
Réponse de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement 
durable, du Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et du Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 
parlementaire n°29 du 14 novembre 2018 des honorables députés Madame 
Martine Hansen et Monsieur Marco Schank 

Wéi vill Reklamatioune sinn zum Projet de règlement grand-ducal vun de Bierger aus de 
sechs betraffene Gemengen ronderdm de Séi erakomm? 

lwwer déi sechs Gemenge sinn esou wuel eenzel Stellungnamen erakomm wéi och 
iwwergeuerdent Avisen (vun de Gemengen, dem Naturpark Uewersauer, der LAKU 
(Landwirtschaftlech Kooperatioun Uewersauer), dem SIDEN (Syndicat Intercommunal de 
Dépollution des Eaux résiduaires du Nord) an dem SEBES (Syndicat des eaux du barrage 
d'Esch-sur-Sûre). Niewt deenen uewe genannten Avisen a Stellungnamen sinn 309 Avise vu 
Privatleit, Betriber an Associatiounen erakomm. Verschidden Avisen goufe vun puer 
Persounen ënnerschriwwen. D'Stellungnam vun der LAKU gouf zum Beispill 57 mol 
ënnerschriwwen. 

lnsgesamt sinn 335 Stellungname wärend der ëffentlecher Prozedur erakomm (Bauschelt: 
78, Esch-Sauer: 51, Stauséigemeng: 112, Rammerech: 49, Wahl: 20, Wanseler: 25). 

Wéi ginn dis Reklamatioune behandelt? 

Déi eenzel Punkte vun den Avise goufen an en Tableau agedroen, a Kategorien agedeelt a 
ginn eenzel traitéiert. Wou justifiéiert, ginn déi appropriéiert Upassunge gemaach, 
zousätzlech zu deenen déi well mat de Gemengevertrieder an lnteressegruppen diskutéiert 
an ugekënnegt goufen. 

Consultélert de Ministère nach eng Kéier déi sechs Gemengen ronderim de Stau respektiv 
de Naturpark zu dëse Reklamatioune ier den definitiven Text am Regierungsrot finaliséiert 
Ott? 

Ugangs 2019 gëtt eng Informatiounsversammlung an der Regioun geplangt fir d'Gemengen 
iwwer d'Annerungen z'informéieren, ier den Text am Regierungsrot finaliséiert gëtt. Sou 
kann de Gemenge gewise ginn, datt hir Doleancë serieux geholl ginn an och datt dat wat 
wärend den Diskussiounen mat de Gemengevertrieder an Interessegruppen ugekënnegt 
gouf, och wierklech ëmgesat gëtt. 

Ass eng wëssenschaftlech "analyse quantitative" gemaach ginn iwwert "origine des 
apports en éléments nutritifs"? Wann jo - wat sinn Resultater? Wann neen — firwat ass 
keng Analyse gemaacht ginn? 

Fir d'Schutzzonenausweisung ze preparéiren, goufe verschidden wëssenschaftlech-
technësch Etüde gemeet, souwuel am Beraich vun der Waasserqualitéit wéi vun der 
Hydrologie. 

Am Dossier vum IWW (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung) ginn esouwuel 
d'Resultater vun den Etüde vum LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) 



opgegraff, wéi och eng Zesummestellung vun de Resultater vun de Nährstoffer an de 
sëlleche Prouwen aus de leschte Joren, déi a verschiddenen Zouflëss vum Stauséi geholl 
goufen, opgefouert1'2' Esou konnten d'Haaptexportateure vun den Nährstoffer an de Stauséi 
opgedeckt ginn. Dës Resultater bestätegen och d'Schlussfolgerunge vu verschiddenen 
Etüden aus der Vergaangenheet. D'LIST-Etude zu de Cyanobakterië3  kënnt op ee 
gemoossene jäerlechen Antrag an de Prébarrage Bigonville vu 4,2 t an bei der Misärs Bréck 
vu 3,4 t geléiste Phosphor a 15 t partikelgebonnene Phosphor zu Bigonville an 10,5 t beim 
lwwerlaf Misär. Laut dem Dossier vum IWW an der Etüd Bilan Nutritif kéimen d'Haaptanträg 
vum Phosphor esouwuel aus dem Ofwaasser vun den Kläranlagen wéi duerch d'Aktivitéiten 
op de landwirtschaftleche Parzellen. Dowéinst mussen prioritär an dësen zwee Beräicher 
Moossnamen ënnerholl ginn fir de Phosphorantrag ze reduzéieren. 

Am Anzuchsgebitt vum Stauséi ginn d'Ofwaasserinfrastrukturen moderniséiert an ee neien 
Reseau gëtt gebaut fir d'Ofwaasser ausserhalb vum Gebitt ze féieren an op der Kläranlag um 
Heischtergronn ze rengegen. Ausserdeem wäerten bei de Kläranlagen déi am Anzuchsgebitt 
vum Stauséi bestoen bléiwen, Becken installéiert ginn fir d'Phosphatfällung, dat heescht fir 
de Phosphor ze eliminéieren. Duerch dës Moossnamen wäert den Phosphorantrag dee vum 
Ofwaasser kennt an Zukunft erof goen. 

Am Kader vum engem Fuerschungsprojet4  huet d'Universitéit vu Louvain, am Optrag vum 
Landwirtschaftsministère, de Waasserkreeslaf vum gesamten belschen an lëtzebuerger 
Anzuchgebitt vum Stauséi (Schéimelzerbesch, Grondmillen, Bavigne, Rom melerkräiz, 
Bigonville) mam hydrologesche Modell SWAT kalibréiert, andeems virun allem op 
d'Parameteren vum Buedem, vun der "Occupation biophysique du sol" an der Topographie 
agaangen ginn ass, fir de Reen an den Offloss an der Sauer an hiren Zouleef openeen 
ofzestëmmen. Hei huet sech bestätegt, wat an der Vergaangenheet an internationalen 
wëssenschaftlechen Publikatiounen5'6'7'8. iwwert dtislek erausfonnt ginn ass, dass den 
Undeel vum Reen, deen iwwerflächlech ofleeft an iwwert de Wee vun Erosioun potentiell 
Phosphor mat an de Stauséi brénge kann, iwwer d'Joer gekuckt ënnert 5 % läit, an dat 
wéinst der grousser Duerchlässegkeet vun den tisleker Biedem. Am Zesummenhang mat 
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der existéierender Erosiounskaart an de Kaarten aus dem hei genannte Projet, kann an 
Zukunft ganz gezielt op vulnérabelen Flächen mat der Landwirtschaft geschafft ginn, fir 
zumindest den Undeel u partikelgebonnene Phosphor, deen vun der Erosioun kennt, ze 
verklengeren. 

Geléiste Phosphor gëtt nëmmen a nidderege Konzentratiounen aus dem Buedem 
ausgewäsch9  an hänkt vun der Héicht vu verfügbarem Phosphor an dem pH vum Buedem of. 
Am Kader vun der Landschaftspflegeprimm ginn reegelméisseg Buedemanalysen op 
landwirtschaftleche Parzellen gezunn. Zuelen aus dem Buedemlaboratoire fir d'Stauséigebitt 
beleeën, dass de Phosphorgehalt zwëschen 2009-2014 an 2014-2018 am Duerchschnëtt em 
13,6 % (2,4 mg P205/100 g gedréchente Buedem) zeréckgaangen ass. Nieft dësen Analysen, 
ginn och reegelméisseg Waasserprouwen vun de verschidden Zouflëss vum Stauséi vun der 
Administration de la gestion de l'eau a vum SEBES ënnersicht. Hei ginn ënnert anerem 
Pestizid-, Stéckstoff- an Phosphatwäerter ënnersicht. D'Analysen iwwert puer Joer weisen 
dat d'Moossnamen déi vum Landwirtschafts-,Ëmweltministère an vum Waasserversuerger 
finanzéiert ginn an zesummen mat de landwirtschafte Betriber ëmgesat ginn esoulues hier 
Friichten droen, mä nach weidergefouert musse ginn. D'Som me vun de 
Pestizidkonzentratiounen, déi 2015 bei 3.696 ng/L un der Burbich zu Ueschdrëf gemooss 
ginn sinn, waren am September 2018 bei 890 ng/L. Op der Bauschelbaach zu Bauschelt 
goufen 800 ng/L gemooss an op der Dirbech/Grondmillen zu Eschduerf goufen 681 ng/L 
gemooss. Et sief erënnert dat de Grenzwäert fir d'Drénkwaasser bei maximal 500 ng/L läit. 
Hei sinn also nach weider Verbesserungen néideg. Et sief och gesot dat aner Zouflëss wäit 
ënnert dem Grenzwäert leien. Op der Sauer zu Maarteleng op der Grenz goufen 127 ng/L 
gemooss, op der Bemicht bei Mecher 116 ng/L, op der Béiwenerbaach zu Béiwen 72 ng/L an 
op der Laangegronn zu Meecher goufen 64 ng/L gemooss. D'Pestiziden an d'Metaboliten déi 
am heefegsten fonnt ginn, sinn den Métazachlore-ESA, de Métolachlore-ESA, den 
Dichlorobenzamide an den AMPA (Ofbauprodukt vum Glyphosate). 

Wat de Stéckstoff ugeet, ginn och grouss Ennerscheeder an de verschidde Zouflëss vum 
Stauséi gemooss. Beim Nitrat (NO3-) weisen d'Analysen am Wanter 2018 dat de Nitratwäert 
op der Sauer zu Maarteleng op der Grenz bei 22 mg/L läit, op der Laangegronn zu Meecher 
bei 19 mg/I an op der Bemicht bei Mecher bei 18 mg/L. Bei der Dirbech/Grondmillen zu 
Eschduerf goufen 48 mg/L gemooss, op der Bauschelbaach zu Bauschelt 50 mg/L an op der 
Mechelbaach zu Néngsen 51 mg/L. 

Onnen d91#1inistere bestätegen datt des Sedimenter eng enorm Quell vu Phosphor 
duerstellen? 

Wéi d Etijd „Bilan nutritir vum LIST (2017) gewisen huet, hunn d'Sedimenter en héije 
Phosphorgehalt. Et sief erënnert, datt d'Sedimenter duerch ofstierwend Biomass entstinn, 
déi am Séi wéinst senger Iwwerdiingung wiisst. Eng weider Quell kéint duerch d'Ofdroën an 
d'Erosioun vum Phosphor aus landwirtschaftlechen Notzflächen sinn. Dëst gëtt och duerch 
Analysen aus der Vergaangenheet vun ënner anerem der Administration de la gestion de 
l'eau bestätegt. 
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Wéi reagéiert de Ministére op d Recommandatioun vum diiitschen Etude-Bureau 
betreffend Problematik vun de Sedimenter bei der Misärsbréck? 

D'Eraushuele vun den Sedimenter bei der Misärsbréck an och bei der Vir-Staumauer bei 
Béiwen ass eng Moossnam fir den Waasserschutz am aktuellen Koalitiounsofkommes. An 
deem Kontext, an am Virfeld zu dësem Ofkommes hunn déi zoustänneg Verwaltungen eng 
Etüd an Optrag ginn, fir d'Eraushuele vun de Sedimenter bei der Misärsbréck a bei der Vir-
Staumauer bei Béiwen z'analyséieren. Dès Etüd ass momentan an der Ausschaffung a wäert 
d'Grondlag fir clés Aarbechten an fir d'Geneemegungsprozedur sinn. 

Och wann d'Sedimenter aus dem Stauséi erausgeholl ginn, ass et wichteg d'Erosioun op de 
landwirtschaftlechen Parzellen ze vermeiden, fir dat net nei Sedimenter an de Stauséi 
kommen. Hei muss verstäerkt op Uferrandsträifen, ganzjähreg Buedembedeckung an, un 
d'Hanglagen adaptéiert, Aarbechtsmethoden an Kulturen gesat ginn. 

Wier et lo am Kader vum Niddregwaasser net opportun kuerzfristeg dës Problematik 
unzegoën an een Deel vun de Sedimenter ofzedroën? 

D'Aarbechten zum Eraushuelen vu den Sedimenter kënnen just no der Fäerdegstellung vun 
dëser Studie zum Eraushuelen vu den Sedimenter bei der Misärsbréck an bei der Vir-
Staumauer bei Béiwen gemaach ginn. Well dés Studie aktuell am gaangen ass ausgeschafft 
ze ginn, an dohier och nach keng Geneemegung vu Säiten vun den jeeweilegen 
Verwaltungen deemno virleien kann, ass et net méiglech clés Aarbechten sou kuerzfristeg ze 
maachen. 

Dat viraussiichtlecht Ausmooss vun den Aarbechten, déi ofhängeg vun der Natur vun den 
Sedimenter a vum Ëmgang mat dësen Sedimenter, respektiv wei eng Notzung vun désem 
Material kann gemaach ginn, wäerten zimlech bedeitend sinn, an erfuerdert mat grousser 
Wahrscheinlechkeet eng ëffentlech Ausschreiwung. 

Et sief drun erënnert, datt d'Sedimenter just eng Quell vun de Problemer sinn an datt et 
drëms geet, zesumme mam landwirtschaftleche Secteur drun ze schaffen, de Wasserschutz 
konkret duerch eng aner Bewirtschaftung a konkret Hëllefen virunzedreiwen. An deem 
Beraich si scho vill Efforte gemeet ginn, déi och weidergoë mussen. 
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