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NORGES PELSDYRALSLAG
Ruinert av regjeringen – eksempler fra virkeligheten
På de neste sidene presenteres noen eksempler fra virkeligheten til landets pelsdyrbønder. De forteller om
milliontap, om familier som lever i ekstrem uvisshet. De opplever at regjeringen på ingen måte lever opp til
hva som ble lovet i Stortinget da forbudet mot pelsdyrhold ble vedtatt 13. juni 2019 etter en mer enn fem
timer lang debatt.
Flere stortingspolitikere, inkludert statsråd Bollestad, betegnet tapene bøndene ble påført som urimelige.
Bøndene fikk en klar forventning av at de var blitt hørt, og løfter om at de skulle holdes økonomisk skadesløse.
I høringen høsten 2019 ble regjeringens forslag til kompensasjon tungt kritisert av samtlige faginstanser. Selv
Fylkesmennene, statens forlengede arm og som er satt til å håndheve ordningen, kom med tydelige advarsler
om at kompensasjonen var urimelig og utilstrekkelig. Regnskapsførere, Advokatforeningen og andre faglige
høringsinstanser var sjeldent tydelige i sine advarsler. Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård mente
forslaget strider med den europeiske menneskerettskonvensjonen.
Da fasiten kom 27. november 2019 fra regjeringen, var resultatet nesten like dårlig. En del minkbønder fikk
noe mer, men blir fortsatt påført milliontap. For revebøndene var det ingen endring i det hele tatt. Mange vil
sitte igjen med milliongjeld, samtidig som de har mistet inntekten til å betjene den.
Konkurser er sannsynlig, og de personlige påkjenningene er umenneskelige.
Pelsdyrbøndene som ikke har gjort annet enn å satse i en fullt lovlig næring, fulgt alle myndighetspålagte krav
og pålegg. Nå sitter de ruinert tilbake fordi Venstre skulle med i regjering.
I løpet av februar skal Stortinget behandle et representantforslag om full kompensasjon til pelsdyrbøndene.
Vi håper et flertall på Stortinget gir pelsdyrbøndene den erstatningen og oppreisningen de har krav på.

Kort forklaring til tallene som oppgis i eksemplene:
Taksert verdi: Beregninger utført av uavhengige takstmenn, fra selskapet Takst Team AS, i mai og november
2019, etter gjeldende prinsipper for landbrukstakst. Tapet er beregnet basert på pelsdyranleggenes
nedskrevne gjenanskaffelsesverdi (pris for nybygg, justert for vedlikehold, slit og elde etc). Takstene dekker
kun pelsdyranlegget, og ikke bygninger som har en verdi etter innføring av et forbud. Takstverdiene dekker
heller ikke grunnen byggene står på.
Bruksverdi: Anleggenes økonomiske verdi basert på reell avkastning siste ti år. Avkastningen er basert på
gjennomsnittlige skinn- og fôrpriser siste ti år, fratrukket faste kostnader i produksjonen, vederlag for arbeid
og skattemessige avskrivninger. Vanlig diskonteringsrente på 4 prosent ligger til grunn for beregningen.
Beregningene baserer seg på reelle regnskapstall og er så langt ikke gjennomført for alle.
Kompensasjon juni: Kompensasjon basert på forslaget basert på bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, pluss
tispetillegg på hhv kr 420/840 for mink/rev.
Kompensasjon vedtatt for 2020: Kompensasjon beregnet etter forskriften, der minkbøndene får kompensasjon
på kr 2150 per minktispe eller 420 per minktispe og 7 prosent årlig avskriving. For de med kun revetisper
benyttes 840 per tispe og 7 prosent årlig avskriving. Det er tatt utgangspunkt i den modellen som gir høyest
kompensasjon.
Tapet er beregnet som differansen mellom taksert verdi og tilbudt kompensasjon for 2020, men tapet kan også
være enda høyere hos de som har en høyere bruksverdi enn taksert verdi av anleggene sine.
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NORGES PELSDYRALSLAG
«Det er ensbetydende med økonomisk ruin»
- Martin Ishoel, revebonde fra Trøndelag
Med sin nye forskrift anbefaler regjeringen å påføre Martin
og hans familie et tap på 6 millioner kroner.
Martin har en gård som er taksert til 6,5 millioner kroner.
Gården er i meget god stand og har blitt regelmessig
oppgradert de siste årene. Martin har fikset mye på gården
selv og fått til en lønnsom drift som revebonde. Gården hans
har en bruksverdi på kr 6 625 000, basert på det solide
økonomiske bidraget den gir.
Den bokførte verdien til Martins gård er på rundt 100 000
kroner. Stikk i strid med råd fra all faglig ekspertise og
fylkesmenn, har regjeringen bestemt at det er denne verdien Figur 1: Opdalingen, 19. juni 2019
som skal legges til grunn når kompensasjonen skal utmåles.
Martin blir ekstra straffet fordi han ikke hadde maksimalt dyretall i 2017. Kompensasjonen baseres
på dyretellinger i 2017, og ikke på anleggets kapasitet.
Resultatet er at Martin får rundt en halv million for livsverket sitt.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

500 tisper rev
6 519 801
6 625 000
503 653

Tap for Martin og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-6 016 148
92 %

Martin Ishoel har flere ganger forsøkt å si fra om den urettferdige og urimelige behandlinga:
https://opp.no/2019/11/nyheter/dette-er-splitt-og-hersk/
https://opp.no/2019/11/nyheter/pelsdyropproret-ikke-over/
https://opp.no/2019/11/nyheter/minst-800-mill-til-pelsdyrbondene/
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«2006 bygde me vår 1. minkhall til 750 avlstisper
der me la ner vannvittigt møje dugnadstimer (ca.
2500 timer)»
- Magnar Rosland, minkbonde

Anette og Magnar Rosland overtok familiegården i 2004. Siden den gang har de bygget tre
minkhaller, basert på dugnadstimer og egeninnsats. Drømmen var et bruk der begge kunne jobbe
100 prosent med ekstrahjelp i sesongene.
Gården som sto klar i 2013 er livsverket til Magnar og Anette. Den er taksert til 7,5 millioner kroner,
og tilfredstiller alle forskriftskrav. Mange av disse kravene ble innført av regjeringen i perioden 201215, og påførte alle landets pelsdyrbønder store kostnader i oppgraderinger av anleggene. Det er ikke
til å tro at regjeringen først pålegger store kostnader i vedlikehold og oppgraderinger, før de noen år
senere velger å kompensere kun brøkdeler av verdiene av anlegget.
Med regjeringens nye forslag vil familien lide et tap på 3,6 millioner kroner for innsatsen de har lagt
ned i en lovlig næring.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

1 800 tisper mink
7 500 000
6 825 000
3 870 000

Tap for Magnar og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-3 630 000
48 %

4

NORGES PELSDYRALSLAG
«Det som nå er lagt fram er eit forsøk på splitt og
hersk blant oppdrettarar»
- Jan Ove Horpestad, minkbonde og leder i Rogaland Pelsdyralslag
Jan Ove Horpestad har uttalt seg offentlig ved flere
anledninger om uretten som 200 norske familier
nå opplever fra den staten de skulle ha tillit til.
Horpestad var også et fremtrendede eksempel i
Storingsdebatten 13. juni, der hans tap ble
beskrevet av statsråd Bollestad som «urimelig». På
det tidspunktet var Horpestads tap beregnet til
rundt 5,5 millioner.
5,5 millioner i beregnet tap var åpenbart urimelig
da saken ble debattert i Stortinget, men bedringen
var så å si ubetydelig da den endelige forskriften
kom. Horpestad fratas verdier på 5 millioner
Figur 2: Nationen, 2. desember 2019
kroner. Tapet vil få store konsekvenser for
Horpestad, som også har tatt opp lån med
sikkerhet i pelsdyrgården for å sikre sine foreldre en trygg alderdom. Den tryggheten er nå
forsvunnet.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

1 500 tisper mink
8 269 601
7 850 000
3 225 000

Tap for Jan Ove og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-5 044 601
61 %
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«Jeg forlanger å få erstattet alle mine verdier, så
jeg kan få fortsette med livet uten dype traumer
og følelsen av bli ofret for et kynisk spill. Dette er
ikke Norge verdig!»
- Øystein Storholm, en av Norges største revebønder i sitt høringssvar til regjeringen
Øystein fra Oppdal har en av Norges største og mest
lønnsomme revefarmer. Gården hans har 2,5 kilometer
pelsdyrhus og er taksert til 14,5 millioner kroner. Den har i
en bruksverdi på nesten 10,8 millioner kroner, som er
basert på reell avkastning.
Gården er lønnsom, og har skapt millioner i
skatteinntekter og arbeidsplasser til flere.
Regjeringens forslag til kompensasjon vil gi Øystein i
underkant av 1,3 millioner for denne gården. Det er kun i
overkant av 10 prosent av hva uavhengige takstmenn
mener den er verd.

Figur 3: Opdalingen, 29. november 2019

Til grunn for kompensasjonen ligger «bokført verdi», en regnskapsmessig størrelse som på ingen
måte reflekterer verdien i anlegget. Bruk av bokført verdi er blitt kritisert av tilnærmet samtlige
høringsinstander, ikke minst fordi den har ekstreme og vilkårlige utslag.
Likevel er det dette regjeringen velger som grunnlag når kompensasjonen skal beregnes for Øystein
og landets øvrige reveoppdrettere.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

950 tisper rev
14 542 687
10 775 000
1 282 223

Tap for Øystein og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-13 260 464
89 %
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«Som et slag under beltestedet»
- Ove Oftedal, minkbonde fra Rogaland
Etter 58 års drift tvinger regjeringen Ove Oftedal
til å avvikle driften. Han har produsert skinn av
høyeste kvalitet, for å oppnå dette har Oftedal
valgt å ha langt færre dyr i gården enn den
egentlig har hatt kapasitet til. Dette straffes han
for nå, ettersom kompensasjonen baseres på
antall tisper og ikke investeringskostnaden.
Oftedal og hans familie med tre generasjoner
pelsdyrbønder sitter igjen med et tap i formue på
over 11 millioner kroner.
Hele hans families livsverk går tapt og all innsats
gjennom alle år oppleves som bortkastet.

Figur 4: Rogalands Avis, 13. mai 2019

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

2 600 tisper mink
16 763 681
7 950 000
5 590 000

Tap for Ove og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-11 173 681
67 %

Den tragiske saken til familien Oftedal har flere ganger vært omtalt i media:
https://www.nrk.no/rogaland/_-vi-mister-livsgrunnlaget-1.13867270
https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/kan-sitte-igjen-med-100-000-for-livsverket1.1485248?paywall=true
https://www.bondebladet.no/politikk/foler-seg-dolket-i-ryggen/
https://finansavisen.no/nyheter/naeringsliv/2014/11/pelsdyrnaeringen-skuffet-over-budsjettforliket
https://www.bondevennen.no/aktuelt/klamrar-seg-til-hapet/
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«Utsettes for grov forskjellsbehandling»
- Martin Hove, minkbonde fra Rogaland

Martin satte opp 4600 kvm pelsdyrhus på egen
tomt. Her fikk han plass til 5500 bur, to
fôringsmaskiner, vanningsanlegg,
pelsingsmaskiner og liggehyller. Den store
investeringen han har gjort er nå verdiløs, og
han får bare brøkdeler av verdiene igjen.
Totalt er gården til Hove taksert til over 30
millioner kroner. Han har investert for egen
regning og risiko, og skapt en arbeidsplass for
seg selv og andre.
Hadde Vegvesenet bygget en vei over tomten til Figur 5: Stavanger Aftenblad, 27. november 2019
Hove, ville han fått full erstatning for alle sine
tap. Når han blir tvunget til avvikling av regjeringen, påføres han et tap på over 22 millioner kroner.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

4000 tisper mink
30 655 501
10 550 000
8 600 000

Tap for Martin og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-22 055 501
72 %

Martin har gått til sak mot staten for sviket han og kollegene opplever:
https://www.nrk.no/rogaland/pelsdyrbonde-gar-til-sak-mot-staten-1.14629039
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/P9m6ge/pelsoppgjoeret-havner-i-jaeren-tingrett
https://www.nrk.no/rogaland/pelsdyrsaken-kan-fore-til-oppror-1.14793255
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«Opplever å stå bakbundet igjen»
- Wegard Qvalbein, minkbonde fra Rogaland

Småbarnsfaren Wegard driver en ny gård i Rogaland. Han og familien hans vil bli gjeldsslaver med
regjeringens kompensasjon.
Fordi han er nystartet pelsdyrbonde, er han
blant de som kommer dårligere ut med den
nye kompensasjonen. Til tross for at
regjeringen lovet at den nye
kompensasjonsordningen var så mye bedre,
er det ikke en krone ekstra til Wegard.
Konsekvensen av regjeringens kompensasjon
er at Wegard og hans familie vil sitte igjen
med rundt 1 million kroner i gjeld. Dette er
en gjeld småbarnsfamilien må ta med seg
videre i livet og som det vil ta tiår for dem å
nedbetale. Gjelda vil påvirke deres private
økonomi i mange år fremover.
Wegard var offensiv og søkte muligheten for
omlegging til grønnsaksproduksjon. Svaret
Figur 6: Bondevennen, 10. august 2019
fra grossisten er at det vil kunne ta flere år
før det er mulig å bli leverandør i en ny landbruksnæring og dermed finne et nytt levebrød.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

1 100 tisper mink
6 946 763
3 850 000
2 505 067

Tap for Wegard og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-4 441 696
64 %

Flere norske familier opplever å bli gjeldsslaver:
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/y3xnOE/familier-venter-paa-aa-bli-gjeldsslavervaraordfoerer-i-haa-foeler-seg-lurt-av-eget-parti
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«Når vi først skulle bli nedlagt, kunne jeg ikke
drømme om at vi ikke ble kompensert for gårdene
våre»
- Bjørnar Berg, revebonde fra Trøndelag

Bjørnar har vært revebonde siden 1987. Han har
bygget opp sin egen farm på Byneset i Trøndelag.
Han har møysommelig bygget opp produksjonen
over flere år, og har en svært lav bokført verdi.
Bjørnar har 1000 revetisper på farmen, som er
taksert til 9,5 millioner kroner. Han driver
lønnsomt og gården har derfor en bruksverdi på
over 11 millioner kroner.
Regjeringens kompensasjon påfører Bjørnar et
tap på ca. 7,9 millioner. Bjørnar taper ikke bare
jobben og livsverket, men også egenkapitalen og
formuen.

Figur 7: Nettavisen, 18. oktober 2019

- Når staten behandler pelsdyrbøndene slik, mister jeg troen på en velfungerende rettsstat, skrev
kommentator Elin Ørjasæter, etter at hun fikk høre historien til Bjørnar.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:
Tap for Bjørnar og familien:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

1000 tisper rev
9 540 000
11 070 000
1 719 162
-7 820 838
82 %

Lenke til Nettavisen: https://www.nettavisen.no/okonomi/statens-svik-mot-bjornar-oghans-kolleger-er-nesten-ikke-til-a-tro/3423863769.html
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«Det eneste riktige i denne situasjonen ville vært
å gi oss full erstatning. Noe annet likner et
offentlig ran»
- Atle Roger Evebø, pelsdyrbonde fra Sogn og Fjordane

Atle Roger har gjennom 20 år bygd opp pelsdyrgården
sin i Gloppen i Sogn og Fjordane. Han opplever at
usikkerhet og manglede forutsigbarhet for næringen
gjennom mange år har vært svært krevende. Nå når
kompensasjon ved avvikling av næringen skal
behandles, mener Atle Roger at det nærmer seg et
offentlig ran.
I høringsuttalelsen skriver han:
- Dersom forskriften blir vedtatt slik den er nå vil jeg sitte
igjen med en betydelig restgjeld. For å betjene gjelden
må jeg sannsynligvis selge bolighuset mitt. Jeg blir da stå
igjen som en mann på 60 år med to tomme hender, uten
mulighet til omstilling og uten noen rettigheter hos NAV.
Figur 9: Firda 3.desember 2019

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:

1275 tisper mink/rev
8 315 000
Ikke beregnet
2 512 000

Tap for Atle Roger:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-5 692 641
69 %

Lenke til Firda: https://www.firdatidend.no/det-dei-legg-fram-kallar-vi-ikkjeerstatning/#
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«Vi har forsaka ferie, fritid og opptjening av
pensjonspoeng for å bygge farmen etter stadig
nye regler og forskrifter.»
- Dan Ole Alme, pelsdyrbonde fra Gloppen

Dan Ole har gjennom flere
år produsert noe av det
beste pelsskinnet som har
vært tilgjengelig.
Pelsdyrgården hans har
over 700 løpemeter som
han og familien har bygd og
vedlikehold på egeninnsats.
Dan Ole har både mink og rev på gården og har kjøpt inn
både produksjons- og pelsingsutstyr for begge deler. Utstyr
og oppgraderinger er gjort fortløpende
ut ifra økonomien på gården.

Figur 10: Driva, 5. november 2012. Oppslaget
gjaldt Sæters gård. Alme i midten.

Etter flere år med oppgraderinger og vedlikehold for å møte nye forskriftskrav står nå Dan
Ole og familien igjen med et tap på over 5 millioner kroner.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:
Tap for Dan Ove:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

465 tisper mink/rev
5 846 250
Ikke beregnet
723 479
-5 122 772
88 %
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«Jeg kan ikke sette krokodilletårer i banken»
- Nikolay Valheim til Nationen i juni.

Nikolay Valheim og samboeren startet opp som
minkprodusenter i 2013. De bygde eget pelseri og
har investert for god drift og dyrevelferd.
Tre dager før næringsforbudet ble presentert i
regjeringserklæringen fikk familien levert ny
innredning til pelsdyrgården. De investerte i
dette etter Stortingets vedtak i 2017.
Med dagens vedtatte kompensasjon vil Nikolay
og samboeren tape over 13 millioner kroner og må rive
en nyoppusset pelsdyrgård.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Vedtatt kompensasjon ved avvikling i 2020:
Tap for Nikolay:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

Figur 11: Nationen 14. juni 2019

3200 tisper mink
20 255 325
Ikke beregnet
6 974 499
-13 280 826
66 %
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«Det er absurd, svakt og merkelig at propaganda
fra virkelighetsfjerne husdyrmotstandere skal
påvirke de som styrer et land.»
- Lars Ole Bjørnbet, pelsdyrbonde fra Trøndelag
Lars Ole bestemte seg for å satse på pelsdyr da han overtok gården for omtrent 25 år siden.
Han har satset stort og valgte å prioritere pelsdyr over både
skog og melkeproduksjon. Dette får han angre bittert for i
dag. Regjeringens vedtak om å legge ned næringen er ifølge
Lars Ole en helt absurd situasjon.
Han skrev i sin høringsuttalelse at han og familien har en
trist økonomisk tid foran seg.
– Dette er en uhørt tragisk situasjon. Hele familien blir
fattige når økonomien kollapser slik. Vi blir gjeldslaver,
skriver han.
Lars Ole er én av fem pelsdyrbønder som har gått til søksmål
mot staten for brudd på Grunnloven.

Figur 10: Adressa 4. november 2019

– Man kan ikke vedta å legge ned en næring fordi man ikke liker den. Det kan ikke gå an i
Norge, sier han.

Dyr:
Taksert verdi:
Bruksverdi:
Foreslått kompensasjon i juni:
Vedtatt kompensasjon i november:

1940 tisper mink/rev
15 985 301
Ikke beregnet
2 693 284
3 070 600

Tap for Lars Ole:
Prosentvis tap i forhold til takstverdi:

-12 914 701
81 %

Lenke til Adressa: https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2019/11/04/Jeg-risikerer%C3%A5-miste-slektsg%C3%A5rden-p%C3%A5-grunn-av-storsamfunnetssm%C3%A5lighet-20259618.ece
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