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Januari Michael Gustafsson var färdig med säsongens röjning och restaurering 

av planerade områden, nämligen: runt linden vid dansbanan,  torn- 
buskaget nedanför predikstolen, i dalgången ôdde Hermans och 
AssmundsBruks gamla sätes-plats. Av återstående ca 15 tim röjdes på 
norra ôddane nerfarten till fd Oskar Olssons äng för möjliggörande av 
betesputsning. Dessutom röjdes en del av ängarna på fd Ferdinands 
fastighet. 

 
10 jan Eldning av 6 st kvist- och rishögar i dalgången ôdde Hermans. 
 Se vidare Eivors inlägg på hemsidan. 
 
15 feb Eldning av 8 st kvist- och rishögar i dalgången ôdde Hermans. 
 Se vidare Eivors inlägg på hemsidan. 
 
14 mars Eldning av 9 st kvist- och rishögar i dalgången AssmundsBruk 5:5 och 

5:6. Se vidare Eivors inlägg på hemsidan. 
 
10 april På självaste Påskafton svedde vi av allt gräs på ôddane. Vindriktningen 

var inte helt idealisk, men med en försiktig etablering av brandgator 
mot den höglänta terrängen gick svedjningen helt efter plan.  

 
11 april Eldning av 8 st kvist- och rishögar på fd Ferdinands ängsmark ner mot 

Valösund. 
 
03 maj På måndagskvällen var väder och vindriktningen den rätta för att elda 

upp vassen i dalgången AssmundsBruk 5:5 och 5:6. Ett litet område i 
södra delen av vassområdet, som inte kunnat köras ner med ringvältarna 
pga för dålig markbärighet stod kvar. 

 
13 maj Ovannämnda kvarstående vass avverkades med lie och kunde därefter     

med lätthet brännas upp. 
 Därefter ägnades resten av dagen åt att bränna av gräset på flada. 
 Efter att ha legat i träda i 3 år skall denna nu plöjas och besås med 

höstvete när tiden är mogen för detta. 
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Parallellt med dessa arbeten har planeringen för kulturvandringen på 
Valön den 11 juli pågått. 

 
Lite bildmaterial från ovan listade aktiviteter finns samlade på vår hemsida  
www.hvalon.com 
 
11 juli Kulturvandringen genomfördes av ca 150 personer. Se presentationen  
 med bilder under ”Kulturvandringen” i menyraden. 
 
16/17 juli Vass slåtter med röjsåg efter och i diket i dalgången på AssmundsBruk. 
 
V 30/31 Slåtter samt betesputs av samtliga områden inklusive resterande vass. 
 
Augusti Som ett välbehövligt tillskott till ungdjurens bete uppläts 2:9 & 3:4 för 
 dem under aug mån. 
 
Aug/dec Ett stort röjningsarbete har pågått under hösten i Stallhagen på 5:7 
 av markägaren, för att återställa området till hagmark igen. 
 
19 nov Roland Olin besökte Valön efter inbjudan från ArbetsGruppen, för den 
 årliga besiktningen av utförda arbeten samt för att besluta om nästa 

års restaurerings arbeten. För detaljer se Eivors inlägg på forumet. 
 
Dec Röjningsarbetet av de områden som beslutades under Roland Olins 
 besök 19 nov har påbörjats. 
 
 
Övrigt 
 
23 feb – Uppsättning av nytt elstängsel i dalgången 5:5, 5:6 och 7:6. 
1 juni Totalt har 11 st grindar monterats, varav 6 st 3m och resten själv- 

stängande gånggrindar. Stängselstolpar för de +6000meter stängsel- 
tråd som sträckts har också monterats, ca en tredjedel har borrats 
fast i berg. 

 All den gamla taggtråden som rivits och överblivet stolpskrot har 
transporterats till Kvarnhagen via Sandudden på Valön. Därifrån har 
detta transporterats vidare till skroten i Hoga. (Ingen mottagnings- 
kostnad)   

 Vidare har 20 timmar lagts ner på gräs och sly-röjning under 
elstängslet som installerades i fjol på 6:5 och 6:6. Ett par nedblåsta 
träd som låg över elstängslet har också röjts undan. 

 Dessa arbeten har utförts av Michael Gustafsson, AssmundsBruk. 
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30 april Vårplöjningen på AssmundsBruk startades. Havre har såtts på all öppen 
odlingsmark på Ôddane. Vidare har havre såtts på 5:7 vid fastigheten, 
samt på làng-jora 2:9 och 3:4.  

 
3 juni Vårnings arbetena på Valön AssmundsBruk avslutade. 
 
Aug Havre skörden på AssmundsBruk bärgad med ett normalt utfall. 
 Eftersom skördevädret var idealiskt blev fukthalten endast 6/7%, 
 varför torkning ej erfordrades. 
 
  
 
 
 
 


