PRESSMEDELANDE 2017-02-15

Issäkerhetsrådet varnar för luriga skärgårdsisar
Issäkerhetsrådet vill med anledning av de nylagda skärgårdsisarna varna alla som inte har
mycket god isvana att beträda isarna i skärgården.
Under den senaste månaden har isläget för långfärdsskridskoentusiaster och sportfiskare varit
exceptionellt gott. Bättre än på många år. Många har kunnat njuta av fantastiska isar på de små och
mellanstora insjöarna. Notera dock att ingen is är helt säker och att det på alla sjöar finns svaga
områden. De stora insjöarnas större ytor har fortfarande öppet vatten eller stora svaga områden.
Skärgårdsisarna som nyligen lagt sig i skärgårdens inre delar är extra riskabla. Kombinationen av
salthaltig is, allt högre stående sol och temperaturer som pendlar kring nollsträcket gör att istillväxten
där avstannar. Den senaste tidens stora vattenståndsvariationer har skapat strömmar som gjort
skärgårdsisarna extra farliga.
Den som inte är van att vara på is ska inte vistas på isar som är tunnare än 10 cm. För att försäkra sig
om att isen är tillräckligt tjock för att vara på behöver man ha god kunskap och rätt utrustning. Man
skall också alltid ha sällskap på isen.
Kunskap innebär grundläggande kunskaper om isens egenskaper, typiskt svaga ställen samt att förstå
hur isens hållfasthet förändras med skiftande väderförhållanden. Kunskap får du om du ansluter dig till
en förening, t.ex. Sportfiskarna eller Friluftsfrämjandet.
Utrustningen ska bestå av ispik eller annat redskap för att prova isens hållfasthet, isdubbar, livlina,
ryggsäck med torra kläder eller annan form av flythjälp. Telefon i vattentätt fodral är viktigt för att
kunna larma vid olycka. Använd ispiken flitigt.
Sällskap måste man ha på is. Om man plurrar är sannolikheten att man tar sig upp på egen hand
mycket mindre än man tror. Särskilt om man är lite äldre. Då tryter orken lätt. Med sällskap som har
rätt utrustning ökar chansen rejält att man kommer upp ur vaken och om nödvändigt snabbt kan få
iväg ett larm.

Ytterligare information:
Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet, 08-120 102 45,
mikael.olausson@sls.a.se
Anders Tysk, Projektledare Issäkerhetsrådet, 070-514 01 80
Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet, 070-594 15 96
Issäkerhetsrådet vill verka för tryggare vistelser på isar genom information som syftar till ökad
iskunskap hos allmänheten. Genom att nyttja de medverkande organisationernas kunskap, resurser
och kanaler når vi ut till fler. Därmed ökar vi kunskapen om is och dess möjligheter, samt hur man
hanterar risker och olyckor på isen. Issäkerhetsrådet består av följande organisationer:
Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation, Friluftsfrämjandet,
Sjöräddningssälskapet, Skridskonätet, Sportfiskarna, Örnsköldsviks kommun och Stockholm Stad.
Tillsammans driver vi informationssajten issäkerhet.se
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