier. 

• Gesäit d’Regierung speziell Aiden fir Gaardebaubetriber, speziell déi mat Zären, fir, fir déi héich 
Energiepräisser zumindest deelweis opzefänken, esou wéi dat fir aner energie-intensiv Entreprisen 
am Tripartite-Accord virgesinn ass? 

Wann nee, fir wat falen d’Gäertner net ënnert dëse Regime? 

Am Tripartite-Accord si speziell Bäihëllefen am Beräich vum Stroum a vum Gas virgesi fir Entreprisen aus 
der Industrie, dem Handwierk an dem Commerce, déi als „grandes consommatrices d’énergie“ 
qualifizéiert ginn. Am Gaardebau, deen net zu deene Secteuren zielt, schéngt éischter mat Mazout an den 
Zäre gehëtzt ze ginn.  

Beim Mazout fir ze hëtze profitéieren d’Betriber dann och bis Enn Dezember vun der Präisreduktioun vu 
7,5 Cent. Saisonsbedingt spillt d’Hëtzen an den Zären aktuell bei eis am Moment keng esou grouss Roll. 

Zousätzlech Bäihëllefe mussen, wéi fir di aner Beräicher vun der Landwirtschaft, am Kader vun der 
Maartevolutioun (Erträg, Verkafspräisser, Präisser fir Energie, Dünger asw) analyséiert ginn. A Terme 
mussen sech Betriber hei och un méi héich Präisser upassen.  

• Zu Conter ass e Pilotprojet geplangt, fir dat d’Reewaasser aus der Industriezon ka fir 
Bewässerungszwecker genotzt ginn. Wou ass dee Projet drun? 

Am Kader vun engem Appell à projets vum Ëmwelt- a vum Landwirtschaftsministère vum 16.12.2021, sinn 
eng Rei vu Projeten eragereecht ginn. No enger Evaluatioun, déi praktesch ofgeschloss ass, wäerten di 
Responsabel vun de Projeten an noer Zukunft matgedeelt kréien, ob hier Projeten do solle weider 
entwéckelt an ënnerstëtzt ginn oder net. 

 

Lëtzebuerg, de 12. Juli 2022 
 

De Minister fir Landwirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung, 
 

(s.) Claude HAAGEN 
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