
Set fra en kattekurv 

Da KV fik brev 
fra Styrelsen... 
• Man skal overholde landets love og 
i det hele taget skikke sig vel. Det er 
vores helt klare princip i Kattens Vaern -
ellers kunne vi aldrig gore os fortjent til 
vores nnedlennmers tillid. 

Derfor gibbede det ogsa noget i os 
den dag, der ankom et brev fra selveste 
Miljostyrelsen under Miljo- og Fodeva-
reministeriet. Det sa alvorligt ud, som 
det la der pa skrivebordet. Med rude 
og poststempel. Straks meldte samme 
aengstelse sig, som nar man far oje pa 
en politibetjent, selv om man er uskyl-
den selv. 

Hvori kunne miseren besta? 
Var vores kattebure for sma? Over-

skred kattene en os ukendt kvote for 
musefangst ude i internatets aflukke? 
Hvad kunne der dog have pakaldt eta-
tens opmaerksomhed? 

Ren tilstaelsessag 
Jo - af en borgerhenvendelse fremgik 
det, at Kattens Vaern genudsaetter katte 
i den danske natur. Og det er en ren til
staelsessag, ma man forsta, for Kattens 
Vaern indrommer ovenikobet udaden pa 
sin egen hjemmeside. 

Styrelsen henviste til Naturbeskyt-
telseslovens § 31, hvorefter udsaetning 
af katte ikke er tilladt uden foregaende 
(forudgaende?) dispensation, skriver 
styrelsen og fortsaetter: 

"Katten er uonsket i naturen, da det 
er en ikke-hjemmehorende art, der kan 
optraede invasiv og have en negativ 
effekt pa hjemmehorende arter. (Gen) 
Udsaetning af katte er dermed ikke 
lovligt/' 

Hvis vi i stedet kaldte det noget 
andet end genudsaetning, sa kunne det 
dog nok ga, forstod vi. Eksempelvis 
Genhusning af katte, eller hvad Kattens 
Vaern ellers matte finde passende. 

Familiepleje 
En sadan henvendelse kunne vi naturlig
vis ikke sidde overhorig, selv om vi lige 
matte sunde os lidt, inden vi satte os til 
tasterne. I vores svar redegjorde vi for 
KV's mangearige virksomhed, hvis lov-
lighed vist aldrig for er blevet bestridt. 

Der gik da ogsa fa dage, inden 
Miljostyrelsen skrev tilbage og filmed 
behorigt anerkendte vores arbejde. Helt 
ville man naturligvis ikke give sig. Sa nu 
ma vi vaenne os til, at begrebet genud
saetning ma forklares ved brug af ordet 
familiepleje, sa ingen matte fa den 
tanke, at KV overtraeder love og regler 
og genudsaetter katte i naturen. 

Det tager vi naturligvis til efterret-
ning. Vi synes nu ellers, fodervaert er et 
praecist og daekkende begreb. 

»Hvor i kunne 
miseren be
sta? Var vores 
kattebure for 
sma? Overskred 
kattene en os 
ukendt kvote 
for musefangst 
ude i interna
tets aflukke?« 


