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Katten Kotte kom hem
kastrerad
Vem har kastrerat min katt? Det undrar ägaren Agneta Setterwall i
Sunnersta. Hon fick en chock i förra veckan när katten kom hem, kastrerad
och med ett sår på magen.
14-årige bondkatten Kotte har i alla år rört sig fritt och obekymrat. Men i förra
veckan kom han hem nykastrerad och med en tratt runt halsen.
- Vi är mycket upprörda, säger Agneta Setterwall som nu har polisanmält
händelsen.
Agneta Setterwall misstänker att någon trodde att katten var hemlös och lät
kastrera den. Nu har Kotte på nytt försvunnit. Agneta Setterwall misstänker att
Kotte är instängd hos den person som lämnade in honom. Efter kontakter med
djursjukhuset i Uppsala har Agneta Setterwall fått reda på att Kotte blev
kastrerad där i förra veckan. En dam som trodde att Kotte var hemlös ska ha
lämnat in honom. Klinikchefen Madeleine Eilertsen säger att kliniken nu tagit
kontakt med damen för att Agneta Setterwall ska få tillbaka Kotte.
- Vi hoppas verkligen att det här reder ut sig och att hon får hem sin katt.
Damen ska ha betalat bortåt 1 200 kronor för ingreppet. Kattens buk
öppnades för att hitta en andra testikel. Men ingreppet gjordes i onödan eftersom
testikeln togs bort när Kotte var liten. Madeleine Eilertsen tycker inte att vare sig
damen eller kliniken bär skuld för det inträffade.
- Damen har egentligen inte gjort något fel. Katten var ju inte märkt och vi har

inte kunnat kontrollera vem som var ägare. Vi får lita på vad folk säger.
Föreningen samvetet, som tar hand om hemlösa katter, anser att hankatter
ska kastreras. Bakgrunden är de många hemlösa katter som finns i
Uppsalaområdet.
- Det föds otroligt många oönskade kattungar. Det finns även andra fördelar med
kastrering, att de inte pinkar på grannarnas utemöbler eller slåss med andra
katter, säger Cecilia Bergström, ordförande i Föreningen samvetet.
Hon påpekar även vikten av att märka sin katt så att man vet att den har en ägare.
- Det finns folk som har omärkta katter. Då finns risken att andra tror att den är
hemlös.
Agneta Setterwall inser i efterhand att hon borde ha märkt katten. Hon är
ändå upprörd över att någon drog slutsatsen att katten var hemlös.
- Mitt mål är att få hem min katt och att prata med kvinnan och berätta om den
sorg och vrede som jag känner. Det finns mycket missriktad välvilja som vi kan
vara utan och det här är ett sådant fall. Agneta Setterwall berättar att hon tidigt
bestämde att Kotte skulle få vara okastrerad.
- Jag vet att man kan diskutera det men jag valde det. Och varför ska inte en
hankatt få vara okastrerad?

