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Pärmbild. Ett av de viktigaste lekområden för åkergrodan inom undersökningsområdet fanns i 

nordöstra ändan av Iskmosund intill åkern vid Björkholmsback. 
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1. Inledning 

Iskmosunden är det gemensamma namnet på ett sjösystem omfattande fyra sjöar som 

gränsar till Iskmo och Jungsund byar i Korsholm. De fyra sjöarna är Iskmosundet, 

Vekasundet, Strömssund och Skatasundet inklusive den norra delen som kallas 

Stråkan. Sjöarna sitter i förbindelse med varandra och mynnar via Pantsarholmssundet 

ut i Grönvikfladan och havet. Samtliga dessa sjöar är mycket kraftigt igenvuxna och 

den ökande växtligheten gör att sjösystemets betydelse för rekreationen har minskat. 

För att åtgärda problematiken har lokalbefolkningen bildat en förening, Föreningen 

Iskmosunden vars syfte är att planera och genomföra åtgärder för att restaurera 

Iskmosunden samt ta andra initiativ i syfte att främja friluftsliv och aktiviteter kring 

Iskmosunden. Föreningen har beviljats medel från EU under flera år och nu senast för 

att muddra en del av det igenväxta sjösystemet. Undersökningen har uppgjorts av FM 

biolog Mattias Kanckos från essnature. 

2. Material och metoder 

Inventeringen av åkergroda gjordes enligt gällande rekommendationer genom att 

lyssna på åkergrodans spelläte under den tidiga våren. Vid inventeringen använde 

man kanot för att kunna nå alla platser runt om i Iskmosunden. Därtill gjordes 

inventeringen från den nya vandringsleden som går längs sjöstränderna och varifrån 

man bra kunde höra spelande åkergrodor även från motsatta stranden. Det 

inventerade området framgår av bild 1. Inventeringen av åkergrodan gjordes främst 

under kvällen och natten då åkergrodorna spelar som aktivast. Islossningen i 

Iskmosundet skedde enligt lokalbefolkningen år 2021 redan den 19.4 vilket gjorde att 

även åkergrodornas lek inleddes lite tidigare än normalt. Dock blev våren mycket kall, 

med sträng köld under kvällarna och nätterna under två veckors tid, vilket gjorde att 

leken blev utdragen och försiktig. Åkergrodornas lek inleddes nog troligtvis direkt efter 

islossningen, men lekens höjdpunkt torde ha infallit först kring första veckan i maj. Den 

sista observationen av lekande grodor i Österbotten år 2021 gjorde inventeraren den 

20.5. Inventeringen av åkergrodor i Iskmosunden gjordes den 27.4 2021 kl. 21-24 och 

den 3-4.5 2021 kl. 21-01. Vid den första inventeringen hördes åkergrodor från och med 

kl. 22.00 medan man hörde åkergrodor redan kl. 21.35 vid det andra 

inventeringstillfället. Vid det första tillfället var vädret klart 0/8 och vinden svag. 

Temperaturen var till en början +2 0C men sjönk senare under natten till strax under 0 
0C. Även under det andra inventeringstillfället den 3-4.5 var vädret klart 1/8 och soligt. 

Vinden var till en början nordlig, ca 3 m/s, men under senare delen av natten blev det 

helt vindstilla. Temperaturen var till en början +5 0C, men sjönk senare till nära 0 0C. 

Under det första tillfället fanns det en del is och snö kvar i vissa vikar, men under det 

andra tillfället var isen och snön så gott som helt borta. Allmänt taget kan man säga att 

inventeringen kunde göras under rätt tid och under optimala förhållanden. I södra delen 

av Iskmosund stördes inventeringen dock tidvis av flera skällande hundar, vilket gjorde 

det svårt att höra åkergrodorna som har ett ljud som liknar avlägset och svagt 

hundskall. Detta inverkade dock inte på inventeringens resultat. 
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Bild 1. Undersökningsområdet omfattar hela sjösystemet i Iskmo från Stråkan och 

Skatasund i nordöst till sydvästra delen av Iskmosund. 

3. Resultat 

 

3.1 Åkergroda 

 
I Iskmosunden förekommer åkergroda relativt allmänt, men dock inte överallt (bild 2-

3). Största ansamlingen åkergrodor påträffades i sydvästra och nordöstra delen av 

Iskmosund. Enstaka åkergrodor hördes också jämnt fördelad i Strömssund och längs 

västra stranden av Skatasund. Några åkergrodor påträffades inte i Stråkan. Överlag 

finns det inte så stora områden som lämpar sig för åkergroda i Iskmosunden. 

Stränderna är ofta steniga, branta och strandlinjen smal. Därtill finns det speciellt i 

Iskmosund rätt mycket bebyggelse. T.ex. så är nästan hela sydöstra stranden av 
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Iskmosund olämplig för åkergroda liksom hela Skatan och östra delen av Skatasund. 

Förutom åkergrodor observerades rikligt med lekande vanlig groda (Rana temporaria) 

i Iskmosunden och överlag fanns det mera vanlig groda än åkergrodor i sjösystemet. 

Vid inventeringen påträffades inga paddor (Bufo bufo).  

 

 
 

Bild 2. Påträffade spelande åkergrodor (x) och vanliga grodor (o) i Iskmosund år 

2021. I det röda området fanns det uppskattningsvis närmare 20 spelande 

åkergrodor. 
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Bild 3. Observationer av spelande åkergrodor (x) och vanliga grodor (o) i de nordliga 

Iskmosunden.  
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3.2 Övriga observationer 
  

På åkern i norra delen av Iskmosund (Björkholmsback) observerades 4 rådjur under 

inventeringen den 3-4.5. Under båda inventeringarna fanns det väldigt mycket lekande 

fisk i Iskmosunden och fisk var uppe och slog i vattenytan överallt i området. Mest 

spektakulärt var de storvuxna idarna som lekte i den lilla, steniga och smala bäcken 

mellan Vekasund och Strömssund. Det fanns uppskattningsvis hundratals idar i 

bäcken i vikter mellan 700 gram och 2 kg. Leken blev mycket intensiv efter mörkrets 

inbrott och det kokade i hela bäcken av lekande id efter kl. 22.00 den 3.5 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Lekande, storvuxen id i Iskmosunden. 

 

Fåglar som observerades under inventeringen och som med säkerhet häckade i 

Iskmosunden år 2021 var bl.a. knipa (minst 4 par), kricka 1 par, gräsand 2 par och 

skogssnäppa. Därtill observerades gråtrut (1 par) och fiskmås (2 par), storskrake (2 

hanar och 1 hona). Den 3-4.5 observerades också två vuxna havsörnar som troligtvis 

häckar någonstans i närheten. En mer utförlig inventering av fåglar i Iskmosund har 

tidigare utförts år 2014 av essnature/Mattias Kanckos. 

 

4. Beskrivning av deponeringsområden 
 

I samband med denna inventering besökte man även ett antal eventuella 

deponeringsområden för muddermassorna som föreningen föreslagit. De föreslagna 

deponeringsområden framgård av bild 6. Sammanlagt har man 7 olika alternativ för att 

placera muddringsmassorna. Alternativ 1 ligger strax väster om Skatasund och består 

av en mycket kraftigt försumpad lövblandskog. Området är utdikat, men ändå väldigt 

försumpat och ställvis växer bara videbuskar och små björkar. Området kunde lämpa 

sig för placering av muddermassor, men eftersom området ligger nära stranden och är 

utdikat finns det en risk för att avrinningsvatten från muddermassorna rinner tillbaka ut 

i Skatasund. Man borde i så fall placera muddermassorna lite längre bort från stranden. 



8 
 

I närheten av detta område finns också en gammal, övergiven åkermark som jag 

personligen tycker skulle passa alldeles perfekt som deponeringsområde för 

muddermassorna med tanke på negativa effekter på naturmiljön. Från Skatasund leder 

redan en trädlös ”väg” upptill åkern så man skulle nästan inte alls behöva avverka 

någon skog för att transportera massorna till åkern.  

 

Alternativ 2 på östra stranden av Skatasund består också av ett rätt försumpat 

område, med bladvass och en ung lövblandskog. Området kunde lämpa sig som 

deponeringsområde, men också här rinner ett dike/bäck genom området ut till 

Skatasund, vilket kan betyda att muddringsmassornas lakvatten rinner tillbaka ut i 

Skatasund. Alternativ 3 ligger väster om Björkholmsback och består av ett låglänt och 

försumpat område som endast delvis är utdikat. En del av området består av beskogad 

åkermark. På området växer en relativt ung lövblandskog med björk och al. I området 

finns mycket döda och murkna träd. Området lämpar sig för deponering av massor, 

det ligger inte alldeles intill stranden av Iskmosund, men ändå inte för långt bort med 

tanke på transporterna. Området har egentligen ingen avrinning, vilket gör att 

muddermassorna och eventuellt lakvatten stannar på stället.  Alternativ 4 utgörs av 

det lilla vattendraget Vekasund och dess stränder. Detta område lämpar sig inte alls 

för upplagring av muddermassor. I området leker delvis åkergrodor och desto flera 

vanliga grodor. Att deponera muddermassorna så nära sjösystemet är heller inte att 

rekommendera. 

 
 

Bild 6. De sju föreslagna deponeringsområdenas läge i närheten av Iskmosund. 
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Alternativ 5 utgörs av ett område på sydvästra stranden av Iskmosund i direkt 

anslutning till bebyggelse. Området kunde lämpa sig för en mindre mängd 

muddermassor ifall fastighetsinnevaren vill fylla ut den steniga och ojämna stranden. I 

området fanns inga lekande åkergrodor och stranden är på detta ställe redan så kraftigt 

modifierade av människan att man förstör inga naturvärden genom att placera 

muddermassor här. Alternativ 6 utgörs av en öppen trädlös myr, Nästräsket. Området 

rekommenderas inte som deponeringsområde för muddermassor. Nästräsket är en 

trädfattig torvmark i närapå naturtillstånd som man med tanke på naturvärdena bör 

bevara som sådan. Trädfattiga torvmarker räknas som en speciellt viktig livsmiljö enligt 

skogslagen och även om just Nästräsket inte finns upptaget i skogscentralens data 

som en sådan livsmiljö, bör man bevara området i naturtillstånd. Alternativ 7 utgörs 

av en liten skogsholme i anslutning till åkermark och bebyggelse. På skogsholmen 

växer glest med grova vårtbjörkar och som ett underskikt och i buskskiktet påträffas 

rikligt med enrisbuskar. Området lämpar sig för deponering av muddermassor. 

 
 

Bild 7. Alternativ 1 för placering av muddermassor väster om Skatasund består av en 

kraftigt försumpad lövblandskog med mycket videbuskar. 
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Bild 8. I närheten av alternativ 1 finns även en övergiven åkermark som skulle lämpa 

sig som deponeringsområde för muddermassor.  

 

Bild 9. Alternativ 3 består av en låglänt och försumpad sänka som endast delvis är 

utdikad. På området växer unga lövträd. 
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Bild 10. Alternativ 7 är Nästräsket, en trädfattig torvmark i nära naturtillstånd. 

Området lämpar sig inte för muddermassor. 

 

Bild 11. Alternativ 7 består av en liten skogsholme omgiven av åkermark och 

bebyggelse. På skogsholmen växer en del grova vårtbjörkar samt rätt mycket enris. 

Området lämpar sig för deponering av muddermassor. 
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5. Rekommendationer för muddring 

I Iskmosunden förekommer åkergroda i närheten av de planerade 

muddringsområdena. Enligt rådande lagstiftning får man inte förstöra eller försämra 

åkergrodornas livsmiljöer. Livsmiljön utgörs av det område där åkergrodorna leker. Jag 

anser ändå att man kan muddra i Iskmosunden också i närheten av åkergrodornas 

lekplatser utan att man för den skull förstör åkergrodornas lekplatser. Åkergrodan leker 

alltid i den vegetationsrika strandkanten och aldrig längre ut från stranden. En stor del 

av den planerade muddringen skulle göras en relativt lång bit ut från stranden och där 

leker inte grodorna. Vid muddringen bör man därför eftersträva att inte muddra direkt i 

strandkanten utan lämna en 5-10 meter bred strandremsa orörd. Om man i 

Iskmosunden kan lämna den smala vassbården intakt och orörd och istället muddrar 

utanför vasskanten kan muddringen utföras utan att man förstör åkergrodans livsmiljö. 

De muddringar som planeras i Iskmosund är väl planerade och befogade med tanke 

på att restaurera sjösystemet och förbättra livsbetingelserna för bl.a. sjöfågel och fisk. 

Om ingenting görs kommer hela Iskmosunden att mera eller mindre växa igen inom 

ett tiotal år och då lämpar sig området inte längre för varken åkergroda, sjöfågel eller 

fisk. Muddringarna och restaurering av området är därför välgrundat. 


