
Høringsuttalelse fra Espen Ripegutu 
 
I anledning at det er fremmet forslag om å legge ned pelsdynæringa i Norge vil jeg komme 
med en høringsuttalelse da dette rammer meg og min familie. 
 
Vi kjøpte ett småbruk i 2011 i Evje og Hornnes kommune og har bosatt oss på bruket. Vi 
driver i dag med ca 25 vinterfora sau. Det er ikke ressurser på gården til å utvide denne drifta 
av betydning. Vi har ett ønske om å kunne hente noe av inntekta vår fra gården og begynte å 
se oss om etter husdyrhold som kunne passe ett lite bruk som årt. Ca 300 daa med 10 daa 
dyrket + at vi leier noe tilleggsjord 
 
I 2015 kom vi i kontakt med en pelsdyroppdretter og var med han en del i drifta og fant ut at 
dette var noe som kunne passe på gården vår.  
 
Siden det på den tida pågikk en offentlig utredning av næringa ble vi anbefalt å vente til 
denne var avklart.  
 
Da det i januar 2017 kom vedtak fra Stortinget om at satte vi i gang planlegging av minkhold. 
I denne tida avsluttet også en nabo (Dagfinn Abusland) med rev og vi fikk en avtale med han 
om å kunne overta Anlegget hans (Rosefjell Revegård) denne kunne med enkle grep bygges 
om til minkdrift. I løpet av året ble det laget driftsplan, vi henta inn tilbud på det som måtte 
handles inn av bur og utstyr og vi hadde kontakt med innovasjon Norge.  
 
Vi hadde avtale om møte med innovasjon Norge og NPA 1 feb 2018. For å avklare endelig 
om de kunne med å støtte med lån/tilskudd.  
 
Dette gikk fort i vasken da det i januar 2018 kom kontrabeskjed om at næringa skulle 
avvikles.  
 
På grunn av dette mister vi muligheten til å skape en reell arbeidsplass på gården, da det i 
dag er overproduksjon på de fleste husdyrproduksjoner og gården er for liten for noe større 
drift.  Bygde-Norge blir fattigere uten pelsdyrnæringa og gårder som vår mister enda en 
mulighet til å skape en inntekt ut i fra ett flott husdyrhold.  
 
Vi vil med dette oppfordre dere til å la pelsdyrnæringa bestå. 
 
MVH Espen Ripegutu 
 
 


