
En �sksjukdom som aldrig tidigare setts i Stockholm har drabbat öringarna ibland annat Sickla Sluss. FOTO: Jonas Holmberg

En mystisk sjukdom har drabbat öringarna i Sickla sluss. Ingen vet vad som orsakat sjukdomsutbrottet
– eller ens vad det är för sjukdom. Enligt länsstyrelsen har något liknande har aldrig setts i
Stockholmsområdet tidigare.

 Under förra veckan hörde många av sig till Länsstyrelsen efter att ha sett, vad som kan vara,
svampinfekterade öringar i Sickla sluss. Tidigare har �skar med liknande sjukdomssymptom påträffats i
Norrland, och Sveriges veterinärmedicinska anstalt håller på att utreda vad det kan vara för sjukdom. Förutom
i Sickla sluss har sjuka �skar också setts i Strömmen och i Mälaren.

– Det här är första gången vi har sett �sk med de här synliga angreppen i Stockholm. Det är klart oroande,
säger Niklas Sjöberg, �skerikonsulent på Länsstyrelsen.

Om det är samma sjukdom som de norrländska �skarna har varit drabbade av är oklart. Det är inte ens säkert
att �skarna i Sickla ström har just svampinfektioner. 
– Vi är så klart oroliga för att det kan vara något annat, som en virussjukdom. Men just nu vet vi helt enkelt
inte vad det är de drabbats av, säger Niklas Sjöberg.

Orsaken till sjukdomsangreppet är inte heller klarlagt än, men det kan handla om att �skarna stått tätt och
blivit stressade, och därför mer mottagliga för sjukdom, säger Niklas Sjöberg.

De �skar som blivit väldigt ansatta av angreppen har dött. 
Svar från Sveriges veterinärmedicinska anstalt väntas om ungefär en månad.
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