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Sammanställning av omkomna genom drunkning
under februari 2017
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att
7 personer omkom genom drunkning under februari i år jämfört med 8 person under
februari 2016. Under årets två första månader har totalt 12 personer drunknat jämfört med 16
under samma period förra året.
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Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor under februari 2017.
2/2, Man, Hav, Övrigt
Karlskrona kommun, K-län
Strax före klockan 12 på onsdagen larmades SOS om ett drunkningstillbud på Hästö. Polisen
uppger att en äldre man hittats drunknad och att det inte finns någon misstanke om brott.

14/2 Man, 80-års åldern, sjö, is, fiske
Sjöbo, kommun, M-län
En man i 80-års åldern omkom i en drunkningsolycka på Sövde sjön utanför Sjöbo på
tisdagen. Mannen ska ha varit ute och fiskat när olyckan inträffade. Klockan var 14.44 när
polisen fick larm om att en person saknades efter en fisketur söder om Sjöbo. – Sjö- och
flygräddningscentralens helikopter och dykare från räddningstjänsten i Malmö skickades till
platsen vid 15.30-tiden. Enligt uppgift ska det ha varit is på sjön vid tillfället. Vid 16-tiden
meddelade polisen att mannen räddats ur vattnet. Han har fördes med ambulans till sjukhus,
men hans liv gick inte att rädda.
18/2 En man i 45-årsåldern, is, fordon
Gävle, Storsjön, X-län
En man har hittats död efter att ha kört genom isen med en fyrhjuling på Storsjön i Forsbacka
utanför Gävle. På lördagskvällen larmades räddningstjänsten om en drunkning i Storsjön vid
Forsbacka utanför Gävle. 20 minuter senare hittades en fyrhjuling på botten av Storsjön. En
man i 45-årsåldern saknades, och man letade med både isbåt och ytbärgare fram till midnatt.
Under söndagen sattes dykare in i sökandet. Mannen ska ha hittats kring 14.30 på
söndagen.
25/2 En man, hav, hamn,
Skåne, Kivik, M-län
En man hittades död i vattnet vid hamnen i Kivik strax efter klockan tolv på lördagen.
Mannen upptäcktes av förbipasserande som larmade räddningstjänst. Samtalet kom in till
SOS Alarm klockan 12.02 på lördagen. Uppringaren hade påträffat en död person som låg i
vattnet ungefär femton meter ut från den yttre piren i Kiviks hamn. – Det är en man som har
hittats på havsbottnen och han har förmodligen legat där ett tag. Han dog inte idag, säger
Stephan Söderholm vid polisens ledningscentral. Polis, räddningstjänst och sjöräddning
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skickades till platsen. Vid tretiden på lördagen var mannen identifierad och anhöriga
underrättade. Det finns inga misstankar om brott.
8/2, Tre män, 20-årsåldern, 30-årsåldern och 60-årsåldern, sjö, is, övrigt,
Kronoberg, Vetlanda kommun, Korseberga, G-län
De tre ska ha gett sig ut på isen tisdag eftermiddag och då dem inte återkom har anhöriga
blivit oroliga och kontaktat lokala räddningstjänsten. Vid 19.00 tiden kom ett larm in till SOS
Alarm om att tre personer inte ska ha kommit tillbaka efter att ha varit ute på Hjärtasjön vid
Hultsvik i Vetlanda kommun. Räddningstjänstens styrkor från Vetlanda, Korsberga och
Landsbro larmades ut med assistans från Sjöfartverkets räddningshelikopter.
Räddningstjänsten anträffade en person i flytandes i vattnet mycket allvarligt skadad och
fördes med ambulans till sjukhus. Därefter påträffades det andra två vid iskanten. 04.45 på
onsdagsmorgonen uppgav polisen att männen avlidit.
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Statistiken bygger på data hämtad från flera olika källor: mediers rapportering, rapporter från
våra egna lokala och regionala förbund, samt att uppgifterna kontrolleras med polis och
räddningstjänst. Statistikens stäms regelbundet av mot olika officiella källor, exempelvis
MSBs IDA-databas över räddningsinsatser, Socialstyrelsens dödsorsaksregister och
Transportstyrelsens statistik över fritidsbåtsolyckor.
Statistiken sammanställs varje månad och i januari varje år görs en årssammanställning.
Sammanställningen redovisar omkomna genom drunkning i Sverige samt drunknade
svenska medborgare utomlands - exklusive suicid.
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