




Reponse commune de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du 

Developpement durable et du Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et 

du Developpement rural a la question parlementaire n°538 du 21 mars 2019 

de l'honorable depute Monsieur Marc Goergen 

Wei viii Wellschwäin goufen zu Letzebuerg positiv op d'afrikanesch Schwengspescht 
getest? 

Bis op de Datum vum 22/03/2019 goufen am Veterinarslaboratoire 131 Wellschwain 

ennersicht an all d' Analysen waren negativ. 

Wei ustiechend ass d'Schwengschpescht fir Menschen? Falls d'Antwert negativ ass, wei 
rechtflierdegt d'Regierung d'massivt Ofscheisse vu Wellschwai an der Ofwiesenheet vun 
direkte Risi ken vun der Schwengspescht op d'Gesondheet vum Mensch? 

Schwengspescht ass net ustiechend fir de Mensch. Matt de Preventiounsmesuren, gett 

probeiert ee weidert Ausbreede vun der Krankheet ze verhenneren, dei deidlech fir Haus- a 

Weldschwain ass. 

Goufe bei de Gespreicher vun der Task Force fir d'Schwengspescht och Meenunge vun 
Deiereschutzorganisatiounen, dei am Artikel 6 {3} vum Deiereschutzgesetz defineiert sinn, 
ageholl? Falls jo, wat waren d'Positioune vun den eenzelen Associatlounen a wei huet 
d'Regierung des Positiounen an de Reglement matgedroen? Falls nee, gesait d'Regierung 
et net als relevant un Deiereschutzorganisatiounen an dest Themefeld matanzebezeien? 

An der Task Force sinn d'Deiereschutzorganisatiounen net matt abezunn well hei just 

Vertrieder vun Organisatiounen matt diskuteieren dei vun den Konsequenzen vun deser 

Krankheet direkt betraff sinn. Mir sinn hei am Kader vun enger Seuchenbekampfung wou 

d'Reduktioun vun der Weldschwengspopulatioun eng preventiv Mesure duerstellt an 

d'Keulung vun de Hausschwain an engem Betrib dee mam Virus infizeiert ass vun der 

europaescher Reglementatioun virgeschriwwen ass. Natirlech sollen des Aktiounen am 

Respekt vum Deiereschutz duerchgefouert ginn. 

Gesait d'Regierung d'Jeeer als Partner bei der Bekiimpfung vun der Schwengspescht? 

Jo. 

Wiiert d'Regierung der Jeeerfederatioun FSHCL hire Fuerderung nokommen, d'Juegd op 
Wellschwiiin op dat ganzt Joer auszebreeden? 

Et gouf ee Reglement d'urgence geholl, deen et erlaabt an der lwwerwaachungszone 

wahrend dem ganze Joer Wellschwain ze scheissen. 

Wiiert d'Regierung der Jeeerfederatioun FSHCL hire Fuerderung nokommen, de Gebrauch 
vun hallefautomatesche Waffe fir d'Juegd ze erlaben? 

Nee. 



Wäert d'Regierung fir d'Juegd vu Wellschwäin d'Klappjuegd als Juegdmethod 
recommandéieren? 

D'Klappjuegd ass eng vun de gesetzlech erlaabte Juegdmethoden fir Wëld ze bejoën, déi am 
Moment am Kader vun enger breeder Diskussioun evaludiert Ott. 


	190327_QP538_Marc-Goergen.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3




