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RESTAURERING AV ISKMOSUNDENS SJÖAR, DEL 2: 

MELLANRAPPORT 2022 

RESULTAT AV ÅRETS ÅTGÄRDER 

 

1 ÅTGÄRDER OCH RESULTAT 2022 

Anmälan om slåtter lämnades till NTM-centralen i Södra Österbotten och ett utlåtande erhölls 29.3.2022 

(EPOELY/660/2022). Ägarna av vattenområdena informerades per e-post 12.12.2021 och på nytt 

2.8.2022.  

Föreningen fick två offerter för slåtterarbetet varav Fiksuranta Oy:s offert valdes. Slåtter utfördes under 

18.-25.8.2022. Slåtter utfördes med en Truxor-maskin som också användes för samlandet av 

vattenväxter från vattnet till största delen. Även en båt med en kratta användes för samlandet. 

Väderförhållandena var gynnsamma och endast en dag behövdes arbetet avbrytas på grund av hård vind 

som blåste bortåt från deponeringsställen och därmed försvårade samlandet avsevärt. 

Klippta växtmassor deponerades på land. Växtmassorna flyttades längre in och högre upp på land så att 

näringsrikt vatten inte rann direkt i vattendraget och att växtmassorna inte kunde hamna tillbaka i 

vattendraget. Skriftliga samtycken av markägarna till de fastigheter där vattenväxtligheten deponeras 

erhölls. 

Nedan presenteras resultat med hjälp av bilder tagna med drönare. Samtliga bilder är tagna av NTM-

centralen i Södra Österbotten.  

 

Skatasunds sydända. Före slåttern 8.8.2022 till vänster och efter slåttern 16.9.2022 till höger. 



  

Skatasund, området söder om Kråknäs. Före slåttern 8.8.2022 till vänster och efter slåttern 16.9.2022 till 
höger. 

Sydändan av Iskmo sund. Före slåttern sommaren 2021 till vänster och efter slåttern 16.9.2022 till höger. 



 

 

 

 

2 KOSTNADER OCH FINANSIERING 2022 

Projektets kostnader består av slåtterarbetet och talkoarbetet. År 2022 blev summan av kostnaderna  

9823,20 €. Kostnader och olika finansieringskällor presenteras i tabeller nedan. 

Kostnader antal, h Sammanlagt 2022 

Slåtter (moms 24 %)  7710 € 

Grepar för talko  50,70 € 

Talko, persontimmar 15 €/h 64 960 € 

Talko, maskintimmar 45 €/h 24,5 1102,50 € 

sammanlagt  9823,20 € 

 

Finansiering Sammanlagt 2022 

Understöd från NTM-centralen 4911,60 € 

Understöd från kommunen 2349,10 € 

Understöd från Iskmo samfälligheter 500,00 € 

Egen finansiering, talkoarbete 2062,50 € 

Totalt 9823,20 € 

 

Slåttern upprepas i augusti-september 2023 och 2024. 

 

Iskmo sund, mittersta delen. Före slåttern sommaren 2021 till vänster och efter slåttern 16.9.2022 till 
höger. 


