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 Inledning 

Föreningen Iskmosunden grundades den 25 september 2012 och har nu alltså verkat i ca fem år. 

Under den här tiden har två ERUF-projekt, UPI & ISSP (se www.iskmosunden.fi för mera detaljer) 

slutförts. Som Leaderprojekt utfördes vandringsledens planering under 2014 och Iskmo-Jungsund 

vandringsled, skede 1, under 2015–2016.  

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: Iskmo och Jungsund ligger i norra delen av Korsholm 

http://www.iskmosunden.fi/
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Bild 2:  Skidspåret startar vid Iskmo daghem. 

 

 Bakgrund 

Iskmo har haft anmärkningsvärda framgångar i skidspåren särskilt under 1960-talet då Oskar Back 

nådde landselitens nivå. Bröderna Erik, Nils och Oskar var drivande krafter när ett fem kilometer 

långt elljusspår med för omgivningen ovanligt kuperad terräng skapades ca 1960. Senare har spåret 

förkortats på grund av ny bebyggelse och nu återstår ca 3,8 km belyst spår. 

Underlaget för skidspåret har varit rätt ojämnt, vilket har krävt en snömängd på 20–30 cm för att 

spåren kunnat dras upp med spårsläde. Detta har sällan uppnåtts under de senaste åren. Därför körs 

numera ett skidspår upp runt alla Iskmosunden (fyra sjöar) så snart isen är tillfrusen och det finns 

några centimeter snö.  

För att få en snabbare start på skidsäsongen, så att spårdragning kan inledas när ca 10 snö har fallit, 

måste en utjämning av spårunderlaget göras. Detta förutsätter också att Iskmosundens is är 

tillräckligt tjock. 
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 Förverkligande av projektet 

3.1. Projektplan för Friskinwest, projektnummer 31210 

Planen som inlämnades till Leader / Aktion Österbotten den 28 oktober 2016 tog upp följande 

åtgärder: 

Grundförbättring av Iskmo skidspår, elljusspåret. Arbetet görs i två skeden: 

1) Under senhösten 2016 planeras utjämning av en 1,4 km del med sand och flis (på kartan märkt 

med lila färg). 

2) Under sommaren 2017 planeras utjämning av ytterligare knappt 2 km (på kartan grön färg). Hela 

skidspåret är 3,8 km. 

Av lokal entreprenör 

beställs utkörning och 

utjämning av sand. 

Dessutom inköps flis som 

körs ut med traktor eller 

fyrhjuling och utjämnas på 

talko. Under båda skedena 

görs dessutom reparationer 

av elljusanläggningen: 

upprätning av stolpar och 

utbyte av lampor. Under 

skede 2 röjs sly. 

Flis tillverkas dels av 

råvaror som kommunen 

erbjuder i samband med 

röjning i anslutning till 

skidspåret och dels inköps 

flis som erbjudits från ett 

befintligt lager i Karperö. 

Avtal hade gjorts med 

markägare för den del av 

vandringsleden som går 

längs samma rutt. Med 

övriga markägare har vi 

fått tillstånd att göra 

förbättringsarbeten längs 

det befintliga elljusspåret. 

Avtal gäller tillsvidare.  
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3.2. Projektets genomförande 

För köptjänster gjordes förfrågan av tre lokala entreprenörer. Två offerter inkom. Av dessa gav BBJ 

Gräv den förmånligaste offerten.  

BBJ Gräv inledde sitt arbete den 9 november 2016. På en kort tid underlaget utjämnats, sand körts 

ut och utjämnats maskinellt på den första 1,4 km långa etappen. 

 

 

Olika alternativ undersöktes för att få fram flis i tillräckligt stor utsträckning. Kommunen hade 

avverkat ett större område och utlovade lämplig råvara för flisning. Jovi Trans skötte om att råvaran 

transporterades till två olika platser i närheten av skidspåret och K Häggman åtog sig att sköta 

flisningen. Allt detta var klart i januari 2017. Det fliserbjudande från Karperö som planen nämner 

behövde i och med detta inte utnyttjas. Det skulle ha varit ett dyrare alternativ. 

Den fjärde februari ägde det första stora flistalkot rum. Dagen beskrivs i en bildkavalkad på 

https://iskmosunden.wordpress.com/2017/02/04/livlig-talkodag-pa-skidsparet/ 

Nästa talko hölls den 28 juni. Också denna dag beskrivs med bilder: 

https://iskmosunden.wordpress.com/2017/06/29/skidsparstalko-28-6/ 

https://iskmosunden.wordpress.com/2017/02/04/livlig-talkodag-pa-skidsparet/
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Ytterligare gjordes ett antal talkotimmar, reparationer av lutande elljusstolpar och byte av lampor. 

Totalt utfördes 107 personarbetstimmar och 51 maskintimmar på talko, motsvarande 3 135 €. Dessa 

överskrider planen på 3 000 € i talkoinsatser. 
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  Information till allmänheten 

Information om projektet har som tidigare nämnts getts med bildserier på vår webbplats och i 

Facebookgruppen Iskmosunden. Vidare har vi berättat om projektet i vår medlemsinformation i 

samband med kallelse till årsmöte och i verksamhetsberättelsen.  
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 Projektets ekonomi 
5.1. Projektets finansiering: 

Ansökt bidrag 50 % 4 500 € 

Staten   

Kommunpenning från 

aktionsgruppen 

  

Privat finansiering, arbete 

utan vederlag  

(=talkoinsatser) 

 33,33 % 3 000 € 

Privat finasierng, 

pennigandel 

16,67 % 1 500 € 

 100% 9 000 € 

 

5.2. Projektets budget och budgetens realisering 

Kostnadstyp Budget Redovisad  

kostnad 

Förverkligat Verklig kostnad 

Byggande 9 000 € 9 000 € 100 % 9 686,20 € 

 

Arbete utan 

vederlag 

3 000 € 3 000 € 100 % 3 135 € 

Egna 

penninginsatser 

   1 500 € 

 

 

 

WWW.ISKMOSUNDEN.FI 

http://www.iskmosunden.fi/
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