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Ytterligare information:
Svenska Livräddningssällskapet, Mikael Olausson områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45

Preliminär sammanställning av omkomna vid drunkningsolyckor under november 2021
Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor
visar att 2 personer mist livet under november 2021 jämfört med 1 personer under november 2020. Totalt
har 93 personer omkommit i år genom drunkningsolyckor. Under samma period förra året omkom totalt 74
personer.
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Kallgraderna gör sig gällande i nästan hela landet. Det medför att vattnet fryser till, och isarna breder ut sig
allt mer. I norr börjar även de större älvarna att gå igen och i Mellansverige fryser sjöar och mindre fjärdar
för att stora delar av landets mindre vatten.
Den senaste veckans kyla har gjort att isarna har lagt sig på en del mindre och medelstora sjöar i
Mellansverige. Entusiastiska och kunniga långfärdsskridskoåkare har redan tagit de efterlängtade första
skären på nylagda blanka isar. Snart kan vi förvänta oss att iskunniga och säkerhetsmedvetna sportfiskare
kommer ut och drar den första abborren.
För den breda allmänheten vill vi mana till stor försiktighet. Att bedöma bärigheten av den första svarta isen
är väldigt svårt och kräver stor kunskap. Om det sedan kommer lite snö på isen är det nästan omöjligt utan
redskap.
Att själv ta sig upp om man går igenom isen är svårt för de flesta och omöjligt för en del. Därför är det viktigt
med sällskap på isen.
Några enkla regler för ökad säkerhet:
• Undersök isens bärighet innan du går ut på den och vid förflyttningar. Använd ispik eller isborr. För den
som inte är väldigt iskunnig rekommenderar minst 10 cm kärnis.
• Ta hjälp och råd från erfarna om du är det minsta osäker.
• Kolla gärna med närboende eller fiskeklubbar som ofta kan ge en bra bild av isläget.
• Var aldrig ensam på isen. Att själv ta sig upp om isen brister kan vara svårt för den som inte är
vältränad.
• Använd säkerhetsutrustning som ispik, isdubbar (bäres under hakan) och lättåtkomlig säkerhetslina.
Någon form av flythjälp kan vara avgörande om du går igenom isen. Se till att placera telefonen i ett
vattentätt fodral och värmeisolerande ficka.
• Lär dig isens svaga punkter. Särskilt viktigt att undvik nu är: strömsatta områden som in- och utlopp och
sund.
• Håll dig på land om det finns minsta anledning att tro att isen kan vara farlig.
Läs mer på issäkerhet.se
Kortfattad beskrivning av drunkningsolyckor med dödlig utgång under november 2021
4/11 Älv, övrigt, man, 60-årsåldern
Lötälven, Kristinehamn, S-län
SOS larmades på torsdagseftermiddagen om ett drunkningstillbud i centrala Kristinehamn. Enligt larmet
hade en person ramlat i Lötälven. Enligt operatören på SOS Alarm har personen tagits upp ur vattnet
och räddningspersonal har tillsammans med ambulanspersonal genomfört hjärt- och lungräddning. Även
ambulanshelikoptern kallades till platsen. Mannen fördes till Centralsjukhuset med helikopter men hans liv
gick inte att rädda.

22/11 Sjö, is, man, 68 år
Stöcksjön, Umeå, AC-län
En man i 70-årsåldern har gått igenom isen och drunknat i Umeå. Mannen söktes under eftermiddagen
och kvällen innan han hittades avliden i en vak. Hans anhöriga är underrättade.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Olausson, områdesansvarig säkerhet, 08-120 102 45, mikael.olausson@sls.a.se
* 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.

