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Objet; Question parlementaire n*16 de l'honorable Députée Madame Martine HANSEN
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous feire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le
Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Madame la
Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable à la question
parlementaire citée sous rubrique.
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués.
Le Ministre de l'Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,

â

Romair^SqHNEIDER

Réponse commune du Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et de la Ministre de l'Environnement, du Climat et du
Développement durable à la question parlementaire n"16 du 6 novembre
2018 de l'honorable députée Madame Martine Hansen
ZéFnter dl afrtkanesch Schv^ngspesdit den 13. September an der Beisch konstatélert ginn
ass sinn an eisem Nopesthhnd eng sëllech Mesuren ënnerholl gl flr datt dès Knnkheet net
mél vint geet Och wann nach kee Fall vun der afilkanœher Sdiwéng^fescht (ASP) bel ds
am Land nogewise gInn ass sou sInn su Lëtsebuerg Preventlounsmesurë getraff gl flr le
verhënneren datt de Virus sech verbreet. Dèst ass rirun allem flr eis Schwéngsproduiente
wlchteg,flr Kontaminatloune vum Virus mat den Hausschwdin se verhënneren.
Flr gélnt Sdnvéngspesriit virzegoe prekonisélert den EU-6esondheetskommlssdr eng
staark Bejoung vpn de Wëllsehwdin. An dësem Kontext wolit ech dem Hdr
Landwlrtsdmftsmlnlster an derMadamm MInIsterflr Mmuveltftdgend Froe stellen.
Wat gesdtt Lëtsebuerg um Niveau vun der Bejoung vu WëllschssBI flr? Wat ass bis elo
konkret op dësem Niveau ënnerholl ginn?
Zu Lëtzebuerg gëtt et, am Géigesaz zu den Nopeschlënner, sâlt 2012 minimal Ofschossplëng
fir d'Schuelewëld. Dat heescht, de Jeeër ass obligéiert an engem Zaitraum vun 3 Joër
wéinstens eng bestëmmten Unzuel vu Wëld ze schéissen. Den aktuellen Ofschossplang leeft
bis Enn Mâerz 2021. Dëse ka punktuell natierlech ugepasst ginn, wat och gemaach gêtt Dêst
Joer sinn d'Jeeër opgeruff ginn, méiglechst vill Wëiischwâi schonn an dëser, éischter. Saison
ze schéissen. Et gëtt beim Schwaarzwëld kee maximalen Ofschossplang. Dat heescht, et gëtt
kéng Limite no uewen an et ^tt begréisst, wann iwwer de minimalen Ofschossplang eraus
Wëiischwâi geschoss ginn.
Laut mengen Informatlounen ass de Prûlsflr Wëllsehwdifleesch sur Zàlt esou niddreg, datt
den Ureliflr se ze schéissen de Moment extrem niddreg ass.
Kann Reglerung mir dës Informadoune bestâtegen ? Wat gesBIt Reglerung flr, flr dësen
ëmstand kuersfristeg se behlewen a Populatloun vu Wëllsdiwàln se reduzéieren?
De Prâis am Akaf vu Wëiischwâinfleesch ass sâit Joren zimlech déif, ënner 2€ de Kilo (hei
gëtt di ganz Karkass kaf). Bei Privatvermaartung gesâlt dat anescht aus, do huet de Jeeër
awer vill méi Aarbecht dermat. De renge Verkafsprâis vum Fleesch ass sâit laangem kaum
een Ureiz fir Wëlischwâin ze schéissen. Bei deene meeschte Jeeër sinn et den Drock vum
Wëldschued op d'iandwirtschaftiech Kulturen a vun der lokaler Populatloun, virun allem aus
der Landwirtschaft, dee se derzou beweegt méiglechst vill Wëlischwâin ze schéissen.
Als Reglerung hu mir natierlech keen direkten Afioss op de Marché an och net op
d'PrâlspolitIk, déi do gemaach gëtt. Allerdéngs hu mir an allen Kommunikatiounen ëmmer
erëm drop higewisen, datt et bei dëser Krankheet kee Risiko fir déi mënschlech Gesondheet
gëtt, an datt de Konsum esou wuel vu Schwénge- wéi och vu Wëlischwâifleesch an dâr
Hisiicht keng Gefbr duersteilt.

Wél vlll dout wenschwdl goufe b/s eh fonnt dél net am Kader vun enger Juegd eriuecht
gottfèn?Slnn Analyse vun dise Schwül gemaach ginn? Wat ware Resultater?
Zu Lëtzebuerg si bis elo iwwer 85 Wëlischwâin, di dout opfonnt goufen (virun aliem vu
Verkéiersaccidenter), getest ginn. Si waren ali negativ op ASP.
Hel biede mer d'Madamm Deputéiert di aktueilst Zuelen um Landwirtschaftsportal ze
consuitéieren. Si gi s3it Wochen 2 mol d'Woch aktuaiiséiert.
Wdr et net sinnvtdl eng gezfe/t Can^tagne ze maaeheflr de W&dverkgf, Fleesch aus ebe
Bësdter, ge^Hzefiienhren ?
Dach. Dofir ass et sëK 2016 Deei vun der Konventioun tëscht dem Ëmweltdepartement an
der FSHCL Vun der FSHCL ass bis elo nach keng konkret initiative un (f Natur-a
Bëschverwaltung (ANF) erugedroe ginn. Natlerlech ass et an der momentaner Situatioun
ëmsou méi schwéier virun allem fir Tëschenhândier, déi de Marché ganz virsiichteg
aschâtzen. Et gëtt mat ëfFentleche Restauranten/Kantinne geschwat, fir hei méi Wëldfleesch
unzebidden. D'ANF geet beispiilsweis och mam gudde Beisplli vir an huet dofir op hirer
JoresofKhiossfeier Wëld um Menu.
Eng welder Mesure, fir der grousser Offer meeschter ze ginn, wier déi, datt privât an
ôffentiech Restauratiounsbetriber dat ganzt Joer iwwer Wëiischwëifieesch ënnert deene
verschiddenste Formen hiren Clienten proposéleren an esou d'Demande un
Wëiischwëifieesch eropsetzen. Restopoiis, de Senrice vun der Schoui- an Uni-Restauratioun
vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend an och aner ëffentiech Kantinnen hunn sech,
op Nofro vun der Regierung, engagéiert Platen mat Produkter aus Lëtzebuerg - ënnert
anerem lëtzebuerger Wëid - ze kachen, fir lokai a régional Produzenten ze ënnerstëtzen.
Aieng bel Restopoiis sinn tëschent November 2018 a Januar 2019 zweemoi iëtzebuerger
Wëiischwëin zervéiert ginn. Am November 2018 konnt de Service fir Restauratioun
allerdéngs dee Produkt nëmmen de Gâscht an deenen 9 Restauranten offréieren, déi bien
an direkter Regie féiert. Et besteet deemno eng konkret Nofro nom Produit.
Laut Communiqué de presse vum 18. September 2018 gesült de Landwirtschaftsministère
o/s musdtHech Mesure fir dVeritreedung vun der afrlkaneseher Schwéngspescht
anxedâmmen eng eRéacdvadon et mise aux nonnes des centres de collecte pour le gibier»
vIr. Laut mengen Informatlounen entspried^en eng Partie vun dise Sammelpkaen nach
immer net den noutwenthgen hyglenesehe VIrschriften. Desweldere sInn net genueh
esou eng Sammelplaien ageilldit ginn.
Et bestinn 10 Sammeistelien zu Lëtzebuerg. Si sinn aiieguer zesumme mat der
VeterinSrsverwaitung kontroiiéiert ginn an entspriechen de Virschrëften a punkto Hygiène.
Dat et an der Héichsaison zu Enkpâss ka kommen, virun aiiem weii wéinst dem Ausbroch
vun der Afrikanescher Schwéngspescht an der Beisch d'Jeeër rappeiiéiert goufe keen
Opbroch vum Wëiischwëin am Bësch ze ioossen, an ek) d'Zentren nees méi ugefuer gi si wéi
di viregt Saisonen ass ganz normal. Des Enkpâss sinn awer ali iwwerwonne ginn. Et sief nach
gesot dat et an der Wallonie eng eenzeg Sammelsteli zu Virton gëtt, dél och elo eréischt
agerilcht ginn ass, nom Ausbroch vun der ASP. A Frankrâlch ginn et keng sou Sammeistelien.

Hei fueren d'Jeeër ait iwwer 300 km fir dout opfonnt Wëlischwain oder Prouwen
ofzeliwweren.
M/een ass fir "mise aux nomes des centres de collecte pour le gibier " zoustdnneg? FIrwat
ass lënter dem Communiqué vum 18. September 2018 dès "mise en conformité" nach net
gonaach ginn? FIrwat si keng lousâtiiedi Sammelplme geschaqft ginn?
Wéi an der Ântwert virdru geschriwwen, sinn d'Sammelstellen ail konforme. D'Kontroll vun
den HygleneS'Mesuren ënnerlâlt der Veterinârsverwaltung. O'Zentre gi vun der ANF, der
Stroossebauverwaltung an der jeeweileger Gemeng gerélert. D'Zuel vun de Sammelstelle
geet momentan duer: et ass kee Punkt am Land mél wél 25 km LoftIInn vun enger
Sammelstell ewech.

