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Förord 

Rapporten "Isläggning och islossning i svenska sjöar" är framtagen inom Analysenheten på 
affärsområde Samhälle vid SMHI. 

Jag har vid denna undersökning haft tillgång till en stor mängd data av isläggnings- och 
islossningstidpunkter. Jag vill rikta ett stort tack till alla de som under årens lopp observerat, 
insamlat och digitaliserat dessa data. Jag vill också tacka Birgitta Raab, Maja Brandt och 
Hasse Alexandersson som varit till stor hjälp under arbetet med rapporten. 

Norrköping i oktober 1999 

Anna EkJund 





Sammanfattning 

Systematiska observationer av isläggnings- och islossningsdatum i svenska sjöar har utförts 
sedan 1870. Enstaka observationsserier från tidigare år har också samlats in. l denna 
undersökning redovisas statistik över isläggnings- och islossningstidpunkter och studeras 
olika samband. 

I de nordligaste delarna av landet sker isläggningen i genomsnitt i slutet av oktober och i de 
sydligaste delarna i slutet av december. Sjöar i södra Sverige kan enstaka år förbli isfria hela 
vintrar. I tidpunkten för islossning märks en tydlig geografisk skillnad, där isen i sydligaste 
Sverige i medeltal går upp i slutet av mars och i nordligaste Sverige i början av juni. 
Isläggning sker först i små, grunda och högt belägna sjöar i norra Sverige och sist i stora, 
djupa sjöar på låg höjd i södra Sverige. Det finns ett starkt samband mellan 
isläggningstidpunkt och sjödjup. För islossningen har väderförhållandena under våren större 
betydelse än sjöns egenskaper. Inom samma område sker islossning ungefär samtidigt i sjöar 
med olika storlek och djup. Samband mellan isläggning/islossningstidpunkt och 
lufttemperatur under hösten respektive våren redovisas. I sjöar där observationer av 
isläggning och is lossning har pågått många år kan märkas en svag tendens till att isläggningen 
kommer senare och islossningen tidigare än i början av 1900-talet. 
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1. Inledning 

Vintern 1870/187 l tog meteorologiprofessorn Hildebrandsson i Uppsala initiativ till 
observationer av isläggnings- och islossningsdatum i svenska sjöar. Det var då 
hushållningssällskapen som skötte observationerna i respektive län. Antalet observationssjöar 
var totalt cirka 150 stycken i hela landet, men de var ojämnt fördelat mellan de olika länen. 
Vintern 1881/ J 882 övertogs observationsnätet av Statens Meteorologiska Centralanstalt (som 
1919 slogs samman med Hydrologiska byrån och bildade SMHA, från 1945 SMHI). Under 
årens lopp har observationerna fortsatt, men stationsnätet har modifierats många gånger sedan 
1870. I dagens stationsnät ingår 318 sjöar, av vilka de flesta ligger i närheten av någon 
meteorologisk station. På 1910- och 1920-talet arbetade man med att samla in observationer 
av isläggnings- och islossningsdatum som tidigare gjorts. Dessa observationer insamlades 
främst från flottningsföreningar, privatpersoner samt dagstidningar. På 1950-talet gjordes en 
inventering av äldre material i SMHis arkiv. Många klimatobservatörer och vattenförings
observatörer hade genom årens lopp även fört anteckningar om isläggnings- och islossnings
datum i någon närliggande sjö. Med hjälp av dessa insamlingsarbeten fick SMHJ tillgång till 
observationer från fler sjöar och även längre observationssericr från före 1870. Totalt finns ca 
40 000 observationer av isläggnings- eller islossningsdatum i svenska sjöar. 

Tidigare har vid SMHA och SMHI skrivits två rapporter rörande isläggnings- och 
islossningsdatum på sjöar. Den första gjordes 1920 av J. V. Eriksson och innehåller analyser 
av observationer i ca 200 sjöar under perioden 1881 till 1918 samt en utförlig diskussion kring 
resultaten. Den andra undersökningen gjordes av A. Moberg (1967), där statistik över 
isläggning och islossning för perioden 1911 till 1960 finns redovisad. Han särskiljer 13 
områden, inom vilka sjöarna har liknande isförhållanden. I samband med arbetet med Sveriges 
Nationalatlas (1995) gjordes nya analyser av isläggnings- och islossningsdatum för perioden 
1961 till 1990. 

l denna undersökning har statistik framtagits för isläggnings- och islossningstidpunkter i sjöar, 
bland annat medeldatum då isen lägger sig och går upp och antal dagar som isvintern varat. 
Olika sjöars is läggnings- och islossningstidpunkter har jämförts. För sjöar med långa tidsserier 
har även trender studerats. 

2. lsläggning 

Under sommaren har sjöarna högre temperatur i ytliga lager än i djupa. Allt lägre 
lufttemperatur och tilltagande vindar under hösten gör att vattnet avkyls och omblandas 
(Lindh och Falkenmark 1972). Vattnet får så småningom samma temperatur på alla djup. 
Omblandningen av vattnet fortsätter tills ytvattnets temperatur sjunker under +4 °C. Eftersom 

sötvatten har sin högsta densitet vid +4°C är ytvattnet då lättare än djupvattnet ocb sjunker 
inte som tidigare under hösten utan ligger kvar över djupvattnet. Ytvattnet kyls sedan ner 
alltmer och når så småningom en temperatur nära 0°C. När ytvattnet är kallare än djupvattnet 
är vattnet i sjön omvänt skiktat. 

Vad som krävs för att isen skall lägga sig på en sjö är att ytvattnet är nollgradigt, att 
lufttemperaturen är låg och att det är klart väder och relativt vindstilla (Fremling 1977, Ashton 
1986, Friluftsfrämjandet 1997). Oftast lägger sig isen en klar och kall natt. Isen fryser först 



runt partiklar i vattnet, så kallade kristallisationskärnor, och växer ut till långa nålar som 
bildar ett nät av is på vattenytan. Detta nät förtätas snart till ett helt istäcke. I allmänhet lägger 
sig isen först i lugna vik.ar och längs stränderna. Denna första isläggningen sker i regel relativt 
kort tid efter det att lufttemperaturen underskridit noll grader. I stora och djupa sjöar kan det 
dröja lång tid från den första isläggningen tills hela sjön är islagd. Det beror på att omvänd 
skiktning nås senare i djupa delar av sjön, men också på att det därefter måste bli relativt 
vindstilla för att isen skall kunna lägga sig. I små sjöar sker isläggningen ofta mer samlat. I 
början av vintern förekommer ofta så kallad nattis, det vill säga sådan is som frusit tilJ under 
en kall natt och sedan åter smälter nästa dag. 

Faktorer som påverkar isläggningen är Jufttemperatur, nederbörd, vind, molnighet, sjöareal, 
sjödjup och strömningsförhållanden. En liten och grund sjö med stor vattenomsättning har 
ofta ticlig isläggning, eftersom det relativt varma sjövattnet snabbt byts ut mot genom
strömmande kallare vattnet. Eriksson (1920) fann att sjöns djup har en stor betydelse för hur 
avkylningsprocessen under hösten ser ut och därmed när isen lägger sig på sjön. Även vinden 
har en viss betydelse. Isen lägger sig genomsnittligt senare på en vindutsatt sjö än på en sjö 
som inte är så utsatt för vindpåverkan. Små sjöar och sjöar som genomströmmas av kallt 
älvvatten lägger sig tidigast. Stora och djupa sjöar isläggs sist. 

3. Istillväxt 

Isen växer genom att värme transporteras från isens undersida, genom isen, genom eventuell 
snö på isen och genom luften ut i rymden. Isens undersida avkyls och vattnet närmast under 
isen fryser. Hastigheten på istillväxten beror på hur snabbt isbildningsvärmen kan 
transporteras bort. Istillväxten blir större om lufttemperaturen sjunker, molnigheten minskar, 
vindhastigheten ökar eller luftfuktigheten minskar. Ett snötäcke på isen isolerar och försvårar 
värmetransporten genom isen och gör att istillväxtcn minskar. 

4. Islossning 

På våren försvagas isen, främst på grund av solens strålar. Lufttemperaturen påverkar inte 
smältningen så mycket, eftersom isen har svårt att uppta stora energimängder direkt frän 
luften (Fremling 1951 och 1977, Eriksson I 920). Regn under isavsmältningsperioden kan 
påskynda islossningen. Ofta blir isen landlös innan den smälter helt, det vill säga det bildas 
öppet vatten mellan strandkanten och isen. Detta kan ske av flera orsak.er. Vanligaste orsaken 
är att vattenståndet stiger då snösmältningen på land kommit igång och smältvatten därigenom 
tillförs sjön. Isen på sjön följer med denna stigning medan isen invid land ofta är fastfrusen på 
en lägre nivå. Detta gör att strandisen kommer att ligga under vatten och börja smälta i det 
relativt varma sjövattnet. En annan orsak till att isen blir !andlös är att vattnet i de grunda 
delarna längs stränderna snabbt värms av solstrålningen genom isen, vilket gör att den också 
smälter underifrån. Ökad genomströmning genom sjön till följd av snösmältning påskyndar 
ofta islossningen genom att turbulensen ökar och därmed avtäringen på isen underifrån. I 
grunda sjöar med stor genomströmning börjar islossningen med att inlopps- och 
utlopps vakarna vidgas allt mer tills en stor del av sjön är isfri. 

2 



Den slutliga islossningen sker i regel ungefär samtidigt i alla sjöar i ett område, stora som 
små. Oftast sker den mycket hastigt. Ett istäcke består till stor del av sarnmanfrusna 
pelarformade kristaller. På våren tränger solstrålarna långt ner i isen och förstör fogarna 
mellan kristallerna. Det betyder att den sena vårisen kan vara mycket tjock, men så löst 
sammanfogad att den inte bär. Vid den sista fasen av islossningen är det oftast vinden som är 
det avgörande. En is som är landlös sätts lätt i rörelse av vinden och bryts sönder om isens 
kristal.lfogar delvis har lösts upp. En is som är flera decimeter tjock kan på så vis gå upp på 
några få timmar. När isen brutits sönder smälter isstyckena och kristallerna snabbt i sjövattnet. 
I små och vindskyddade sjöar smälter isen ofta utan att först ha brutits sönder. Isen smälter 
nästan alltid i sjöarna och det är mycket ovanligt att sönderbruten is förs med ut från sjön i 
något vattendrag (Fremling 1977). 

Tidpunkten för islossning beror dels på väderförhållandena under tiden för isavsmältning och 
islossning, dels på isens tjocklek, som i sin tur beror på väderförhållandena under hela vintern. 
Det betyder att isen kan gå upp tidigt en vinter då isen har varit tunn, t.ex. en snörik vinter, då 
istäcket inte har kunnat växa så mycket under det isolerande snötäcket. 

5. Observationer 

Isläggningsdatumet definieras i SMl-lls observationer som det datum då hela sjön islades för 
första gången på hösten. Isen skall dock ligga kvar i minst tre dagar och man bortser från 
enstaka öppna vakar. Islossningsdatumet definieras som det datum då sjöns is är borta med 
undantag från mindre partier med is. Om det förekommer flera perioder med is avses den sista 
islossningen. 

De sjöar där isläggnings- och islossningsdatum har observerats är spridda över hela landet 
(figur 1). Observationsmaterialet omfattar för närvarande 557 sjöar med stora olikheter i fråga 
om bland annat areal, djup och höjd över havet. I dessa sjöar har observationer gjorts för minst 
10 år, men ofta betydligt mer. Totalt finns cirka 40 000 observationer av isläggnings- eller 
islossningsdatum i svenska sjöar. I bilaga 1 finns en förteckning över de observerade sjöarna. 
Av dessa sjöar ligger de flesta inom storleksintervallet 1-100 km2 (tabell l ). I de största 
sjöarna observeras isläggning och islossning på flera platser. 

Tabell 1. Antal observationss ·öar i olika storleksklasser. 
Klass 
A (>100 km) 
B (l 0-100 km2) 

C (1-10 km1
) 

D (0,1-1 k.m2
) 

E 0,01-0, I k.m2
) 

Antals ·öar I de olika klasserna 
21 
176 
267 
82 
11 
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Figur J. Sjöar där observationer av istjocklek utfers 1999 (•) och där de tidigare utförts (+). 
En tabell över sjöarnafinns i bilaga 1. 
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6. Resultat 

6.1 Statistik 1961-1990 

För beräkning av meteorologisk och hydrologisk statistik använder man ofta som 
referensperiod de så kallade normalperioderna, 30-årsperiodema 1901-1 930, 1931-1960 och 
1961-1990. De flesta statistiska beräkningar i denna rapport har gjorts för normalperioden 
1961-1990. Islossningsdata från vintern 1960/ 1961 tm vintern 1989/1990 har då använts. 

I figur 2 visas hur många dagar sjöarna i genomsnitt är islagda under vintern. I nordligaste 
Sverige ligger isen i regel mellan 200 och 250 dagar. I sydligaste Sverige varierar 
isvaraktigheten mer, mellan 0 och 125 dagar olika vintrar. Den längsta isvaraktigbeten har i de 
flesta sjöar i landet observerats vintern 1968/1969 och den kortaste 1989/1990. Den längsta 
tiden is Jegat på någon av observationssjöarna är vintern 1982/1983 då isen på Vassijaure låg 
268 dagar. 

Små 
sjöar 

Medelstora 

Figur 2. Antal dagar dc'J små (<l 0 km2
) respektive medelstora (10-100 km2) sjöar är islagda, 

medelvärde for vintrarna 1960/ 1961 - 1989/ 1990. • betecknar de sjöar som statistiken 
bygger på. 
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ISLÅGGNING 
SmA sjöar 
< 10 km2 

~ 
16 oktobor 
1 november 
16 
1 deoember 
15 
1 Januari 

• • Oba11rvorado • sjöar 

ISLOSSNING 
SmA sjöar 
<10km2 

~ 
15 mal'I 
1 april 
16 
1maj 
15 
1 Juni 
15 . . . Obeorverade 
•Jilar 

er 

(/ 

ISLÅGGNING 
medelstora sjöar 
10-100 km2 

~ 
15 oktober 

1 november 
15 
1 december 
16 
1 januari 

• • Observerade . 
aj6ar 

ISLOSSNING 
medelstora sjöar 
10-100 km2 

i 
16 mara 
1 april 
16 
1maJ 
16 
1 Juni 
16 

. . 
Obeorvor1da • ajilar 

Figur 3. Isläggnings- och islossningsdatum i små respektive medelstora sjöar. Medel för 
vintrarna 1960/1961-1989/1990. Från Sveriges Nationalatlas, delen Klimat, sjöar 
och vattendrag (I 995). 
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Tidpunkten för isläggning och islossning i olika delar av landet visas i figur 3. Isen lägger sig 
vanligtvis i slutet av december på sjöar i sydligaste Sverige, men isläggningstidpunkten 
varierar mellan mitten av november och mitten av februarL lsläggningstidpunkten i 
nordligaste Sverige är vanligtvis i slutet av oktober, men den varierar mellan slutet av 
september och början av januari. Den vinter då den tidigaste isläggningen observerats i de 
flesta sjöar är 1968/1969. Året då den senaste isläggningen observerats varierar mycket mellan 
olika sjöar. Den tidigaste isläggningen som observerats inom SMHis stationsnät är i 
Kaarevuopio 17 september 1916. 

Islossning sker vanligtvis i slutet av mars i sydligaste Sverige, men tidpunkten för 
islossningen varierar mellan mitten av december och slutet av april. I nordligaste Sverige sker 
islossning mellan början av maj och slutet av juni, men vanligtvis i början av juni Vintern 
1989/1990 var islossningen ovanligt tidig i hela landet och i de flesta sjöar har den tidigaste 
islossningen observerats denna vinter. Vintern 1984/1985 var islossningen ovanligt sen. Den 
senaste islossningen som observerats var i Vassijaure 14 juli 1955. 

I figur 2 och 3 har en uppdelning gjorts mellan små (<10 km2
) och medelstora (10 -100 krn2

) 

sjöar, trots att skillnaden egentligen är större mellan djupa och grunda sjöar än mellan stora 
och små. Uppdelningen efter area har gjorts för att en sjös area oftast är mer känd än dess 
djup. 

För sjöar större än 100 krn2 har inte någon geografisk sammanställning gjorts, eftersom 
sjöarna uppför sig mycket olika. Isläggnings- och islossningsstatistik redovisas istället i 
tabellform (tabell 2). 

Tabell 2. Statistik for stora sjöar( > 100 km2) vintrarna 1960/1961-1989/1990. Koordinaterna 
'ö l k avser SJ ns ut oppspun t. 

Siö x-koord y-koord Isltiflcrninfl Islossninf! 
ridigasre medel senaste tidif!aste medel senaste 

Åsnen 626889 143552 l J nov 15 dcc 9 feb 14 jan 2 apr 28 apr 
Bolmen, norra delen 629511 136866 22 nov 21 dec 7 feb 15 mar 12 apr 4 maj 
Hjälmaren, Hemfjärden 657240 152792 22 okt 2 dec l 1 fcb JO feb 12 apr 3 maj 
Mälaren, Kyrkfjärden 658080 162871 l dec 5 jan 24 feb J I jan 3 apr 3 maj 
Mälaren, Ulvhällsfjärden 658080 162871 20 nov 12 dec 14 jan 3 feb 15 apr I maj 
Målaren, Garnsviken 658080 162871 18 okt 2 dec 30 dec 21 feb 13 apr 4 maj 
Siljan, Västcrsjön 673490 145597 31 okt 21 nov 13 dec 22 mar 3 maj 18 maj 
Siljan, SO Sollerön 673490 145597 6 dcc 7jan 24 fcb 8 mar 30 apr 17 maj 
Siljan, Rättvikcn 673490 145597 30 nov 28 dcc 21 feb 15 mar 1 maj 16 maj 
Storsjön, Flaket 702172 143255 11 nov 16dec 23jan 27 apr 17 maj 30 maj 
Storsjön, Bruntloviken 702172 143255 10 nov 6 dec 31 dec 27 apr 14 maj 25 maj 
Kallsjön 703362 137894 JO dcc 6jan 18 feb 7 maj 21 maj 3jun 
Torrön 707659 136489 14 nov 2 1 dec 10 feb 9 maj 23 maj 4jun 
Ströms vattudal 708032 149042 14 nov I0dcc 2 jan 4maj 19 maj 28 maj 
Flåsjön 7 11 381 150545 5 nov 13 dec 27 jan 6 maj 20 maj 30 maj 
Storuman 722188 156091 16 nov 7 dec 26 dec 9 maj 26 maj 6jun 
Stora van 728786 160751 18 okt 5 nov 20 nov 9 maj 30 maj 20jun 
Uddjaure 730691 160221 19 okt 3 nov 19 nov 22 maj 2jun 15 j un 
Hornavan 733037 159366 13 nov 14 dcc 7 jan 17 maj 3 jun 15jun 
Stora Lulevattnet 744265 167316 20 okt 6 nov 23 nov 26 maj 7 jun 18jun 
Torneträsk, vid Abisko 757277 167340 l dec 18 dec 9 ian 27 maj 13 jun 30 iun 
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Spridningen i isläggnings- och islossningsdatum i en sjö mellan olika år är större för sjöar i 
södra Sverige än för sjöar i norra Sverige (figur 4). I norra Sverige är temperaturen mer stabil 
mellan olika vintrar, medan den kan variera mer i de södra delarna av landet. Undersökning 
från andra länder (Williams, 1971) visar att spridningen i isläggning och islossning är större i 
områden med kustklimat än i områden med kontinentalt klimat. 

lsUJggr,ing 

Figur 4. Antalet vintrar då /slaggning och islossning inträffar under olika tidperioder (10-
dagarsintervall) i sex sjöar under vintrarna 1960/1961-1989/1990. 

I några av observationssjöarna i södra Sverige lägger sig inte isen varje vinter. I tabell 3 finns 
en förteckning över dessa sjöar, samt hur ofta de varit isfria. Vissa vintrar kan isen gå upp och 
lägga sig igen flera gånger under vintern. I tabell 4 visas hur ofta det har förekommit i några 
sjöar i södra Sverige. I Ivösjön vintern 1965/1966 och Nömmen vintern 1975/1976 låg isen på 
sjön i fyra omgångar. 
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Tabell 3. Antal isfria vintrar i de observationssjöar som någon gång varit isfri en hel vinter. 
Observationer ·orda vintrarna 1960/ 1961-1989/ 1990. 

Sjö X-koord Y-koord Antal isfria Vintern/vintrarna 
vintrar 

Vombsjön 6 17666 13585 1 4 av 28 73n4, 87/88, 88/89, 89/90 
lvösjön 621669 141629 7 av 30 
Havbältesfjorden 626473 143260 2 av27 11n2, 75n6 
Levrasjön 622084 141784 6 av27 
Yikaresjön 636632 136782 1 av 28 74ns 
Lygnern 637886 128777 12 av 30 
Sundsjön 637933 128626 3 av 27 73n4, 14ns, 87/88 
Övre Åsunden 639683 134896 l av29 88/89 
Rocksjön 640627 140342 2 av 28 nn3, 74/75 
Hajs sjö 64366 1 128342 1 av27 73n4 
Vättern, södra delen 649029 145550 7 av 25 
Vättern, delen utanför Visingsö 649029 145550 9 av27 
Laxsjön 65403 1 129719 1 av 23 73n4 
Skagcrn 654174 140266 6av29 
Le1llngen, norra delen 655087 129475 2 av22 88/89, 89/90 
Stora Le 658500 127455 6 av 27 
Mellanfr ken 661287 135928 4 av 20 74/75, 87/88, 88/89, 89/90 

Tabell 4. Exempel på hur ofta flera isltiggningar och islossningar under en vinter 
·rekommer. Vintrarna 1960/1961-1989/1990. 

Sjö X-koord Y-koord Vintrarna 

lvösjön 621669 141629 6 1/62, 63/64, 65166, 10n1, 1sn6 
Lygnern 637886 128626 77/78, 80/8 1 
Nömmcn 638280 144298 5 av 30 75n6, 77/78, 80181, 87/88, 88/89 
Båvcn 653707 156202 2 av 30 80/81, 90/91 
Stora Le 658500 127455 3 av 27 63/64, 65/66, 81/82 
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6.2 Jämförelse mellan olika sjöar 

För sjöar både i södra och norra Sverige finns ett starkt samband mellan isläggningstidpunkten 
och sjöns djup (figur 5). Isen på en djup sjö lägger sig senare än isen på en grund sjö. Det 
beror på att det tar längre tid för vattnet i en djup sjö att avkylas på hösten och få omvänd 
skiktning. För sjöar i norra Sverige finns även ett samband mellan isläggningstidpunkt och 
sjöarea, där stora sjöar har senare isläggning. Det beror dels på att en stor sjö är mer vindutsatt 
och därför blir det svårare för isen att lägga sig, dels på att en stor sjö ofta också är djup. För 
sjöar i södra Sverige finns inget samband mellan isläggningsdatum och sjöarea. Man kan 
istället märka att isläggningen kommer tidigare i högt belägna sjöar. Det beror på att 
lufttemperaturen i allmänhet är lägre på hög höjd. För sjöar i norra Sverige finns inget 
samband mellan isläggningstidpunkt och höjd, men bland de undersökta sjöarna finns inte 
några sjöar belägna på lägre höjd än 280 m över havsnivån. 

För islossning (figur 6) finns inga lika tydliga samband med sjöars olika egenskaper som för 
isläggningen. Detta är en naturlig följd av att islossningen till största delen styrs av 
väderförhållandena, främst solstrålningen. Islossningen sker också mycket mer samlat i tiden 
än isläggningen mellan sjöar med olika egenskaper. I norra Sverige märks dock en svag 
tendens att islossningen kommer senare i djupa sjöar och i sjöar med stor area. I södra Sverige 
märks inget samband mellan islossning och sjöns djup eller area, men däremot kommer 
islossningen senare i högt belägna sjöar. Det beror på att lufttemperaturen under vintern och 
våren är lägre på hög höjd och sjöarna får därför tjockare is som ligger kvar längre. 

I figur 7 har isläggnings- och islossningsdatumen jämförts för tre sjöar i gränstrakterna mellan 
Småland och Östergötland. Nömmen och Stora Rängen har ungefär lika stora djup och areor, 
medan Sommen är mycket större och djupare än de båda andra. Sjöarnas höjdläge skiljer sig 
relativt mycket (figur 7). I islossningsdatum finns ett mycket tydligt samband mellan sjöarna, 
men för isläggningsdatum är sambanden svagare. För isläggningen är sambandet tydligast 
mellan Nömmen och Stora Rängen, som är ungefär lika stora och djupa. För islossningen är 
sambandet ungefär lika tydligt för alla de tre sjöarna. Vanligtvis går isen först upp i Sommen, 
3 dagar senare i Stora Rängen och ytterligare 11 dagar senare i Nömrnen. Man skulle alltså i 
princip kunna använda islossningsdatumct i en av sjöarna för att beräkna islossningsdatumen i 
de andra sjöarna. 
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