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1.

Inledning

Föreningen Iskmosunden grundades den 25 september 2012. Initiativet till grundandet av
föreningen berodde delvis på lokalbefolkningens och sommarbornas oro över tillståndet och
den eutrofiering, eller övergödning, som observerats i sjöarna i Iskmo-området. Föreningen
inledde planeringssamarbete med Näringslivs-, trafik- och miljöcentral i Södra Österbotten
(NTM) för att kartlägga sjöarnas tillstånd och planera restaureringsåtgärder. Till slut
grundades Iskmosundens förundersökning och planeringsprojekt (UPI) som inleddes 2013.
UPI-projektets första målsättning var att grundligt utreda tillståndet i sjöarna bland annat
genom att samla in uppgifter om vattenkvaliteten.
Inom ramen för projektet gjordes flera undersökningar gjorts åren 2013–2014 för att kunna
bedöma tillståndet i Iskmosundens vattendrag. Iskmosunden i detta arbete är ett vattendrag
bestående av fyra delar: Iskmo sund, Skatasund, Strömsund och Vekasund. Bedömningen av
läget baserar sig på ett års utredning av vattenkvaliteten, sedimentet, fiskbeståndet,
vegetationen, fågelbeståndet och bottenfaunan.
I slutrapporten för UPI-projektet kostateras att syrebristen är ett av de största problem i
sjöarna och att syresättning av Iskmo sund och Skatasund ses som en viktig åtgärd för att
förhindra fiskdödligheten och motverka en fortsatt eutrofiering av sjöarna.
Föreningen Iskmosunden r.f. beslöt 27.11.2014 att påbörja ett projekt för syresättningen:
“Iskmosundens syresättningsprojekt”, ISSP. Korsholms kommun godkände den 3.12.2014
föreningens ansökan om ett bidrag på 8 500 € varefter en projektansökan gjordes till NTMcentralen som godkände projektet 9.12.2014. Projektbudgeten är 33 000€ och projekttiden är
4.12.2014 – 31.8.2015.
Iskmo sund och Skatasund lider av syrebrist på vintern och våren. De främsta följderna av
syrebrist är fiskdöd och en inre belastning på grund av frigjort fosfor. Iskmo sund och
Skatasund är grunda sjöar, där nedbrytningen av organiskt material märkbart tär på
syreförrådet.
Inga större vattenströmmar rinner heller ner i sjöarna och fyller på syreförråden. I Iskmo sund
observerades senast våren 2013 fiskdöd på grund av syrebrist. Man kan konstatera att
syrebrist är ett av de största problemen i sjöarna. Syresättning av en sjö anses som en
restaureringsåtgärd med flera funktioner, med vars hjälp man strävar till att dämpa en för stor
fosforomsättning och trygga fiskens levnadsmöjligheter under vintern. Genom syresättning
strävar man alltså till en långsiktig sänkning av eutrofieringsnivån i sjöar tillsammans med
andra metoder. Även i Iskmo sund och Skatasund är målen desamma vid planeringen av
syresättningen. På grund av att sjöarna är grunda och stora områden lider av syrebrist är en så
kallad ytluftare den bästa av de syresättningsapparater som finns. Genom ytluftaren strömmar
bottenvatten med låg syrehalt upp och syresätts av luftens syre.
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2.

Beskrivning av Iskmosunden

Iskmosundens vattendrag finns i norra delen av Korsholms kommun vid Österbottens kust.
Vattendraget som utgör en kedja i fyra delar sträcker sig från sydväst från Pantsarholmen 2,7
km mot nordost och når byns östra delar. Iskmo sund är en glosjö, Vekasund, Strömsund och
Skatasund är sjöar. Dock kan de tre sjöarna, på basen av vattenståndet, klassas som glosjöar.
Sjöarnas storlek varierar mellan 1,5–15 ha. De största sjöarna är Iskmo sund och Skatasund.
De här tidigare sunden är långsträckta, grunda och smala, och präglas på många ställen av
stenar och stora flyttblock på stränderna. Egentliga holmar finns inte i sjöarna. Iskmo sund
har 1996 dämts upp i sitt nedre lopp av Pantsarholmens damm, men för övrigt befinner sig
sjöarna huvudsakligen i naturtillstånd. Sjöarna är också i kontakt med varandra via naturliga
bäckar. Förutom bäckarna finns många strömmande ställen i sjöarnas nedre lopp.
Vattendraget mynnar slutligen ut via Pantsarholmens sund i Grönvik.

Bild 1. Iskmosundens vattendrag och geografiska läge.

3.

Bakgrundsinformation (ur UPI-rapporten)

Syrehalt och syrets mättnadsgrad
Vattnets syrehalt var sommaren 2013 relativt jämn mellan provtagningspunkterna. Den har
även varit nära det normala på 8–9 mg/l för sjöar under sommarskiktningen och på typisk
nivå i jämförelse med värden från andra eutrofierade och grunda sjöar. Som lägst, eller 4,7
mg/l, var syrehalten i augusti 2013 ovanför Iskmo sunds damm och som högst, eller 9,1 mg/l,
på Stråkans provtagningspunkt i slutet av maj och i början av oktober på mittpunkten i Iskmo
sunds djupvatten. Även efter islossningen 2014 var syrehalten i området på en god nivå.
Provtagningspunkten ovanför Pantsarholmens damm skiljer sig från de andra punkterna
genom en lägsta nivå på syrehalten. Mitten av Iskmo sund och Stråkan har genomgående en
högre syrehalt än andra provtagningsställen. Däremot har djupvattnet i Skatasund och den
nordliga provtagningspunkten i Iskmo sund haft en lägre syrehalt. Allmänt taget har
syrehalten varit som bäst hösten 2013 och sommaren 2014.
Vintern 2013–2014 hade provtagningsställena i mitten av Iskmo sund, Skatasund och
Strömsund den lägsta syrehalten. Syreprov som togs vårvintern 2014 på en meters djup visar
på många ställen låga syrehalter (bilaga 2). Då var endast Vekasunds mätresultat på en
tillfredsställande nivå. Speciellt i området Iskmo sund uppmättes på många ställen låga
syrehalter. Förutom låg syrehalt är det sannolikt att sjöarna i området ställvis led av direkt
syrebrist under vintern. Vintern 2013–2014 var avvikande med tanke på temperaturvärdena
och isläggningen. Sjöarna i Österbottens kustområde frös till relativt sent och islossningen
inträffade ungefär en månad tidigare än normalt. På grund av detta kan syresituationen på
vårvintern 2014 ha avvikit betydligt från en genomsnittlig situation.
Under tidigare år har syrehalten i mitten av Iskmo sund varierat enligt följande: 4,1 mg/l
(11.2 2004), 5,3 mg/l (27.1 2005), 1.4 mg/l (31.2 2006) och 0,5 mg/l (11.3 2010). I Skatasund
har det uppmätta värdet på en meters djup varit 1,2 mg/l (7.4 1988). De senaste mätresultaten
från Stråkans djupvatten är från åren 1988 och 1991. Då var syrehalten i det övre
vattenskiktet 1 mg/l och 4,9 mg/l på våren. Samtidigt var skiktet nära bottnen nästan syrefritt.
Även från Strömsund är det senaste mätresultatet från april 1991, då syrehalten var 7,4 mg/l
på en meters djup. Syrehalten varierar årligen, men på basen av tidigare mätresultat kan man
konstatera att syresituationen i områdets sjöar inte har förbättrats. När man även beaktar de
avvikande förhållandena vårvintern 2014 kan man konstatera att syresituationen försämrats
på många ställen. I maj 2013 observerades flera döda gäddor i Iskmo sund, något som även
talar för förekomst av syrebrist.
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Bild 2. Vattnets syrehalt på 7 provtagningspunkter i Iskmo-området. Provtagningsdjupet var ca
0,4 m på den nedre punkten i Vekasund. De övriga proverna har tagits på ca 1 meters djup.
Proverna togs under 4-5 tillfällen (förutom Strömsund och Vekasund 1 st.).

Variationen i syrets mättnadsgrad mellan de olika platserna har varit i linje med variationerna
i syrehalten (bild 4). Under växtsäsongen har mättnadsgraden hållits nära den normala undre
gränsen (≥ 80 %) endast i mitten av Stråkan och Iskmo sund. I Skatsunds djupvatten och
ovanför Pantsarholmens damm har mättnadsgraden hållits klart under 80 %. Som allra lägst
har mättnadsgraden varit i slutet av växtsäsongen och vårvintern 2014, då ett klart
syreunderskott observerades på många platser speciellt i Skatasund och Iskmo sund.

Bild 3. Vattnets syremättningsrad (%) på 7 provpunkter i Iskmo-området. Provtagningsdjup ca
1 meter (förutom nedre punkten i Vekasund: 0,4 m).

Bild 4. Iskmo sunds och Skatasunds provtagningspunkter (Kartmaterial: LMV 2010b).

Beräkningen av syresättningsbehovet baserar sig i detta fall på uppgifter av Saarinen (2014)
Syresättning planeras för Iskmo sund och Skatasund. Genom syresättning försöker man
dämpa den inre belastning som syrebrist åstadkommer och bevara fiskbeståndets
levnadsmöjligheter under vintern. En minskning av den inre belastningen och en överlevnad
av rovfisken under vintern förhindrar också indirekt den allmänna utvecklingen av sjöarnas
eutrofiering. Enligt Lappalainen och Lakson (2005) är grundidén med syresättningen att säkra
funktionen för olika nedbrytningsorganismer och genom detta understöda kolets och kvävets
sunda omlopp, men å andra sidan bromsa upp en för stor cirkulation av fosfor mellan vattnet
och sedimenten.
De direkta effekterna av syresättningen är en höjning av syrehalten i vattnet, en omblandning
av vattnet och en nedkylning av bottennära vatten. Å andra sidan ökar syresättningen i viss
mån syreförbrukningen vid bottnen, vilket kompenseras en aning av en sjunkande
vattentemperatur. Syresättningen ger en omblandning av kallt ytvatten och varmare
bottenvatten, vilket ger en nedkylning av bottenvattnet
De viktigaste effekterna av syresättningen är alltså en minskning av näringsämnena och
förhindrande av algtillväxten. Att bevara artfördelningen i fiskbeståndet över vintern och
våren säkrar ekosystemets friska funktion i sjöarna. Fiskdöden under våren kan leda till
uppkomsten av en artsammansättning som domineras av mörtfiskar. Det leder bland annat till
en större uppblandning av bottnen och att djurplankton som lever på växtplankton minskar.

8

Att bevara fiskbeståndet betjänar rekreationsbruket, eftersom detta direkt höjer sjöarnas värde
som fiskevatten. En minskning av näringsämnen i vattnet, en mindre risk för algtillväxt och
en ökning av siktdjupet befrämjar användningen av sjöarna som utflyktsmål för båtfärder,
paddling och simning. En nackdel med syresättningen vintertid är dess inverkan på istäcket.
Det viktigaste för sjöarnas del är att förbättra syrehalten under vintern. Syresättningen skulle
ske endast vintertid. Syresättningen måste pågå åtminstone tills de planerade arbetena i
tillrinningsområdet har blivit klara. Efter det kan en kontroll av läget göras. Det är möjligt att
syresättningen måsta fortgå också efter detta.

4.

ISSP, Iskmosundens syresättningsprojekt

UPI – projektet utmynnade i ett antal förslag till åtgärder. Eftersom vi fick möjlighet att
utnyttja kvarvarande medel från EU:s avslutade budgetperiod kunde föreningen ansöka om
ett nytt ERUF-projekt, ISSP, för att öka syresättningen i Iskmo sund och Skatasund.
Projektansökan inlämnades till NTM-centralen den 4.12.2014 och några dagar senare
beviljades finansiering för 70 % av de totala kostnaderna, högst 23 100 €. Korsholm
kommun hade redan godkänt en ansökan på 8 500€ och tillsammans med talkoinsatserna
värda 1400 € blev projektets totala budget 33 000€. Projektet inleddes 4.12.2014 och
avslutades 31.8.2015.
Projektets mål var att skaffa syresättningspumpar till Iskmo sund och Skatasund för att höja
syremängderna i sjöarna och sålunda förhindra fiskdöd och ytterlig eutrofiering.
Föreningen utsåg Thomas Autio till projektansvarig och Bengt Leander till projektchef. En
styrgrupp tillsattes där representanter för de berörda instanserna bör ingå. NTM-centralens
representant är utnämnd som sakkunnig i styrgruppen.
Projektorganisationens sammansättning:

STYRGRUPP

Föreningen Iskmosunden
Thomas Autio
Bengt Leander
Peter Back
Korsholm kommun
Kim Ehrs
Iskmo samfälligheter
Henrik Backlund
Norra Jungsunds skifteslag
Niklas Ingman
NTM-Centralen
Hans-Göran Lax

PROJEKTANSVARIG
Thomas Autio

PROJEKTCHEF
Bengt Leander

EKONOMI OCH KOMMUNIKATION
Ola Österbacka

Bild 5. ISSP-projektets huvuduppgifter och tidsram.
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5.

Val av syresättningsapparatur

Ur UPI-projektet slutrapport framgår syresättningsbehovet för Iskmo sund och Skatasund:

Den allmänna syreförbrukningen i sediment under vintern växlar mellan 0,3-0,5 g/m2/d.
Syreåtgången multipliceras med arealen, eller för Iskmo sund 150 000 m2 och Skatasund 100
000 m2. Beräkningarna för Iskmo sunds del ger en förbrukning på 75 kg/d och för Skatasund
50 kg/d. Verkningsgraden för en ytluftare är 1 kg/kWh.
Behovet av syresättning i Iskmo sund gäller endast vintertid, något som sänker
totalkostnaderna för syresättningsåtgärderna. Driftskostnaderna varierar med hur lång vintern
är och hur länge isen ligger, och med vilken utrustning som väljs. I båda sjöarna kan
syresättningen genomföras med en apparat, men med flera apparater med liten effekt kan man
sprida syret säkrare i de långsmala sjöarna.

6.

Undersökta syresättningsapparater

I oktober 2014 skickades en informationsförfrågan till tre olika företag, Envirobotnia,
Waterix och Vesi-Eko Oy om hur de skulle lösa syresättningen på basen av de
rekommendationer som finns i UPI-slutrapporten.
Envirobotnia
Företaget ställde tilläggsfrågor, men återkom inte med en budgetär offert.
Waterix
Företaget föreslår 2 syrepumpar av modell Waterix Airit 70 för Iskmo sund och 1 st.
syrepump av samma modell för Skatasund. Totalpris för 3 installerade pumpar ca 25 000 €. I
priset ingår inte installation av el-kabel.
Vesi-Eko Oy
Företaget föreslår 1 st. 3kW AguaTurbo AER-AS syrepump för Iskmo sund och en likadan
för Skatasund. Budgetärt pris sammanlagt ca 39 000 €
I början av februari 2015 skickades sedan en offertförfrågan till ovannämnda 3 bolag som
ansågs kunna leverara den apparatur som krävdes.

7.

Val av leverantör

Den 18.2.2015 godkändes offerten från Waterix och två Waterix Airit 70 beställdes för
Iskmo sund och en likadan till Skatasund. Den valda apparaturen är en s.k. ytluftare som där
bottenvatten med lägre syrehalt pumpas upp och syresätts av luftens syre.

Bild 6. Ytluftaren pumpar upp bottenvatten som syresätts av luften.

8.

Installation

Det såg länge ut som om det skulle kunna bli problem att få ut syrepumparna. Vårvärmen har
hotat isen, men tack vare nattköld gick det bra att få ut dem. Elförsörjningen har ordnats med
ström via undermätare hos två styrelsemedlemmar som bor invid respektive sjöar. Pumparna
har placerats på de ställen där sjöarna är som djupast. Pump 1 och 2 i Iskmo sund och pump 3
i Skatasund.

Bild 7. Ytluftarnas placering. Pump 1 och 2 pumpar syre i Iskmo sund och pump 3 i Skatasund.
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Bild 8. En vak sågas upp av Thomas Autio för pump 1 i Iskmo sund.

Bild 9. Pumpen hålls på sin plats med hjälp av bojor och betongtyngder.

Bild 10. Pump 1 testas under övervakning av Peter Back.

Samtliga 3 pumpar togs i drift den 31.3.2015 efter att leverantörens representant hade gjort
den slutliga installationen och och projektet accepterat leveransen.

9.

Syrepumparna vintern 2015

På grund av den tidigare våren så hölls pumparna i gång under endast 1 månad fram till den
30.4.2015 då isarna gick i sjöarna. Pumparna togs upp på land för att undvika nedsmutsning.
Syrepumparnas effet är 1,5 kW och det motsvarar även den uppmätta el-förbrukningen under
en månad.
Pump #
1 och 2 (Iskmo sund)
3 (Skatasund)

Period
31.3 – 30.4.2015
31.3 – 30.4.2015

Förbrukad effekt
606,35 kWh
1212,21 kWh

El-kostnad
76,52 €
141,83€

El-kostnaden för en månads anvädning är ca 220 €. Under normala vintrar beräkanas
syrepumparna vara i drift i drift ca 5 månader (december – april), detta innebär en
driftskostnad på ca 1 100 €.
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10.

Begränsning av vakarnas storlek

Användningen av ytluftare ger öppet vatten och ställvis svagare is, som försvårar den fria
rörligheten på isen och kan förorsaka faromoment. På grund av detta beslöt föreningen att
förse ytluftarna med en utrustning som begränsar vakarnas storlek. I anbudet från Waterix
ingick även en option om en utrustning som begränsar vakens storlek och föreningen beslöt
att inom ramen för projektets budget inköpa en sådan utrustning. Denna vakbegränsare
består av 8 st sammankopplade plaströr med en ca 25 cm fläns på undre sidan som styr
vattenfödet nedåt.

Bild 11. Utrustning från Waterix som begränsar vakens storlek.

Då projektets budget inte möjliggjorde inköp av tre stycken ”vakbegränsare” beslöt
föreningen att tillsammans med ett lokalt företag konstruera egna begränsare med hjälp av
regnvattenrör som sammankopplas med specialgjorda byglar. Ett skyddnät läggs ovanpå
rören och varningstavlor läggs ut på isen.

Bild 12. Egen konstruktion för att begränsa vakens storlek och skyddsnät. Personerna på den
övre bilden är Peter Back, Thomas Autio och Bengt Leander.

Bild 13. Konstruktionen testas i Skatasund i augusti 2015.

Bild 14. Vakbegränsaren förses med skyddsnät och varningsskyltar läggs ut.
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11.

Uppföljning av syrehalt och mättnadsgrad

För att kunna följa upp förändringen av vattnets syrehalt och mättnadsgrad köptes en
syremätare av typ Hyxo HQ30D. Med hjälp av denna utrusning kan vattnets syrehalt,
mättnadsgrad och temperatur mätas.

Bild 15. Hyxo HQ30D syremätaren kan förses med olika givare. Den givare som

används av föreningen kan mäta syrehalt, mättnadsgrad och temperatur.

12.

Provtagningspunkter

Vattenprover kommer att tas varje tredje månad för att kunna följa upp förändringen av
vattnets syrehalt och mättnadsgrad.
Provtagningsmånaderna är: augusti, november, februari, maj. Vi behov utförs extra
mätningar under året, speciellt under sommaren för att kunna starta syrepumparna om
syrehalten är låg.

Provtagningspunkterna är:

1. Dammen vid Panstarholmen

2. Södra ändan av Iskmo sund
3. I närheten av pump 1
4. I närheten av pump 2
5. Bäcken mellan Vekasund och Iskmosund
6. Bryggan vid Stråkan
7. Mitt på Stråkan
8. Mitt på Skatasund

18

13.

Mätresultat, augusti 2015
Mätpunkt 1 Ovanför dammen
1.8.2015
1.8.2015

djup (m)
0,5
1

mg/l
6,97
4,51

o

C
18,95
18,60

mättnads %
75,5
48,5

Mätpunkt 2 Södra ändan av Iskmo sund
1.8.2015
1.8.2015

djup (m)
0,5
1

mg/l
6,26
5,65

o

C
18,04
17,525

mättnads %
66,5
59,3

Mätpunkt 3 Utanför Peters brygga
1.8.2015
1.8.2015

djup (m)
0,5
1

mg/l
7,53
6,72

o

C
18,60
18,27

mättnads %
80,8
71,6

Mätpunkt 4 Mitt på sjön (lite norr om pump 2)
1.8.2015
1.8.2015
1.8.2015

djup (m)
0,5
1
2

mg/l
7,52
6,49
0,76

o

C
18,57
18,20
17,45

mättnads %
80,6
69,1
7,7

Mätpunkt 5 Bäcken mellan Vekasund och Iskmo sund
1.8.2015

djup (m)
0,2

mg/l
5,62

o

C
18,50

mättnads %
60,05

Mätpunkt 6 Bryggan vid Skatasund (Stråkan)
2.8.2015
2.8.2015
2.8.2015

djup (m)
0,5
1
2

mg/l
7,73
6,77
1,64

o

mättnads %
83,0
73,2
16,7

o

mättnads %
88,9
78,2
1,6

C
18,83
18,13
16,37

Mätpunkt 7 Stråkan
djup (m)
15.8.2015
0,5
15.8.2015
1
15.8.2015
2

mg/l
8,15
7,38
0,16

C
20,20
18,70
16,60

Mätpunkt 8 Skatasund (nära pump 3)
djup (m)
15.8.2015
0,5
15.8.2015
1

mg/l
8,10
4,11

o

C
19,90
18,00

mättnads %
87,8
42,9

14.

Projektets finanser

Projektets finansiering:
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Korsholm kommun
privata medel
(=talkoinsatser)

70 %

23 100 €

25,8 %
4,2 %

8 500 €
1 400 €

100%

33 000 €

Projektets budget och budgetens realisering
Kostnadstyp

2015-2015
sammanlagt
1000 €

Realiserad
kostnad
987,80€

Förverklighets
-grad
99%

Anskaffningar av
maskiner och
utrustning
Kontorskostnader

28 500 €

28 760,60 €

101 %

200 €

129,98 €

65%

Övriga kostnader

1900 €

1720,85 €

91 %

Prestationer in
natura

1400 €

1400 €

100 %

Sammanlagt

33 000 €

32 999,23 €

100 %

Köpta tjänster

Tryckning av
infoblad, elektriker,
Björnströms VVS,
bokföring
Syrepumpar,
vakbegränsare,
kablar, syremätare
Toner till printern

Första vinterns el,
plogkäppar,
karbinkrokar,
buntband, rep,
isborr, försäkring,
mm..
Installation,
syremätning,
kabelgrävning, mm.
80 h

20

15.

Information till allmänheten
Under projektets gång har föreningen regelbundet uppdaterat information om ISSPprojektet på sin hemsida www.iskmosunden.fi.
Ett separat tvåspråkigt infoblad om ISSP delades ut till alla hushåll i området i april
och information om projektet har även delgetts i samband med föreningens infoblad
som delats ut i februari och augusti 2015. Projektets informationstavla finns uppsatt
vid projektkontoret, Iskmovägen 24 ( Iskmo Daghem)

16.

Sammandrag av projektet

Projekt fick en rivstart efter UPI-projektets avslutningsseminarium, då det framkom
en möjlighet att ansöka om EU-finansiering för ett nytt projekt om en realisisk
projektplan och övrig finansiering kan ordnas. Ur UPI-rapporten framgick att
syrebristen i Iskmo sunden är en bidragande faktor till eutrofieringen och därför
rekommenderas snabba åtgärder för att förbättra syresituationen.
Föreningen Iskmosunden tog snabbt fram en projektplan, Korsholm kommun ställde
sig positivt till projektet och beviljade 8 500 € i understöd och föreningen själv
budgeterade 1400 € som privat finansering. Detta tillsammans utgjorde 30 % av de

planerade kostnaderna och NTM-centralen beviljade i början av december 2014
23 100 € som utgjorde 70 %. Projektet totala kostnadsplan uppgick till 33 000 €.
Projektet inleddes med val av styrgrupp med representanter för Iskmo och Jungsund
byar, Korsholm kommun, NTM-centralen och Föreningen Iskmosunden r.f.
Styrgruppen har haft tre möten, och dess medlemmar har aktivt stött och följt med
projektets utveckling. NTM-centralen utförde en revision av projektet i juni 2015 och
revisorn kunde konstatera att projektets skötts utmärkt.
Ett stort tack skall riktas till de orts- och villabor som ställt upp med talkoarbete vid
installation av ytluftarna, planering och konstruktion av vakbegränsarna. Ett stort
tack går också till styrelsemedlemmarna Jan-Erik Back och Peter Back som tillåtit att
deras el-anslutningar används för syrepumparnas el-försörjning.
Vintertid utgör våra sund en del av en snöskoterrutt och Wasa Snowmobile kommer
att ansvara för att varningsskyltar sätts upp och att leden utmärks så att vakarna inte
utgör någon fara. Tack för det.
I och med att projektet avslutas tar föreningen ansvar för driften av syrepumparna och
för uppföljningen av vattnets syrevärden. Kostnaden för pumparnas el-försörjning
utgör en utmaning för den ideella föreningen och understöd kommer att sökas av både
kommun och skifteslagen i Iskmo och Norra Jungsund.

WWW.ISKMOSUNDEN.FI

