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Januari Michael Gustafsson påbörjade genast röjning på 6:5  samt 2:3.
Avslutade arbetet under februari månad.

15 mars Eldning innanför Rännegada.

16 mars Eldning på 6:5.

13 april Eldning av snår innanför Rännegada.

19 juli Årsmöte Valön i Stigfjordens intresseförening.
Informerade om arbetsgruppen och dess arbetsprogram samt
hemsidan www.hvalon.com

22 juli Nyinköpt slåtterhack transporterades till Valön.

V 31-32 Slåtter och betesputsning med slåtterhacken på följande områden:
- Största delen av AssmundsBruk slagit med undantag av Ôddane.

Fältet nedanför Oskàr Olsanes som inte slagits på 40+ år fick en
riktig avhyvling där alla myrstackar och tuvor med tuvtåtel
försvann så att de gamla fårorna en gång plöjda med häst nu
framträder.

- Slåtter på 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, 2:9 och 3:4.
- Betesputsning på 6:5 och 6:6.

V 32 Michael håller med röjsåg efter stubbskott på alarna innanför Kilen,
samt de andra restaurerings ytorna.

11 okt. Eldning av kvist- och rishögar från restaureringen på 2:3 – området
koleragraven, + 6:5 innanför Kilen.

24 okt. Eldning av resterande högar på 2:3 samt 6:5
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31 okt. Möte med Roland Olin Västkuststiftelsen.
Deltagare: Margita o Fred Adolfsson, Gunilla o Bengt Gustafsson,
Kerstin Jonsson, Lennart Johansson, Birgitta, Åke och Tobias Skoog
samt Eivor Segersten. Dessutom Peter Davidsson och Magnus
Almung.
Vintersäsongen 2004 kommer restaureringsarbetet att fortsätta
med främst busk- och slyröjningar utefter dalgången mot norra
ändan av ön, i enlighet med planen som skissades 13 dec. 2002.
Vidare beslutades att lägga 2 st rör under vägen till 2:3 (mot kolera
graven) för att förbättra avrinningen så att den begynnande för -
sumpningen av området motverkas. Västkuststiftelsen bekostar
rören men arbetet utföres ideellt.
Syftet med restaureringen är att  bibehålla dessa kulturområden
öppna för åker- och/eller betesdrift.
Åtgärderna överensstämmer med skötselplanen för reservatet.
Utöver 100 timmar för röjning tillkommer tid för komplettering av
stängsel och betesputs, samt för att hålla efter stubbskotten i
tidigare restaurerade områden..

ÖVRIGT

I mars fick vi förfrågan från Roland Olin om arbetsgruppen hade
möjlighet att utföra upprustningen av stängslet runt betesmarkerna
på 6:5 och 6:6.
Målsättningen var att avlägsna så mycket taggtråd som möjligt till
förmån för elstängsel. I tillägg till nya väggrindar skulle dessa
dubbleras med självstängande gånggrindar på ett antal strategiska
platser. Ett mindre antal av dessa självstängande gånggrindar skulle
också placeras där gångstigar korsar stängslet.
Michael Gustafsson AssmundsBruk åtog sig att utföra detta arbete.
Lagom till betessäsongen blev arbetet klart. Totalt 22 st grindar
samt 2000 m+ el-stängseltråd sattes upp.
Under hösten förbereddes stängslingen för får och betesdjur i dalen
5:5, 5:6 samt 7:7. Här kommer också el-stängsel att användas
överallt där det är praktiskt möjligt.
Arbetet kommer att färdigställas till betessäsongen 2004.
Detta arbete utföres också av Michael Gustafsson.


