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1. Inledning	

Föreningen Iskmosunden grundades den 25 september 2012 och har nu alltså verkat i ca 4 år. 
Under den här tiden har två ERUF-projekt, UPI & ISSP (se www.iskmosunden.fi för mera detaljer) 
slutförts och dessutom utfördes vandringsledens planering som ett Leader-projekt under 2014. 

Föreningen har i detta nu ca 160 medlemmar som stöder föreningens arbete ekonomiskt och med 
talkoarbete. 

Beskrivning av omgivningen 

Iskmo och Jungsund byarna finns i norra delen av Korsholms kommun vid Österbottens kust. 
Området har en intressant historia, genom att Iskmosunden för några århundraden sedan utgjorde en 
sammanhängande båtled mellan Köklotfjärden och Grönvik, och Iskmo var då en ö.  Nuförtiden 
utgörs vattendragen av Iskmo sund, Vekasund, Strömssund och Skatasund. Sjöarna är i kontakt 
med varandra via naturliga bäckar. 

 

Bild	1:	Iskmo	och	Jungsund	ligger	i	norra	delen	av	Korsholm	

Naturen kring vandringsleden är mångfasetterad, bestående av delvis fredad gran- och tallskog, 
fuktig sumpmark och en del höglänta områden. Stora flyttblock och vackra sjöstränderna finns på 
flera ställen längs med leden. 
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Bild	2:		Vandringsleden	passerar	en	vacker	sjöstrand. 

Vandringsleden går längs med gamla skogsstigar och skogsvägar. En del nya stigar har röjts och 
kalhyggen med nyplanterad skog utnyttjas också. 

	

Bild	3:	Även	svanen	trivs	i	Iskmosunden.	 
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Bild	4:	En	gammal	skogsväg	i	Iskmo. 

I sjöarna och naturen kring Iskmosunden kan man observera ett rikt fågelliv. Förutom den ståtliga 
havsörnen så kan man stöta på ett flertal sjöfåglar, såsom knipor, kricka, gräsand och storskrake. 
Även den relativt sällsynta salskraken har observerats sommaren 2016 vid Strömssund. 

	

Bild	5:	Salskraken	trivs	med	kniporna	i	Strömssund. 
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2. Bakgrund	

2.1. 	Vandringsledens	förundersökningsprojekt,	2014	

Under 2014 genomfördes ” Förundersökningsprojekt för Iskmoleden” (NTM-centralens 
projektnummer 22820) vars målsättning var att ta fram en plan för hur en vandringsled i anslutning 
till sunden i Iskmo-Jungsund kunde förverkligas. 

Under förundersökningsprojektet genomfördes följande: 

- En konkret plan uppgjordes för hur vandringsleden  kan förverkligas (sträckning, planering 
av spångar, grillplatsen mm) 

-  Arrendeavtal uppgjordes med berörda markägare 
- Kartläggning av kostnaderna för att bygga leden 

 

2.2. Projektet:	Iskmo-Jungsund	vandringsled,	skede	1	

Projektet Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1, anhängiggjordes 10.7.2015 och godkändes av 
NTM-centralen 1.2.2016 och fick projektnummer 9131. Projekttiden, 10.7.2015 – 31.12.2016 
underskreds med ca 6 månader i och med att projektet avslutades redan 15.7.2016. Projektet stöds 
av Aktion Österbotten/Leader. 

Projektbudgeten var 15 600 €. Av denna summa erhölls 50 %  av NTM-centralen med medel från 
EU, statsstöd och kommunalt bidrag, och den andra hälften ansvarade föreningen för. Största  delen 
av den summan utgjordes av  talkoinsatser. En del lades också in som pengar av föreningen. Se 
kapitel 4: Projektets finanser. 

Inga utbetalningar av  EU eller statsstöden betalades ut under projekts gång eftersom det varit 
problem med Landsbygdsverket IT-system. Projektets löpande finansiering har kunnat skötas tack 
vare ett antal företag som ställt upp som sponsorer.  

Projektet har drivits av Föreningen Iskmosundens styrelse med ordförande Peter Back som 
huvudansvarig.    

	

Bild	6:	Föreningens	styrelse:	fr.v:	Marlen	Back,	Jukka	Nyman,	Thomas	Autio,	Kjell-Ove	Ahlskog,	Bengt	Leander,	
David	Smedman,	Peter	Back,	Cecilia	Hildén,	Jan-Erik	Back,	Ola	Österbacka. 
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2.3. Projektets	behov	och	bakgrund	

I byarna Iskmo och Jungsund  finns en betydande kunskapsresurs i form av erfarna jägare och 
fiskare. Det finns också ett stort antal utövare av bollsport och löpning som har en god kännedom 
om terrängen och intresse att få mångsidigare träningsmöjligheter. Vi har ett gott samarbete med 
dessa specialgrupper och föreningar. 

I norra Korsholm finns ingen vandringsled som kunde stimulera friluftslivet och öka kunskapen om 
den natursköna miljön. Sjöarna i trakten kan geologiskt klassificeras som glosjöar. (Se 
slutrapporten för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, 
https://iskmosunden.wordpress.com/upi-undersoknings-och-planeringsprojekt-for-iskmosunden/). 

Föreningen Iskmosunden rf bildades hösten 2012 med det främsta syftet att verka för en 
restaurering av de sjöar som kallas Iskmosunden. Föreningen har även som syfte att främja 
friluftslivet i byarna. Ett konkret ansvarsområde är underhållet av Iskmo skidspår. Den nu gjorda 
vandringsleden går delvis längs detta skidspår. 

Bebyggelsen runt Iskmo sund är övervägande fast bosättning, medan Vekasund och Strömssund 
saknar bebyggelse. I närheten av Skatasund finns en betydande fritidsbebyggelse, och där finns 
även enstaka gårdar med fast bosättning. Intresset för rekreation, inte minst jakt och fiske, är stort. 

	

2.4. Projektets	målsättning	

Projektets mål var att  göra en vandringsled från sportplanen i Jungsund till Vekasund, Strömssund, 
Skatasund och Hallonnäsfladan och sedan vidare till Björnhällsfladan intill stranden av 
Skinnarfjärden. Den totala längden av leden är 11,6 km, men det är möjligt att välja kortare etapper. 

Målsättning med leden är 
- att öka trivseln för boende och fritidsboende 
- att stimulera samarbetet mellan byarna 
- att öka intresset och medvetenheten kring Iskmosunden och deras omgivningar. 
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Iskmo-Jungsund vandringsled består av delar som kan vandras skilt för sig: 

! Skatasundsleden från Jungsund sportplan till Hallonnäs: ca 4 km 
! Hallonnäsrundan, ca 2 km 
! Björnhällsrundan, ca 4 km 

Hela leden har en totallängd på ca 12 km.  Mera detaljer finns på bakpärmen av denna rapport 
(Karta över Iskmo-Jungsund vandringsled) 

	

	

	

Bild		7:	Vandringsleden	är	indelad	i	Skatasundsleden,	Hallonnäsrundan	och	Björnhällsrundan. 
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3. Förverkligandet	av	vandringsleden	

3.1. 	Talkoinsatserna	

Vandringsledens förundersökningsprojekt (1.1-31.12.2014) hade redan märkt ut leden i terrängen,  
gjort avtal med markägarna och skaffat tillstånd att använda Tistronskärsvägen till en 
parkeringsplats vid Hallonnäsfladan.  

Förverkligande av vandringsleden innebar en betydande talkoinsats av föreningens medlemmar och 
byarna invånare.  Talkoinsatserna, total nästan 700 timmar, har använts till följande: 

- bygga spångar och broar 
- röja växtlighet 
- utmärka leden 
- sätta upp informationsskyltar 
- sätta upp namnskyltar 
- transport av material för grillplatserna och vindskyddet 
- montera vindskydd 
- bygga grillplatser 
- uppsättning av fågelholkar. 

	

Bild	8:	Peter	Back	lägger	spångar	vid	Hallonnäs. 
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Bild	9:	Jukka	Nyman	och	Peter	Back	kämpar	vid	ett	fuktigt	ställe.	

	

Bild	10:	Peter	Back	vid	Hallonnäs. 
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Bild	11:	Transport	av	spångbräder	sommaren		2015.	Fr.v.		Ola	Österbacka,	Peter	Back,	Bengt	Leander,	Martti	Laiho. 

 

	

Bild	12:	Påskbrasa	vid	Björnhällorna:	Peter	Back,	Jukka	Nyman,	Satu	Wivolin. 
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Bild	13:		Grillplatsen	vid	Björnhällorna	planeras	av	Anders	Österbacka,	David	Smedman,	Bengt	Leander	(skymd)	
Jukka	Nyman,	Marlen	Back. 

	

Bild	14:	Jukka	Nyman	hänger	upp	en	fågelholk	han	byggt	i	en	tall	vid	Björnhällorna. 
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Bild	15:		Transport	av	virke:		Thomas	Autio	och	David	Smedman.	

	

Bild	16:		Cecilia	Hildén	utmärker	leden	i	terrängen.	
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Bild	17:		Grunden	för	vindskyddet	är	färdigt:		Gösta	Ståhl,	David	Smedman,	Mikael	Storm.	

	

Bild	18:	Takläggning	på	vindskyddet:	Jonathan	Back,	Peter	Back,	Jukka	Nyman	
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3.2. Beskrivning	av	de	olika	delarna	av	vandringsleden	
 

A. Från Jungsund sportplan till Strömssund, ca 2 km 

 
 
 

 

Bild	19:	Första	delen	av	Skatasundsleden	går	från	Jungsunds	sportplan	till	rastplatsen	vid	Strömssund.	

 
 

Starten sker vid sportplanen i Jungsund, där det finns en karta invid sportstugan. Gå rakt över vägen 
och följ leden längs en nybanad stig genom barrskogen tills du kommer till det elljusbelysta 
skidspåret och tar till höger. Tidvis kan det vara lite fuktigt men på de våtaste ställena finns 
spångar. Följ skidspåret österut mot Klobbkärrvägen och vik där av norrut, till vänster. Gå sedan 
längs skogsvägen som skidspåret följer, tills du kommer till Vekasund. 
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Bild	20:	Vekasund	
 

Vid Vekasund går du över en kort bro och sedan längs en 60 meter lång spång runt sjön. Uppe på 
stranden kommer du efter ett par tiotal meter till skoterleden och följer den en liten bit, och svänger 
sedan av österut, till höger. Sedan rundar du Strömssund på östra sidan i en fredad skog, och efter 
300 meter kommer du till rastplatsen på en udde (märkt 2 på kartan). Där finns ett bord med bänkar 
och en betongring som eldstad med bänkar runt om. 

  

Bild	21:	Rastplatsen	vid		Strömssund		är	utrustad	med	grillplats	och	ett	bord	med	bänkar.	
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B. 2. Från Strömssund till Hallonnäs parkering, ca 2 km 

 

 

Bild	22:	Den	andra	delen	av	Skatasundsleden	går	längs	med	vackra	stränder	till	parkeringen	vid	Hallonnäs.	
 
 
När du går vidare från grillplatsen följer du Strömssunds östra och norra strand till Fiskvattören, där 
det finns en kortare spång innan du kommer till Skatasunds sydöstra strand. Leden går vidare längs 
en vacker strand och via en udde kommer du sedan till södra stranden av Skatasunds centrala del, 
där du har utsikt mot Kråknässkatan och den syrepump med vakbegränsare som finns placerad strax 
utanför udden. När du har rundat sundet kommer du till Stråkmun, ett smalt sund som leder till 
Stråkan. Sundet har i förundersökningen angetts som en lämplig plats för en eventuell bro till den 
natursköna udden Kråknässkatan i skede 2. 

En kort sträcka vidare längs Stråkan finns ett stort flyttblock som du gärna kan runda och beundra 
innan du sedan går in i skogen österut. Ett hundratal meter längre fram vänder du till vänster längs 
en gammal skogsväg och sedan åter efter några tiotal meter till höger längs en nybanad stig. Ca 400 
meter återstår tills du kommer till Skatasundsvägen och följer den ca 50 m tills vägen böjer av 
norrut. Där svänger du in längs en skoterled till höger fram till Hallonnäsfladan. Den anvisade 
leden svänger vid sjöstranden mot parkeringsplatsen. 
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Bild	23:	Stora	flyttblock	från	istiden	finns	på	flera	ställen	vid	stränderna.	

C. Hallonnäsrundan, ca 1,8 km  

 
 

 
 

Bild	24:	Den	korta	Hallonnäsrundan	är	även	lätt	för	barn	att	ta	sig	runt.	
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Från parkeringsplatsen (3) följer du en stig som går ut till en hög udde vid Hallonnäsfladans västra 
strand. Flera broar och spångar går längs den fina stranden och sedan via en tallskog mot norra 
stranden. Där gör leden en sväng förbi ett stort flyttblock ner till stranden till skoterleden. Följ den 
ca 100 m innan du vänder av västerut längs en stig. Skoterleden kan i våtare väder vara något blöt. 

Stigen leder till Tistronskärsvägen, som du sedan kan följa söderut tillbaka till parkeringen. Om du 
vill njuta bara av Hallonnäsfladans vackra landskap kan du vända innan du lämnar sjöstranden och 
gå samma väg tillbaka till parkeringen. Då blir sträckan bara drygt 1 km. 

	

Bild	25:	Bron	vid	Hallonnäs. 

	

Bild	26:	Fin	utsikt	över	Hallonnäsfladan.	Holken	till	vänster	är	föreningens	födelsedagsgåva	till	Marlen	Back. 
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D. Björnhällsrundan, ca 4 km 

 

 

Bild	27:	Björnhällsrundan	tar	dig	till	en	fin	rastplats. 
 

Då du från Hallonnäsparkeringen har gått den rutt som beskrivs ovan tar du av mot höger längs 
Tistronskärsvägen. Efter ca 40 m viker du av mot vänster till Brunnfladavägen. Följ den ungefär en 
kilometer och ta strax innan du kommer till stranden av västerut in i en fin barrskog. Med undantag 
för en spång är terrängen höglänt och torr.  

När du skymtar Björnhällsfladan viker leden av till vänster runt sjöns södra del. En spång leder 
över till en ”holme”, där det finns ett vindskydd och en grillplats (märkt 4). 
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Bild	28:	Vindskyddet	och	grillplatsen	vid	Björnhällorna.	
 
Från avtagsplatsen går leden söderut, först över en bro och en spång och sedan upp till en backe 
med god utsikt över leden söderut. Terrängen övergår nu till ett några år gammalt kalhygge med 
planterad skog. Vid en skogsbilväg, Jossverksvägen, går du runt en rondell till andra sidan och 
fortsätter där vidare på nästa kalhygge ner till Tistronskärsvägen. Den följer du sedan mot vänster 
till Hallonnäsparkeringen. 
 

 

Bild	29:		Leden	går	över	ett	kalhygge.	
Om du startat vandringen från sportplanen tar du nu samma rutt söderut, ca 4 km. Den totala 
sträckningen är ca 12 km. 
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3.3. Den	officiella	öppningen	av	vandringsleden	16.6.2016	

Vandringsledens första skede öppnades officiellt den 16.6.2016 då Korsholms kommundirektör 
Rurik Ahlberg klippte bandet. Trots de regniga vädret hade ett 50-tal personer ställt upp på 
invigningen vid Jungsund sportplan och största delen deltog i den gemensamma vandringen till 
Strömssund rastplats, där gästerna blev bjudna på grillkorv och saft.  

	

Bild	30:	Ungefär	50	personer	deltog	vid	invigningen	av	vandringsleden.	

	

Bild	31:	Föreningens	ordförande	Peter	Back	håller	hälsningstalet.	
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Bild	32:	Rurik	Ahlberg,	kommundirektören	i	Korsholm,	höll	invigningstalet.	

	

	

Bild	33:		Föreningens	sekreterare,	Bengt	Leander,	hjälper	Rurik	Ahlberg	att	klippa	bandet.	
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Bild	34:		Gemensam	vandring	till	Strömssunds	rastplats.	

	

Bild	35:	Jan-Erik	Back	och	Jonathan	Back	bjöd	på	grillkorven.	
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3.4. Information	till	allmänheten	

Under projektets gång har föreningen regelbundet uppdaterat information om projektet på sin 
hemsida www.iskmosunden.fi. Under projektperioden har ca 30 notiser om vandringsleden 
publicerats. Denna slutrapport kommer också att publiceras på hemsidan. 

I augusti 2015 delades ett separat tvåspråkigt informationsbrev om föreningens pågående projekt ut 
till alla postlådor i trakten och den 19.9.2015 ordnade föreningen den första offentliga visningen av 
vandringsleden. Över 40 personer i olika åldrar deltog.  

Förutom information på föreningens hemsidan www.iskmosunden.fi så delges information om 
vandringsleden på  Facebook-sidan ”Iskmo-Jungsund vandringsled”. Allmänheten kan skriva om 
sina egna upplevelser och lägga in egna bilder i Facebook-gruppen ”Iskmosunden”. 

Inbjudan till den officella invigningen 16.6.2016 delades ut i alla postlådor i trakten och dessutom 
fanns information om invigningstillfället i de loka tidningarna (Vasabladet och Pohjalainen) 
Pressen var även inbjuden till öppningstillfället och  Vasabladet (16.6.2016),  Pohjalainen 
(17.6.2016) och Korsholms Tidning (7.7.2016) publicerade långa artiklar om vandringsleden. 

	

Bild	36:	Vandringsledens	Facebook-sida,		https://www.facebook.com/iskmosunden/
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4. Projektets	finanser	

1. Projektets finansiering: 

Europeiska regionala 
utvecklingsfonden 

21 % 3 276 € 

Staten 19 % 2 964 € 
Kommunpenning från 
aktionsgruppen 

10 %  1 560 € 

Privat finansiering, arbete 
utan vederlag  
(=talkoinsatser) 

47 % 7 290 € 

Privat finasierng, 
pennigandel 

3% 510 € 

 100% 15 600 € 

 

2. Projektets budget och budgetens realisering 

Kostnadstyp Budget Redovisad  
kostnad 

Förverkligat Verklig kostnad 

Maskiner, 
anordningar och 

utrustning 

5 385 € 5 483,81 € 102 % 5 795,86 € 

Byggande 10 215 € 10 116,90 € 99 % 13 964,98 € 
 

Sammanlagt 15 600 € 15600,71 € 100 %  

 
Arbete utan 
vederlag 

7 290 € 7 290 € 100 % 11 137,50 € 
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5. Sammandrag	av	projektet	

	

Tack vare förundersökningsprojektets resultat där en konkret plan för vandringsledens sträckning 
och planering av spångar, broar och rastplatser hade gjorts, kunde detta projekt koncentrera sig på 
själva byggande av leden. 

Förundersökningen hade uppgjort avtal med alla berörda markägare men under projektet gång 
inkom önskmål om att flytta leden en aning för att inte störa villabosättningen. En ny sträckning av 
leden gjordes i den mån det var möjligt. 

Under vinterperioden 2015–2016 var det viktigt att hinna transportera bord-bänkarnas och 
vindskyddets virke  ut till rastplatserna med hjälp av traktor och snöskotrar för att projektet skulle 
hålla sin tidtabell. Eftersom inga utbetalningar av EU eller statsstöden har betalats ut på grund av 
problem med Landsbygdsverket IT-system, har föreningen vänt sig till de lokala företagen som har 
ställt upp som sponsorer och sålunda möjliggjort inköp av material för ledens förverkligande. 

Kommunens Fritidsverksamhet beviljade ett understöd på 1000 € efter förundersöknings-projektet 
och med dessa medel kunde en del av materialet för spångarna inköpas. 

Redan under uppbyggnadsfasen hade ryktet spridits om leden och den hade redan före den officiella 
öppningen besökts av hundratals personer från nejden. Vandringsleden ser ut att bli en verklig 
framgång.  

Ett stort tack riktas till de orts- och villabor som ställt upp med talkoarbete vid röjning av leden, 
byggande av spångar och broar och av vindskyddet vid Björnhällorna.  Även alla 
publikarrangemang har krävt en hel del talkoarbete. 

I och med att projektet avslutas tar föreningen ansvar för underhållet av vandringsleden och 
rastplatserna: spångar och broar repareras vid behov, torr ved skall finnas vid grillplatserna och 
röjning av stigar utförs. 

I ett eventuellt andra skede av vandringsleden planeras en naturstig på Kråknässkatan som förbinds 
med vandringleden med en specialbro. I framtiden kan det  även bli aktuellt med nya sträckningar 
av Iskmo-Jungsund vandringled. 

	

	

WWW.ISKMOSUNDEN.FI 
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