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År 2014 var ett mycket intensivt år för Föreningen 
Iskmosunden. Vi avslutade två EU-projekt och 
inledde ett tredje. 

Projektet UPI: Undersöknings- och planeringsprojekt 
för Iskmosunden (ett ERUF-projekt under Södra Ös-
terbottens NTM-central) avslutades 30.9 och fick sin 
avrundning med ett välbesökt slutseminarium 27.8. 
Det presenterades utförligt i slutrapporten som dela-
des ut på slutseminariet och rapporten finns också till 
påseende på vår webbplats.
Förundersökning för Iskmoleden, som verkställdes un-
der Aktion Österbotten/Leader, pågick hela året och 
avslutades vid årsskiftet. En projektrapport är under 
arbete och kan inom kort studeras på vår webbplats. 
En preliminär karta finns redan till påseende. Ledare 
för projektet var David Smedman i samarbete med 
Peter Back. Jonathan Back var anställd för några tim-
mar i slutet av projektet för att bistå med utmärkning 
av leden.
Det mest omfattande arbetet var att utverka tillstånd 
av markägarna som berörs av vandringsleden. Olika 
alternativ har undersökts. Den ursprungliga tanken 
att besöka alla fyra sunden har inte kunnat förverk-
ligas. Däremot utvidgades leden norrut, så att också 
Hallonnäsfladan och Björnhällfladan ingår. Leden är 
redan utmärkt och kan användas till största delen re-
dan i vår, men det behövs en del spångar och på vissa 
ställen även broar för att den ska bli bekväm. 
På vårvintern planerar vi att ta ner det gamla elljus-
spårets stolpar på Björkholmsback för att kunna 
använda dem för spångar och broar. Korsholms kom-
mun har också gett ett bidrag för materialinköp.
När det gäller grillplatser, vindskydd och större broar 
behövs mera finansiering och vi väntar på anvisningar 
för att kunna söka ett nytt projekt för detta. Det är 
också tänkt att det ska bli en del skyltar om fågel- 
och växtliv, samt om nejdens historia. Infotavlor ska 
också skaffas.
I november förhandlade vi med kommunen om att 
kunna inleda ett projekt i samarbete med Österbot-
tens vatten och miljö rf. Det skulle ha gällt en fortsatt 
utredning av möjligheterna att få ett kommunalt 
avloppssystem och som alternativ planering av egna 

avloppsreningsverk. Tyvärr stupade detta på att kom-
munala bidrag inte kunde fås.
Det nyaste projektet heter Iskmosundens syresätt-
ningsprojekt, ISSP, och är ett ERUF-projekt under 
NTM-centralen i Mellersta Finland. Det inleddes 
formellt i december men kommer att verkställas un-
der vintern och våren. Projektchef är Bengt Leander 
och ansvarig är Thomas Autio. 
Styrgruppen har nyligen sammankommit till sitt förs-
ta möte. Till ordförande valdes Thomas Autio. Till 
styrgruppen hör även Peter Back, Henrik Backlund, 
Kim Ehrs, Nicklas Ingman och Bengt Leander 
(sekreterare) samt som övervakare Hans-Göran Lax. 
Styrgruppen informerades om offertförfrågningar för 
anskaffning av syresättnings apparatur. 
Syresättningen är en av de åtgärder som Olli-Mat-
ti Kärnä föreslog i UPI-rapporten. Syftet är att 
genom höjning av syrehalten säkerställa fiskbestån-
dets överlevnad vintertid och höja vattenkvaliteten, 
vilket motverkar eutrofiering. Ett godtagbart anbud 
på knappt 23 000 € har erhållits och planen är att 
genomföra installationsarbetet inom mars. Informati-
on läggs efter hand ut på föreningens webbplats.

Årsmöte 26.3.2015 kl 18
Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf 
kallas till stadgeenligt årsmöte för att besluta 
om bokslut, verksamhetsberättelse och verk-
samhetsplan mm. Plats: Iskmo daghem, Iskmo-
vägen 24, övre våningen. Verksamhetsberättel-
sen finns inom kort på webben och kan också 
fås i skidstugan och hos ordf. Peter Back.

Bjud in nya medlemmar till vår förening! De 
som önskar delta kan ännu anhålla om med-
lemskap och betala medlemsavgiften för 2014, 
vilken är 10 €. Föreningen har i detta nu drygt 
100 medlemmar.

www.iskmosunden.fi
https://www.facebook.com/iskmosunden


