Fra: "Tina Johansen" <tj@kattens-vaern.dk>
Til: "Poul Jensen" <skovsoeparken@mail.dk>
Sendt: onsdag, 20. maj 2020 14:39:35
Emne: SV: Grundejerforeningen Skovsøparken, Slagelse
Hej Poul
Tak for din mail.
Jeg tænker, du måske kan printe/henvise til denne

https://kattens-vaern.dk/sites/default/files/katten_og_det_gode_naboskab.pdf
Den kan også hjælpe kattenes ejere lidt på vej 
Med venlig hilsen
Tina Johansen
Kattens Værn
Sandager 11
2605 Brøndby
Tlf. 38 88 12 00 (tryk 1 på oversigten )
www.kattens-vaern.dk

Fra: Poul Jensen <skovsoeparken@mail.dk>
Sendt: 19. maj 2020 08:46
Til: Kattens Værn <kv@kattens-vaern.dk>
Emne: Grundejerforeningen Skovsøparken, Slagelse

Kattens Værn
I vores grundejerforening har vi netop påbegyndt en høring om katte, jf. nedenfor.
I den forbindelse har jeg bl.a. modtaget et høringssvar fra en grundejer, jf. nedenfor.
Høringssvaret gjorde mig helt ondt, da den pågældende grundejer får reduceret sin
livskvalitet grundet katte.
Hvordan kan Kattens Værn hjælpe katteejere til at forstå, at katte er rigtig dejlige dyr, men
katte skal holdes på egen grund og skal ikke genere andre?
Kontakt mig endelig, hvis der er spørgsmål hertil.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
formand
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
tlf. 31 72 07 12
Grundejerforeningen Skovsøparken
www.skovsoeparken.dk

Fra: "Skovsøparken" <noreply@clubpeople.com>
Til:
Sendt: søndag, 17. maj 2020 12:07:08
Emne: Høring om katte
Grundejere og beboere i Skovsøparken
Høring
Skal grundejerforeningen opsætte kattefælder til indfangning af de katte, der løber rundt på
grundejerforeningens fællesarealer?
Hvis du har bemærkninger hertil, må du gerne sende en mail til
bestyrelsen bestyrelsen@skovsoeparken.dk senest den 1. juli 2020.
Når høringen er afsluttet, vil du få tilsendt et notat om de indkomne høringsbemærkninger.
Generalforsamling 2021
Hvis der er overvejende positiv stemning blandt grundejerne om at opsætte kattefælder, vil bestyrelsen
udarbejde forslag herom til beslutning på generalforsamlingen 2021.
Lovgivningsmæssig baggrund
Katte er omfattet af lovbekendtgørelse om mark- og vejfred, hvori er anført, at enhver er pligtig til på alle
årets tider at holde sine husdyr på sit eget.
Endvidere er anført, at enhver er berettiget til selv at optage eller lade optage - dvs. indfange - fremmede
husdyr, som uden hjemmel færdes løse på hans grund.
Indfangne katte skal snarest muligt og senest inden 24 timer efter indfangning afleveres til politiet, der
snarest muligt foranlediger indfangningen bekendtgjort. Udgifterne herved - og udgifter til foder og pasning
af katten - skal refunderes af kattens ejer.
Grundejerforeningens fællesarealer
Katte bruger sand og faldgrus som toilet på vores legepladser. På generalforsamlingen sidste år blev
problematikken drøftet på baggrund af følgende forslag fra en grundejer: Underlaget på legepladser ønskes
skiftet til noget andet som ikke er indbydende til kattetoilet, så man som forældre har lyst til at benytte de
fine legepladser.
Bestyrelsen finder, at det ikke vil være rimeligt, at grundejere skal betale for udskiftning af faldunderlag,
overdækning af sandkasser m.m. blot fordi, at ikke alle katteejere sørger for at overholde lovgivningen, dvs.
holde katten på egen grund.
Lovgivningen skal overholdes, og hvis dette ikke sker, vil kattene blive indfanget og afleveret til politiet.
Dyrevelfærd
Det er ikke en selvfølge, at katte får lov til at strejfe om - men man hører ofte argumenter om, at det er
synd for katten, hvis den ikke får lov til at strejfe om, da det er en del af kattens natur.
Alle vores husdyr er oprindelige vilde dyr, hvis natur er at strejfe om, uanset om der er tale om katte,
hunde, grise, køer, marsvin, slanger, elefanter m.m.

Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes
og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i
overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
Kattes behov kan ligesom andre dyrs behov opfyldes i fangenskab, dvs. uden at strejfe om. Katteejere kan
f.eks. kontakte Kattens Værn vedrørende gode tips til indhegning af have eller bygning af voliere/udebur.
Annoncering
Bestyrelsen går ud fra, at ikke alle katte, der strejfer om på grundejerforeningens fællesarealer, tilhører
grundejere i Skovsøparken. Inden der opsættes kattefælder, vil bestyrelsen derfor foretage offentlig
annoncering heraf, så katteejere i området er klar over, at Grundejerforeningen Skovsøparken ikke
tolererer omstrejfende katte.
Bestyrelsen har ikke kendskab til, om der omstrejfer vilde katte på grundejerforeningens fællesarealer. Hvis
du har kendskab til omstrejfende vilde katte, må du meget gerne kontakte bestyrelsen, da der gælder
særskilt lovgivning vedrørende indfangning og aflivning af vilde katte.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål hertil.

Med venlig hilsen
Poul Jensen
formand

NB: Dette er en noreply-mail, som ikke kan besvares. Bestyrelsen kan kontaktes
via bestyrelsen@skovsoeparken.dk.

________________________________________________________________________
Kære bestyrelse.
Jeg er én af de grundejere, som gennemgående er træt af andres katte – i hvert fald, når
de befinder sig i min have og i mit hus.
Jeg har forsøgt at sætte ”pigtråd” op på min altan efter at have haft besøg i min seng om
natten af en kat, der var kommet ind via min åbenstående altandør.
Det afholder dog ikke katte fra fortsat at komme på besøg via min altan.
Jeg har forsøgt at montere et tørrestativ med en zink-spand ovenpå, så det larmede, når
kattene forsøgte at forcere altankanten.
Jeg har opgivet at have min skydedør åben til stuen, hvis jeg ikke er i stuen og kan holde
øje med ind- og udgående trafik, efter at jeg gentagne gange har oplevet, at katte vader ud
og ind.
Når de først er kommet ind, så går de overalt.
Og et par gange har jeg ikke opdaget, at der var en kat inde, før jeg kom hjem – den ene
gang efter en lang arbejdsdag, den anden gang efter et aftenmøde- og hele huset stank
af kattetis fra en ordentlig sø på stuegulvet.
Jeg har opgivet at have mit køkkenvindue åbent – det kan katte også benytte til at hoppe
ind og gå på vandretur på køkkenbordet.
Hver gang jeg møder en kat på min ejendom, skræmmer jeg den væk, jeg råber ad dem,
løber efter dem, hælder vand på den osv.
Men det har ikke den store effekt – udover at de selvfølgelig stikker af lige i øjeblikket.
Jeg har tidligere forsøgt at opsætte et trådhegn på den indvendige side af min hæk.
Det hjalp ikke – det kunne de sagtens klatre i alligevel.

Så: Egentlig synes jeg, det er trættende, at man som ikke-katte-holder ikke selv kan
bestemme.
Og især om sommeren synes jeg det er meget irriterende at være nødt til at holde døre og
vinduer lukkede for at slippe for katte.
Så ja tak til én eller anden løsning.

