
En kort introduktion i islära.




Den kanske viktigaste kunskapen att ta med sig ut på  
isen är att den kan variera i tjocklek och styrka. 

Nästan alla naturisar har svaga områden, de 
vanligaste av dessa är bra att känna till.




Vid bäckmynningar och frånflöde är ofta isen 
försvagad pga rörelsen i vattnet.




Sund och uddar är också områden där isen är 
försvagad pga att vattnet trycks ihop där. Försök ta 

reda på var tillflödet och frånflöde samt 
misstänksamma sund/uddar finns genom att studera 

en karta innan ni ger er ut på en is och var extra 
försiktig vid och runt dessa områden.




Vindbrunnar är områden där isläggningen fördröjts, 
vindbrunnar kan ha öppet vatten eller mer förrädiskt 
vara täckt med tunnare is som inte bär. Vindbrunnar 
är lömska då de kan uppträda på olika ställen år från 

år.




Var alltid försiktig när du ser en förändring i isens 
utseende, det kan vara en gräns till is som inte bär.




Under broar och i närheten av bryggor är isen ofta 
svag, framför allt om isen är nylagd eller efter 

mildväder. Detta beror på att värmeutstrålningen från 
isen förhindras och reflekteras i de närliggande 

överbyggnationerna.







Plusgrader i luften försvagar isen. Isen och dess yta 
blir ofta blöt, på blöt is kan svagheter vara svåra att 

se.




En råk en en stor spricka i isen och syns ofta väl. 
Även om isen är tjock är råkens kanter ofta 

försvagade. 




I skärgårdar och på stora sjöar kan det förekomma 
båttrafik som bryter upp rännor, även vind och vågor 

kan bryta upp isen.




Nära bebyggelse kan det förekomma 
dagvattenavlopp som kan orsaka svaga områden















Sent på våren kan isen var extra farlig, isen kan vara 
väldigt stadig efter en kall natt men tappar snabbt 

styrka av sol och stigande dagstemperatur.







Åka eller vistas aldrig på isen ensam, håll avstånd till 
den som åker först. Dyker det plötsligt upp en 

svaghet i isen ska bara en person riskera att gå  
genom isen och hamna i vattnet. Kommer man inte 

snabbt upp själv är det viktigt med kamrater i 
närheten som kan hjälpa till med räddningslinor.












Isar som är täckta av snö ska man vara extra försiktig 
med att beträda. Snön inte bara döljer svaga 

områden den isolerar även väldigt bra mot både ljud 
och kyla.









 


