Veldre 10.06.2019
(Bilde av barna står her i brevet til stortingsrepresentantene)

Til stortingsrepresentantene. Dette er mine barn som i et par år nå har lurt på hvorfor vi aldri drar på
ferie. Vi har svart så godt vi har kunnet at vi er i en oppbyggingsfase av hele gården vår og at vi derfor
har holdt privatforbruket på et minimumsnivå. Denne forklaringen har de kjøpt, selv om det er svært
vanskelig for Brage på 9 år å skjønne noen som helst forklaringer uansett problemstilling. Grunnen til
det er at han lider av en genfeil som det bare er registrert 9 andre tilfeller av i verden (denne
genfeilen gir en hjerneskadelignende effekt). Hvis du velger å stemme for flertallet i
næringskomiteen sitt forslag til kompensasjon for oss pelsdyroppdrettere, kan du da komme og
forklare barna mine, Brage inkludert, hvorfor de aldri kan dra til feks Syden? Da er ikke grunnen at
foreldrene deres er i en oppbyggingsfase lengre. Da er grunnen at du ville følge stortingsgruppa di og
pisken til Erna og LMD. Det blir grunnen til at vi havner langt under fattigdomsgrensen og aldri kan
unne oss noe som helst i all overskuelig fremtid. Tenk litt på det mens du skal trykke på knappen
under avstemmingen på torsdag.
Otilde på 6 år har ei favorittku som hun er fryktelig glad i. Om forslaget som Erna krever at du skal
stemme på blir vedtatt, så blir jeg sittende igjen med en betydelig gjeldsbyrde fra minkproduksjonen
min. Som om ikke det er nok, har jeg ikke igjen noe av sparepengene mine, all hogstmoden skog hos
oss er hugget og alle likvider de siste åra er pløyd inn i drifta. Om dette forslaget blir vedtatt sitter jeg
igjen som ei ribba høne. Hvordan skal jeg betjene den ekstra gjelden når jeg ikke har noen
produksjon som kan hjelpe meg med det? Otilde har så vidt lært seg å lese såpass at hun har fått
med seg i lokalpressa at jeg frykter konkurs og salg av gården vår. Hun gråter sine modige tårer hver
gang hun snakker om at hun gruer seg så fælt til den dagen hun må ta farvel med Grisen (navnet på
kua hennes). Kan du være så snill og komme hit til oss for å fortelle henne at det kanskje var din
stemme som gjorde at hun må ta farvel med Grisen? Og at du gjorde det slik fordi Erna ville gi Trine
en morgengave som hun selv ikke visste hvor mye kostet. Og at når Erna oppdaget prisen på gaven
hun hadde gitt bort, så pisket hun deg til å la Otilde sine foreldre betale for gaven. Tenk litt på det
hvis du skal gi Ernas nakkeskudd til meg og min familie på torsdag.
Minda på 4 år er heldigvis fortsatt lykkelig uvitende om den tragiske fremtiden vår familie nå kanskje
går i møte. Er din taburett verdt disse nakkeskuddene Erna nå er i ferd med å tvinge deg som
ombudsperson til å utføre? Tenk litt på det når du skal trykke på knappen.
Her ser du et bilde av mine tre små klare til avreise for å feire grunnloven vår. En grunnlov som skal
gi særlig beskyttelse for små grupper i samfunnet. Nå vet jeg ikke om det er noen grunn til å feire
denne grunnloven lengre. Hva er vitsen med å feire noe som skal beskytte en, så lenge
ombudspersonene foretrekker egen bekvemmelighet og fremtid i politikken foran rettsvernet til 200
familier? Sist gang staten innførte et næringsforbud gikk det utover jødene i starten av 2.
verdenskrig. Da ville heller ikke statslederen gjøre opp for seg. Nå om dagen føler jeg meg som en del
av en forfulgt minoritet.
Statsministeren har skrevet et brev til ei 12 år gammel datter av en reveoppdretter. Erna sier der at
hun skal lage et opplegg som gjør at vi pelsdyrbønder ikke skal tape for mye på forbudet. Hvor mye

synes hun det er greit at vi taper? 2 millioner? 5 millioner? Kan du komme hit på gården og fortelle
oss fem hvor mye du synes det er greit at vi skal tape på Ernas morgengave? En morgengave som
muligens er lovstridig ifølge den lengst sittende sivilombudsmannen vi har hatt i Norge, Arne Fliflet.
Du er forpliktet av Granavoldenerklæringen å stemme for et forbud, men du er IKKE forpliktet til å
stjele fra meg alle verdiene jeg har bygd opp. Om Erna og hennes nærmeste blir sinte på deg om du
stemmer imot hennes tarvelige forslag å erstatte mine verdier på, så vil du garantert høste enorm
respekt hos dine nærmeste i ditt fylkeslag. Det endelige beviset for det ble sendt inn til ledelsen i H
og FrP i starten av pinsen. 10 fylkesledere i Høyre og 7 fylkesledere i FrP tar antageligvis ikke så veldig
feil. Jeg vet ikke tallet, men de fleste fylkeslederne i KrF er også veldig oppgitt og rystet over hva Erna
prøver å tvinge deg til å stemme på torsdag.
Som det siste eksempelet på hvor tragisk dette er må jeg nevne at landbruksministeren nå påstår til
sine nærmeste at ekspropriasjon ikke hensyntar gjeldssituasjonen vår. Spør en økonom om den er
enig i at det da blir bedre å bruke bokførte verdier, så rister økonomen oppgitt på hodet av slike
påstander. Ekspropriasjonsrettslige prinsipper er det som til enhver tid brukes når enkeltpersoner blir
fratatt eiendom eller verdier fra det offentlige. Nå påstår Erna og gjengen at dette ikke er en
ekspropriasjon fordi vi beholder eiendommen. Spør en eiendomsforvalter hva som er verdt noe på
en eiendom. Er det det som er under eller det som er over grunnmuren og såla på en bygning?
Medlemmene fra næringskomiteen påstår at alt skal bli så bra for oss under utarbeidelsen av
forskriftene. Hvorfor kan de ikke fortelle oss alle hva slags gode ting som skal komme under den
prosessen? Kan vi stole på at staten da plutselig skal vise likhet for loven og et snev av storsinn
overfor oss pelsdyrbønder? På torsdag har du en gyllen mulighet til å redde fremtiden til 200 familier
og oppnå stor kredibilitet hos alle dine nærmeste, med unntak av lederen din. Skal din leder få herje
rundt med folks verdier og psykiske helse på en diktators vis, eller bør du som beskytter av det
norske folk sette foten ned? Jeg spør, er det du selv risikerer verdt så mye, at det er verdt risikoen for
å bidra til at småbarnsfedre begår selvmord?
Husk at det norske samfunnet er tuftet på blant annet disse tre prinsippene: 1) Likhet for loven
(hvorfor skal ikke vi få den samme behandlingen som alle andre som opplever et offentlig inngrep på
eiendom og/eller verdier?) 2) All makt i denne sal (er det riktig at all makt skal være på SMK eller
LMD?) 3) Du skal ikke stjele.
Nå vil Erna at du skal bryte alle disse tre prinsippene fordi hun har innsett at morgengaven til Trine
ble i overkant kostbar. Vil du virkelig stemme for det, kun for å beskytte deg selv mot litt kjeft?
Landbruksministeren klager sin nød over hvor synd det er på henne som må forholde seg til denne
saken. Hun går til og med så langt som å omtale det som en «drittsak» fra sitt landsmøtes talerstol.
Spør deg selv, hvem er dette en drittsak for? Er det for henne, som beholder jobben, huset,
sparekontoen, men kanskje ikke verdigheten. Eller er det verst for oss som mister alle verdiene vi har
bygd opp og blir sittende igjen med en gjeldsbyrde vi antageligvis ikke blir i stand til å håndtere? Jeg
har grått mye i løpet av de siste 16,5 månedene, men jeg har ikke grått så mye som når jeg har
skrevet dette brevet til deg. Bare tanken på alt dere er i ferd med å rive ut av hendene på ungene
mine og oss voksne gjør at jeg nesten blir liggende i fosterstilling på kontorgulvet mitt underveis i
denne skrivingen. Nå får dere ombudsmenn/kvinner rydde opp i det Erna, Siv og Trine har stelt i
stand for at Erna en dag skulle få titulere seg som «statsminister i ei flertallsregjering».
Med ønske om en fortsatt god dag, Kristian Aasen.

Jeg bor på adresse Ellevsæterveien 470, 2386 Brumunddal. Så har du adressa mi om det blir sånn at
du vil komme hit å se meg, og familien min i øynene mens du forklarer hvorfor du ødela livet vårt.
Om du velger å stemme i mot og gi oss et fremtidshåp, så er du også hjertelig velkommen på besøk.
Jeg skal sette på kaffe og få Maylen til å bake noe godt å bite i, vær du trygg. Takk for
oppmerksomheten.
Kristian.

