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oane

Geregistreerd op: 20-5-
2010
Berichten: 34

Geplaatst: Di aug 03, 2010 16:58     Onderwerp: Verwilderde Kat??? of niet???

vanmiddag een kat in het jachtveld gespot. Deze had geen kattebel om,Kun je er dan van uitgaan,dat dit een verwilderde kat is?en is deze dan te schieten? of moet je er van uitgaan dat

ie in de buurt een baasje heeft?? En als je hem schiet,en het blijkt een huiskat te zijn,ben je dan de klos?? 

Oane.

Naar boven   

klaaval

Geregistreerd op: 6-11-
2009
Berichten: 784
Woonplaats: egmond

Geplaatst: Di aug 03, 2010 18:00     Onderwerp:

dan ben je inderdaad goed de klos een paar maten van ons is dit overkomen met een stropende huiskat akte 2 jaar kwijt 

als het duidelijk een verwilderde kat is zal hij zich drukken als je dicht bij komt 

verder kan je op de site van de nojg kijken of je in jouw provincie verwilderde katten mag schieten 

gr klaaval

Naar boven   

Sepke

Geregistreerd op: 3-12-
2007
Berichten: 501
Woonplaats: Limburg

Geplaatst: Di aug 03, 2010 18:16     Onderwerp:

Ik ben bang dat dit ook weer zoiets voor in het zogenaamde "grijze" gebied is. Wanneer is een kat een verwilderde kat... Net zoals je iedere hond kunt leren jagen, kan ook iedere kat dit.

Als mijn hond een van onze katten ontdekt in het gras, drukken deze zich ook, dus dat lijkt me niet zo'n goede stelregel. Met het afschieten van verwilderde katten zou ik gewoon je

gezond verstand gebruiken, en geen risico's nemen!

Naar boven   

BRNO
moderator

Geplaatst: Di aug 03, 2010 18:25     Onderwerp:



Geregistreerd op: 22-11-
2007
Berichten: 1380
Woonplaats: Vlijmen

Het probleem is dat de katten het moeten ontgelden omdat de eigenaren hier niet goed mee omgaan. 

Katten mogen ook niet los buiten lopen en zeker niet in de polder. 

Ik weet niet wat ik doe als ik in mijn veld een stropende kat tegenkom.... 

wat doe jij als je een huiskat tegenkomt met een jonge fazant/haas in zijn bek. 

BRNO

Naar boven   

Marter

Geregistreerd op: 3-3-2008
Berichten: 516
Woonplaats: België

Geplaatst: Di aug 03, 2010 19:03     Onderwerp:

Dit kun je eigenlijk heel eenvoudig oplossen. Je kunt van die fluoriserende halsbanden laten maken en de huizen in en rond je jachtrevier bezoeken. Je legt die mensen de situatie uit en je

verteld ze dat je liever geen vergissing maakt en daarom gratis een fluoriserende halsband(en) aanbiedt. Als ze die omdoen weet je of die kat een huiskat is en zo laat je ook aan de

mensen zien dat je erom geeft. Ik ken iemand die het op die manier doet en sindsdien heeft hij geen problemen meer. 

@klaaval, ons jachtveld ligt "in the middle of nowhere". We hebben enkel boerderijen in ons jachtveld waarvan we perfect weten welke katten die boeren hebben. Wat ik tot nu toe gezien

heb is dat een verwilderde kat zich niet drukt als jij eraan komt. Ze vluchten zo snel mogelijk de dekking in en zijn soms even moeilijk te bejagen als een vos. Vorige week nog een

verwilderde kat gezien die uit de dekking kwam, naar het ladderke keek waar ik opzat, me zag en pijlsnel terug de dekking inliep.

Naar boven   

Gonies

Geregistreerd op: 22-2-
2008
Berichten: 591
Woonplaats: Zuid-west
Frankrijk

Geplaatst: Di aug 03, 2010 19:06     Onderwerp:

neem een kastval, doe hier visafval in het wacht een paar dagen. 

Hoogstwaarschijnlijk heb je hem in een week. Maak een foto maak copietjes en vertel daarin dat je hem naar een asiel brengt na drie dagen, doe bij buurtbewoners in de bus. 

Dan kunnen ze je niets verwijten achteraf.

Naar boven   

Dutchy

Geregistreerd op: 3-7-2008
Berichten: 503
Woonplaats: Ronde Venen

Geplaatst: Di aug 03, 2010 19:17     Onderwerp:

De jurisprudentie is dat men bij 200 meter of verder van een huis verwijdert, er van mag uitgaan dat het een verwilderde kat betreft.

Naar boven   

klaaval

Geregistreerd op: 6-11-
2009
Berichten: 784
Woonplaats: egmond

Geplaatst: Di aug 03, 2010 19:23     Onderwerp:

sepke dat is een hond 

de gemiddelde huis tijger is niet bang voor mensen 

en een verwilderde wel 

gonies zo hebben wij er ook veel weg gebracht 

gr klaaval

Naar boven   

cees Geplaatst: Di aug 03, 2010 19:29     Onderwerp:



Geregistreerd op: 8-12-
2008
Berichten: 516
Woonplaats: hoofddorp

mijn hond heeft meestal reeds de beslissing omtrent het lot van de kat genomen. geruisloos op een enkele schreeuw van een pijnlijke krab na.

Naar boven   

Knieft

Geregistreerd op: 3-12-
2009
Berichten: 632

Geplaatst: Di aug 03, 2010 19:35     Onderwerp:

hou je vinger maar lekker recht. De eigenaar denk waarschijnlijk, dat jagen, cq stropen bij Felix hoort. Het wild is er aan gewend en gaat wel op de vlucht. 

Maar mijn God als het dier vermist word, of thuis komt met hagel of een kogeltje. Of je wordt gezien door een natuurliefhebber. Jij bent de beer!

Naar boven   

Sepke

Geregistreerd op: 3-12-
2007
Berichten: 501
Woonplaats: Limburg

Geplaatst: Di aug 03, 2010 21:28     Onderwerp:

klaaval schreef:

sepke dat is een hond 
de gemiddelde huis tijger is niet bang voor mensen 
en een verwilderde wel 

gonies zo hebben wij er ook veel weg gebracht 

gr klaaval

Dat ben ik toch niet helemaal met jou eens, de gemiddelde huiskat die op strooptocht is gedraagt zich heel anders dan thuis op de bank bij de kachel om het zo uit te leggen. Of wij moeten

hier heel andere katten hebben dan bij jullie.

Naar boven   

klaaval

Geregistreerd op: 6-11-
2009
Berichten: 784
Woonplaats: egmond

Geplaatst: Di aug 03, 2010 21:36     Onderwerp:

het is ons des tijds zo verteld door een boa 

alleen mag je bij ons vinger recht noorholland dus nee 

gr klaaval

Naar boven   

drentlover

Geregistreerd op: 19-11-
2007
Berichten: 287
Woonplaats: zuid oost
drenthe

Geplaatst: Di aug 03, 2010 21:41     Onderwerp:

Wij hadden een kat met halsband en naamkokertje om, zo van de een op de andere dag was hij weg. 

Na ongeveer 3 weken kwam hij weer thuis , helemaal mager en als ik hem oppakte gaf hij pijn aan, ermee naar de dierenarts en een foto laten maken, wat bleek hij zat vol met hagel. 

Ik heb altijd gedacht dat hij per ongeluk door een jager geschoten was, sinds ik op jachtfora kom weet ik wel beter. 

Hij is trouwens met hagel nog best oud geworden.

Naar boven   

tulip

Geregistreerd op: 20-11-

Geplaatst: Di aug 03, 2010 22:29     Onderwerp:

Eigenaars mogen hun katten niet buiten het erf en in het 'veld' laten lopen, dit is een overtreding van de FFW art 16.3. Binnenkort zal dit aangepast worden en zal veld vernaderd worden in

'overal'. 



Ge eg st ee d op 0
2007
Berichten: 795

Sommige provincies hebben niet hun werk gedaan en de ongewenste -verwilderde- kat niet opgenomen in hun provinciaal soortenbeleid om deze te bestrijden. Het ministerie van LNV is

hierbij in gebreke gebleven om controle uit te voeren op het provinciaal beleid. Het is dan ook beter dat dit landelijk door LNV wordt beheerd en dit is al vele malen bij hen aangekaart,

afwachten. 

De term verwilderde kat is wat moeilijk, ieder kat die in het veld rondstruind is per natuurlijkheid een schadebrenger aan de fauna, immers deze zal de natuurlijke jachtinstincten volgen.

Bijna alle kattenhouders, die hun katten laten rondlopen bazuinen vol trots dat hun kat vaak met een zielig vogeltje thuis komt. Daaromn zijn zij ongewenst in de natuur en daarom zal art

16.3 van de FFW aangepast worden gelden voor het gehele land, dus ook in de steden, waar ze schade toebrengen aan de stadse vogeltjes, mussen en dergelijke. 

Tip: Al je -verwilderde- katten die je schiet heb je vaker in het veld zien stropen! 

Overigens kan de katten eigenaar, bij ontdekking dat je hem gedood hebt, schadevergoeding eisen. 

Als het goed is zou dan ook de bevoegde opsporingsambtenaar, als deze kennis neemt van dit feit, de eigenaar van de kat moeten verbaliseren omdat zijn kat art 16.3 van de FFW heeft

overtreden. 

Tulip

Naar boven   

Nogun

Geregistreerd op: 25-9-
2008
Berichten: 2119

Geplaatst: Di aug 03, 2010 23:36     Onderwerp: kat

Ten eerste zijn veel raskatten (zoals Ragdoll, Maine Coon, Brits kort- en langhaar en vooral de Pers) niet meer in staat, of te sloom om te jagen. Zij zijn gedegenereerd wat jachtinstinct

betreft. 

Ten tweede: hoe houd je als katten eigenaar je kat binnen je tuin/erf? Een kat is een eigenzinnig dier en je kunt hem zelden of alleen onder voortdurend protest van de kat, vastbinden of

ophokken. Zeker ongecastreerde katten van beide geslachten gaan op sjouw als ze een partner zoeken. De boerenerfkatten worden zelden geholpen dus die zijn er nog een graadje erger

in. 

Ten derde: het probleem van het dumpen van de overtollige katten. Kittens geboren, niemand wil ze, op vakantie: Mienie mag lekker terug in de natuur/ het maisveld/ de

snelwegvluchtstrook. De meeste van die katten overleven hun wildexpeditie niet lang. 

Zelf heb ik Noorse boskatten en langhaar Rexen, en van de Noren kunnen sommigen jagen, (muizen vangen) niet allemaal, maar de Rexen, dus eigenlijk Britten, kunnen er niks van. Ze

kijken wel en mekkeren als er iets beweegt maar zelfs als je met ze speelt met zo'n muis aan een stokje met elastiek, vangen ze het alleen als ze er niet voor hoeven lopen en het binnen

pootbereik komt. 

Dit jaar liepen de katten in de tuin los en zijn er 2 merelnestjes groot gekomen en uitgevlogen. Ze hebben een aantal dagen niet helemaal vliegvlug in de tuin gezeten, gevoerd door de

ouders en in het zicht/bereik van de katten, maar die kregen eendagskuikens gevoerd en misschien daardoor waren de merels niet genoeg interessant. 

Katten hebben ook een nuttige functie: ze vangen voornamelijk muizen en andere kleine knaagdieren die anders in ons huis en tuin zouden floreren, en nu dus niet. Dat ene jaar dat wij

geen kat hadden zaten de muizen op zolder en in de keukenkastjes. Nu geen eentje binnen, nooit. 

Jammer genoeg lopen er in en na de vakantie bij ons weer allerlei gedumpte katten in de mais, die doodgaan of verwilderen. 

Tja, wanneer is een kat verwilderd? Wanneer hij geen baasje heeft. 

Dat idee van de fluo halsbanden vind ik ideaal: zo komen er geen misverstanden tussen jagers en buurtbewoners, en als iemand een kat heeft die ver wegloopt en/of stroopt (het zijn

individuele gevallen, niet ALLE katten die dat doen) en hij heeft zo'n halsband om, kan de eigenaar er altijd op gewezen worden en dan alsnog zijn kat bij zich houden. 

Het is drama als je kat half kapotgeschoten met hagel thuiskomt, en het gebeurt nogal eens. Geen reclame. 

Ik ben niet heilig, mijn honden vangen ook wel eens een struin of gedumpte kat, die herkenbaar is aan zijn magerheid, mottigheid, krioelend van ongedierte, en slechte konditie, en

daarom ook niet snel genoeg meer kan weglopen. Dat zijn ook maar stakkers die gedumpte dieren. 

Zelf ben ik diverse katten kwijtgeraakt waarschijnlijk door kastvallen van jagers. Die ze misschien vlak achter mijn tuin in de mais zetten. Vind ik niet leuk. Tegenwoordig kijk ik regelmatig

in de mais en zijn de kastvallen dus ook verdwenen en raak ik geen katten meer kwijt. 

Duivenmelkers hebben ook een hekel aan katten en zullen ze verdelgen als ze de kans krijgen. 

Mijn dekkater zit permanent in een ren. Mijn poezen gaan nauwelijks of niet buiten mijn tuin. Als ik wegga of ze krols zijn doe ik ze ook in de ren.

Naar boven   

BRNO
moderator

Geregistreerd op: 22-11-

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 00:23     Onderwerp:

Nogun, dat ben ik niet met je eens. 

Zo jij nu schrijft is het een vrijbrief voor de katten om rond te lopen waarom hebben BV duivemelkers een hekel aan katten, hun "dure" duiven worden gepakt. Zo ook vogelliefhebbers,



Ge eg st ee d op  
2007
Berichten: 1380
Woonplaats: Vlijmen

tuinliefhebbers enz. 

Ik heb in het verleden volieres gehad met major putters, goudvinken, haakbekken enz, dan zit je niet op een kat-op-de-kooi te verwachten. 

Als de vogels zich doodvliegen of door het gaas heen geslagen worden betaald de katteneigenaar (als je hem kan vinden) echt deze schade niet. 

Als je daarover begint zeggen alle kattenliefhebbers, ik kan mijn kat niet thuis houden, dat is ook te leren. Mijn schoonzus heeft altijd 2 katten gehad en die kwamen niet uit de tuin. Ook

stond hier een voliere op waar zij 1x in gezeten hebben en er nooit meer aan durven komen. 

Ik werd dan geadviseerd om maar een stroomdraad rond mijn kooi te hangen, FOUT. de kattenliefhebbers MOETEN zo'n schrikdraad rond hun tuin leggen zodat de kat niet weg kan en

schade doet bij andere. 

BRNO

Naar boven   

Nestor
Site Admin

Geregistreerd op: 15-11-
2007
Berichten: 3914
Woonplaats: dejachthut.eu

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 00:47     Onderwerp:

Hoe dan ook, voordat je iets aan de verwilderde katten probleem doet kijk even hier. 

Dan weet je waar het kan of mag en waar niet, en zo ja onder welke voorwaarden. 

http://www.nojg.nl/Indexpagina/Archief%20nieuws%20en%20actualiteiten/Doden%20exoten%20en%20verwilderde%20dieren%20niet%20(meer)%20zonder%20meer%20toegestaan.htm

Beetje lange link, maar met een beetje plakwerk in je adresbalk kom je er wel. 

Groet, 

Nestor

Naar boven   

Knieft

Geregistreerd op: 3-12-
2009
Berichten: 632

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 00:56     Onderwerp:

Een hele lange link voor een kort antwoord. Met deze f/f wet, laat die Felix lopen. Of je moet heel zeker zijn dat het een echte verwilderde kat is. Dan nog als een katvriendelijke vriend wat

ziet? hoe bewijs je dat het om een verwilderde Felix gaat.

Naar boven   

spatje

Geregistreerd op: 6-1-2008
Berichten: 123

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 08:33     Onderwerp:

tulip schreef:

Overigens kan de katten eigenaar, bij ontdekking dat je hem gedood hebt, schadevergoeding eisen. 

als je de verkeerde treft doet hij ook aangifte wegens overtreding van art 350: 

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt gestraft met

gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele

aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. 

Kan dus best zijn dat die katteneigenaar de wet overtreedt, maar als je gepakt wordt als je een huiskat schiet ben je minimaal voorlopig uitgejaagd. En terecht.



Naar boven   

spatje

Geregistreerd op: 6-1-2008
Berichten: 123

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 08:43     Onderwerp:

Vrienden van ons uit Canada (jagers uiteraard) lachten zich trouwens helemaal suf om ons toen ze hoorden dat wij ons hier druk maken om een loslopende kat in het veld. In Canada

kunnen ze de huiskatten niet eens los buiten laten lopen omdat die acuut ten prooi vallen aan de echte predatoren die ze daar hebben. En ondanks de aanwezigheid van behoorlijke

aantallen predatoren als coyote hebben ze daar bepaald geen gebrek aan wild incl. grondbroedende hoenders. Gezond wild is volgens die Canadezen dermate weerbaar dat een huiskat

geen invloed zal hebben op de stand. En gezien de situatie daar kan ik wel wat voor hun standpunt voelen. Het is niet de eerste keer als ik een haas een huiskat uit het veld zie jagen.

Naar boven   

tulip

Geregistreerd op: 20-11-
2007
Berichten: 795

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 10:03     Onderwerp:

spatje schreef:

tulip schreef:

Overigens kan de katten eigenaar, bij ontdekking dat je hem gedood hebt, schadevergoeding eisen. 

als je de verkeerde treft doet hij ook aangifte wegens overtreding van art 350: 

1. Hij die opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt, wordt

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 2. Gelijke straf wordt toegepast op hem die opzettelijk en

wederrechtelijk een dier dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, doodt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt. 

Dat geld dus niet voor katten die in het veld lopen, daar is al uitspraak over geweest. het enige wat de eigenaar van de kat kreeg is een schadevergoeding. Staat ook duidelijk in het artikel

die je geeft. 

Tulip

Naar boven   

foxhunter
moderator

Geregistreerd op: 25-11-
2007
Berichten: 1255

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 10:06     Onderwerp:

Al met al blijft het gevoelig om katten op te ruimen. 

Weet wat je doet en hoe je het doet. 

Enkele voorbeelden van hoe het kan. 

Jaren terug toen het mocht sprak ik met een boer in mijn veld af na meerdere keren een kat van hem behoorlijk ver van zijn boerderij opgmerkt te hebben. 

A. als ik hem een jonge weidevogel zag pakken of 

B. als hij verder dan de oude eendenkooi zou lopen. 

De kat geschoten mocht worden met de .222 welke gezien de impact van het schot een snelle dood garandeerd. 

Hagel wilde hij niet, risico van ziek schieten te groot. 

De kat is toen voor de eendenkooi gesneuveld. 



Ik had toen als stelregel, moest de kat meerdere keren tegengekomen zijn en hij verder dan twee zandwegen ca. 800 meter van de boerderijen moesten zijn. 

Het werkte van twee kanten de boer had nooit te veel katten en de echte stropende veldkatten werden opgeruimd. 

Een boer had een rode kater welke de jonge hazen mee naar huis sleepte en in de hooiberg gedeeltelijk opvrat. 

Deze boer was zo kwaad dat de jonge hazen welke hij tijdens het maaien uit het lange gras van een maaidood gered nu toch dood waren dat de kater even later het huidige met het

eeuwige verwisselde. 

Nu het allemaal niet meer mag komen de boeren vragen of je naar de boerderij wil komen om katten dood te schieten, daar bedank ik dan maar voor, ik heb mijn akte lief. 

@ spatje, er is een documentare geweest op Discovery channel over stropende huiskatten in Engeland zorg dat de Canadese vrienden die eens zien dan is hun het lachen wel over. 

Vr.g. foxhunter.

Naar boven   

tulip

Geregistreerd op: 20-11-
2007
Berichten: 795

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 10:12     Onderwerp:

spatje schreef:

tulip schreef:

Overigens kan de katten eigenaar, bij ontdekking dat je hem gedood hebt, schadevergoeding eisen. 

Kan dus best zijn dat die katteneigenaar de wet overtreedt, maar als je gepakt wordt als je een huiskat schiet ben je minimaal voorlopig uitgejaagd. En terecht.

Bij een huiskat wel, immers zoals het woord al zegt die komen alleen voor in huis (en op erf). Katten in het veld geschoten, daar is al uitspraak over.. de jager mag er van uit gaan bij

herhaald zien van de kat in het veld, wetende geen eigenaar, dat het om een verwilderde kat gaat. Hier moet ook nog bij gezegd worden, dat huiskatten die alle nachten in het veld

komen, omdat de bazen de kattenluiken laten openstaan, ook als verwilderd dienen te worden aangemerkt. 

Tulip

Naar boven   

JANTJE .270

Geregistreerd op: 29-5-
2009
Berichten: 547
Woonplaats: thuis of
hoogzit

Geplaatst: Wo aug 04, 2010 10:22     Onderwerp:

spatje schreef:

Vrienden van ons uit Canada (jagers uiteraard) lachten zich trouwens helemaal suf om ons toen ze hoorden dat wij ons hier druk maken om een loslopende kat in het veld. In
Canada kunnen ze de huiskatten niet eens los buiten laten lopen omdat die acuut ten prooi vallen aan de echte predatoren die ze daar hebben. En ondanks de aanwezigheid van
behoorlijke aantallen predatoren als coyote hebben ze daar bepaald geen gebrek aan wild incl. grondbroedende hoenders. Gezond wild is volgens die Canadezen dermate weerbaar
dat een huiskat geen invloed zal hebben op de stand. En gezien de situatie daar kan ik wel wat voor hun standpunt voelen. Het is niet de eerste keer als ik een haas een huiskat uit
het veld zie jagen.

Het is ook niet de eerste keer dat ik een felix met een jonge haas uit het veld zag komen. 

Nog niet te spreken van al de jonge konijnen, als ze een wentel weten met jongen gaan ze er aan een voor een. 

Gr jantje.

Naar boven   

R2B Geplaatst: Wo aug 04, 2010 10:38    Onderwerp: Re: kat



Geregistreerd op: 21-11-
2007
Berichten: 494

Gep aatst o aug 0 , 0 0 0 38 O de e p e at

Quote:

hoe houd je als katten eigenaar je kat binnen je tuin/erf?

Da's heel simpel. Je bent terecht heel trots op en blij met je hondjes, je zou ze voor geen prijs willen missen dientengevolge houd je ze in huis of in een kennel. Hetzelfde kan met een kat,

gewoon in huis of in een kattenren. Als je ziet hoe vreselijk veel katten er doodgereden worden vraag ik me af welke katten eigenaar het in zijn botte kop haalt zijn kat überhaupt los rond

te laten hollen. Dan kun je wat mij betreft niet met droge ogen beweren dat je zo veel om je poesje geeft, en hoef je bij mij ook niet met krokodillentranen aan te komen als je poesje

ineens een gat extra heeft. De juristen noemen dat risicoaanvaarding, mijn kinderen zeiden altijd "eigen schuld dikke bult" . Die dure raskatten zie je trouwens nooit los buiten lopen, als

zo'n dier een waarde heeft van  1800,-- is de eigenaar er ineens een heel stuk zuiniger op dan wanneer er op marktplaats gratis een nieuwe kan worden afgehaald. Blijkbaar valt het door

de bank genomen toch wel mee met die emotionele binding. 

De modegril om katten zo fijn onbeheerd buiten te laten lopen is trouwens idiotie ten top. Het zou wat worden als iedereen zijn huisdieren maar onbeheerd los zou laten lopen "omdat dat

de natuur is" . Ik ken vele paarden bijvoorbeeld die ook veel liever lekker los zouden lopen dan dag in dag uit hun dwangneurotische rondjes te lopen in een kleine modderige paddock.

Waarom die dan niet en katten wel? 

Hier in de grensstreek zijn er heel veel mensen die hun katten in een ren houden. In Duitsland is er vrij weinig discussie over het bestrijden van katten, daar worden ze subiet gestrekt als

ze meer dan 300 meter van het dichtstbijzijnde huis lopen. Aangezien de meeste huizen hier meer dan 300 meter van de grens liggen, maar de tuinen wel doorlopen tot aan de grens, doet

elke kat die de tuin uit loopt een beroep op 1 van zijn 9 levens. Dat gaat dus niet lang goed. 

Het is net als bij de stropende honden; je kunt het de kat niet kwalijk nemen maar de baas moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

Naar boven   
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