
        

  
 
 
                     

Årsmelding for Lønset Bondelag for arbeidsåret 2016 -2017 
 
Ordinært årsmøte ble avholdt 20.10.16, med 9 frammøtte 
Fra styret i Sør-Trøndelag Bondelag møtte Kristine Ek Brattset. 
Laget har 49 medlemmer, en nedgang på 3. 
 
Styret har bestått av: Arnt Vasli  leder 
   Ola O Vindal  nestleder 
   Erik R Nerhoel  kasserer 
   Oddrun Bjørndal sekretær 
   Steingrim Horvli studieleder/ skolekontakt 
 
Varamedlemmer: Ivar Bøe Morken, Morten Sliper, Ingrid Nerhoel 
 
Revisorer:  Tone Torve, Arnt Nerhoel 
 
I arbeidsåret har det vært gjennomført 3 styremøter og 3 medlemsmøter. 
Fra styrets arbeid:  
Styret har behandlet 9 saker 
Det ble gjennomført 3 medlemsmøter (studiering) basert på heftet «Jordbruksoppgjøret – 
2017. Ny jordbruksmelding – ny kurs», og høringsuttalelse sendt til fylkeslaget. 
Et av styremøtene var utvidet/ sammen med representanter fra Lønset Grunneierlag og 
Oppdal Bondelag, og omhandlet spørsmål fra Sør-Trøndelag Bondelag, angående reinbeite 
på ulovlig område. 
Det har også vært gjennomført kurs i «varme arbeider», med Lars Hage som kursleder,  
9 deltager, 21/3 
 
Representasjoner: 

- Marit og Steingrim Horvli, samt Arnt, har deltatt på 3 møter angående et prosjekt for 
å lære skoleelever mer om livet på garden, med gardsbesøk. Samarbeid mellom 
Lønset skole, Midtbygda skole, Oppdal Bondelag og Lønset Bondelag 

- Steingrim har vært lagets representant i styringsgruppa for revidering av 
beitebruksplan i Oppdal Kommune. 

- Ola E Ishoel er lagets representant i Beite- og rovdyrutvalget 
- Arnt deltok på regionmøte på Storås, 25/1 
- Odd Arne Hoel, John Torve og Arnt deltok på »bålaksjon» på Oppdal for å markere 

mot regjeringens landbruksmelding, 31/1 



- Arnt deltok på ledermøte på Røros (delv sammen med Hedmark Bondelag) 15-16/11 
- Arnt deltok på oppsumeringsmøte angående «Fjellandbruksprosjektet» på Fagerhaug 
- Arnt har møtt i Landbruksrådet. 
- Arnt møtte på årmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag i Stjørdal. 2 dagers møte, hvor dag 1 

var sammen med Nord-Trøndelag Bondelag, 15-16/3 
- Arnt møtte på infomøte på Skjetlein, i forkant av jordbruksforhandlingene, 9/5 
- Mange av lagets medlemmer var involvert i forbindelse med aksjoner i forbindelse 

med jordbruksforhandlingene. Rundballer med skrift, klisterlapper på matvarer i 
butikker «La oss lage maten din», samt Oslotur 23/5 (John Torve og Arnt). 

- Alf Breen og Arnt sørget for julegrana på Lønset. 
- Marit og Steingrim i Horvlia har hatt besøk av barnehagen både til lamminga og 

potetplukking. 
- Oppigard Vindal har hatt besøk av barnehagen og 4H. 

 
 
 

Arnt  Oddrun Ola  Steingrim Erik  
 
 
 

 


