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Iskmo-Jungsund vaellusreitti
Lyhyt kuvaus
1. Urheilukentältä Srömssundiin, noin 2 km
Vaellusreitin lähtöpaikka on Jungsundin urheilukentän kohdalla. Urheilukentän
huoltorakennuksen vieressä on vaellusreitin kartta. Ylitä tie huoltorakennuksen
kohdalta ja seuraa vastaraivattua polkua havumetsän läpi kunnes saavut valaistun
hiihtoladun kulkuväylälle ja käänny oikealle. Ladunpohja voi olla paikoitellen hiukan kostea, mutta märimmissä paikoissa on kahdet pitkospuut. Seuraa ladunpohjaa
itään päin kohti Klobbkärrvägeniä ja saavuttaessasi sen, käänny vasemmalle ja kulje sitä pitkin kohti pohjoista. Metsätie toimii myös valaistun ladun pohjana. Seuraa
sitä kunnes saavut Vekasundiin.
Vekasundin rannalla ylität ensin lyhyen sillan ja jatkat 60 m mittaisia pitkospuita
pitkin kiertäen puoli lampea. Rannalle saavuttuasi tulet parinkymmenen metrin jälkeen moottorikelkkauralle, jota seuraat lyhyen matkan, Tämän jälkeen käännyt
itään päin oikealle. Sen jälkeen kierrät Strömssundin rauhoitetussa metsässä kulkevaa polkua pitkin. Vaellettuasi 300 m saavut tulevalle grillauspaikalle, joka sijaitsee
pienessä niemessä (kartassa 2). Suunnitelmissa on hankkia sinne pöytä penkkeineen ja betonirengas tulisijaksi.
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2. Strömssundista Hallonnäsin pysäköintipaikalle, noin 2 km
Lähtiessäsi grillauspaikalta eteenpäin seuraat Strömssundin itäistä ja pohjoista rantaa Fiskvattöreniin, missä on pitkospuut ennen saapumista Skatasundin kaakkoisrantaan. Reitti jatkuu kaunista rantaa seuraillen niemen kautta Skatasundin keskiosan etelärannalle. Täältä näkyy Kråknässkatan ja niemen eteen sijoitettu hapetuspumppu, joka on ympäröity avannonrajoittimella suoja-aitoineen. Kun olet kiertänyt lahden tulet Stråkmunin rannalle. Se on pieni salmi joka johtaa Stråkaniin. Salmi on esikartoituksessa katsottu mahdolliseksi sillan paikaksi yhdistämään luonnonkaunis Kråknässkatanin niemi vaellusreittiin kakkosvaiheessa.
Kuljettuasi lyhyen matkaa polkua eteenpäin saavut suuren siirtolohkareen luo, jota
voit ihailla kulkemalla sen ympäri aivan vesirajaa pitkin ennen kuin jatkat kohti
itää metsän läpi. Runsaan sadan metrin jälkeen käännyt vasemmalle vanhalle metsätielle. Kulje sitä muutama kymmenen metriä. Sitten käännyt oikealle, vasta raivatulle metsäpolulle. Kuljettuasi polkua noin 400 m tulet Skatasundintielle. Jatka tietä
pitkin oikealle noin 50 m kohtaan, jossa tie kääntyy pohjoiseen. Käänny moottorikelkkauralle oikealle ja seuraa sitä Hallonnäsfladanin rannan tuntumaan. Viitoitettu
vaellusreitti kääntyy sillan jälkeen vasemmalle kohti pysäköintipaikkaa.

3. Hallonnäs-kierros, noin 1,8 km
(Katso karttaa seuraavalla sivulla.) Pysäköintipaikalta (kartassa 3) lähtevä polku johtaa korkealle niemelle Hallonnäsfladanin länsirannalla. Ohitettuasi pari siltaa ja
muutamat pitkospuut Hallonnäsfladanin kauniilla länsirannalla, tulet mäntymetsän
halki pienelle sillalle. Pian sillan jälkeen polku kääntyy oikealle kohti Hallonnäsfladanin pohjoisrantaa. Rannan tuntumassa kierrät suurehkon siirtolohkareen ja
saavut järven rannassa moottorikelkkauralle. Seuraa moottorikelkkauraa noin
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100m, jonka jälkeen käänny vasemmalle ja seuraa kohti länttä menevää polkua.
Moottorikelkkaura voi olla sadekaudella paikoitellen märkä.
Polku johtaa Tistronskärintielle. Kääntyessäsi vasemmalle kohti etelää, pääset tietä
pitkin takaisin Hallonnäsfladanin pysäköintipaikalle.
Jos haluat nauttia pelkästään Hallonnäsfladanin kauniista maisemista, voit palata
järven pohjoispäästä samaa polkua takaisin pysäköintipaikalle. Tällöin reitin pituudeksi tulee runsaat 1 km.

4. Björnhäll-kierros, noin 4 km
Kun olet kulkenut Hallonnäsin pysäköintialueelta edellä kuvattua Hallonnäs-reittiä,
käänny oikealle kun saavut Tistronskärintielle. Käveltyäsi tietä pitkin nelisenkymmentä metriä, käänny vasemmalle Brunnfladantielle. Kulje tietä pitkin noin 1 km ja
käänny vasemmalle kohti länttä vähän ennen merenrantaa. Polku kulkee kauniissa
havupuumetsässä korkeahkossa, kuivassa maastossa lukuun ottamatta yksiä pitkospuita.
Kun Björnhällorna-lampi siintää heikosti edessäpäin, kääntyy polku vasemmalle ja
kiertää lammen eteläpuolitse. Lammen eteläpäähän on suunnitteilla silta ”saareen”.
Sinne on tarkoitus rakentaa tuulensuoja ja grillauspaikka vuoden 2016 aikana (kartassa 4).
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Suunnitellun sillan kohdalta kierros jatkuu kohti etelää. Ylität ensin pienen sillan ja
pitkospuut minkä jälkeen kiipeät pienelle mäelle, josta on hyvä näköala ympäristöön. Maasto muuttuu muutaman vuoden vanhaksi hakkuuaukeaksi, jolle on istutettu havupuita. Saavut metsäautotielle, Jossverkvägenille, ja kierrät kääntöympyrän
vastakkaiselle puolelle. Polku jatkuu toisen istutetun hakkualueen yli kohti Tistronskärintietä. Käänny vasemmalle ja jatka tietä pitkin Hallonnäsin pysäköintipaikalle.
Jos olet aloittanut vaelluksesi urheilukentältä, kuljet pysäköintipaikalta takaisin kohti urheilukenttää samaa reittiä kuin sieltä tullessasi, eli noin 4 km. Koko kierroksen
pituus on noin 12 km.

