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Svineprodusenter frykter Felleskjøpet-streik fører til matmangel for griser
Streiken i Felleskjøpet Agri fører
til mindre kraftfôr på Østlandet.
Svineprodusenter frykter matmangel for grisene.
352 ansatte i Felleskjøpet Agri
gikk ut i streik tirsdag morgen.
Streiken fører til at kraftfôrfabrikken på Kambo i Moss stanser

produksjonen. Felleskjøpet skal
imidlertid få i gang ett skift
onsdag morgen, mot tre som er
normalen.
– Vi klarer nok å opprettholde
den kritiske produksjonen,
men det blir merkbart og mer
tungvint, sier tillitsvalgt Dagfinn

Pedersen for Negotia ved fabrikken til NRK.
Leder Christian Bjørnstad i
Norsvin i Østfold sier at husdyrprodusentene er bekymret for
om det vil være nok kraftfôr
tilgjengelig under streiken.
– Får man ikke tak i fôr, begyn-

ner alternativene å bli få. Når
kapasiteten blir redusert, så blir
vi bekymret for det. Det vil ikke
gå mange dager før vi merker
dette, sier han til NRK.
Rundt klokka 3 natt til tirsdag
ble det brudd i meklingen mellom Spekter og YS (Negotia), og

streiken var et faktum.
Som følge av produksjonsstansen på Kambo blir kraftfôrleveransene til svin og fjærfe på
Østlandet kraftig redusert. Også
leveranser i resten av landet kan
bli berørt, opplyser Felleskjøpet.

I gang med potetopptakinga:

– Bra med potet,
men de kunne ha vært større
Potetbonde Kåre
Holand er i full gang
med å ta opp potet.
Han forteller om mye
potet, men han skulle
ønske den hadde vært
litt større.
Kai NiKolaiseN

kai.nikolaisen@lofotposten.no

Høsten er kommet til Lofoten, og nå er også potetopptakinga i full gang. Kåre Holand
på Holand i Vestvågøy er Lofotens største potetbonde, og er i
nord-norsk sammenheng en
stor potetprodusent.
Han driver samdrift sammen
med datteren Elisabeth.

100 mål
De har over 100 mål med potet
spredt over flere plasser på
Vestvågøy. I fjor førte store
nedbørsmengder til at de ikke
kom i gang med potetopptakinga før sist i september.
Han fleipet da med at de måte
vel bruke en småtråler for å få
opp avlingen.
De fryktet at hele avlingen
gikk tapt, men bedring i været
gjorde at de berget over halvparten.
I år er forholdene helt annerledes.
- I år er forholdene for potetopptaking veldig gode, og vi er
kommet veldig godt i gang. Vi
vet jo aldri med været, men slik
det ser ut på meldingen framover så tror jeg at vi skal klare å
få opp alt, sier Kåre Holand.
- Vi potetbønder er de evige
optimister, legger han til med
et stort smil.

Mange, men små
Kåre Holand har kun mandelpotet.
- Hvordan ser avlingen ut?
- Det er mye potet under hver
rot, så kvantitetsmessig er det
veldig bra. Poteten kunne nok
med fordel ha stått litt lengre
for å ha vokst seg større. Det er
en flott potet, men kunne vært
en tanke større, sier potetbonden.
- Hva er grunnen til at poteten er mindre enn ønskelig?
- Det ble nok for tørt en perio-

GODT OPPTAKERVÆR: Kåre Holand er strålende fornøyd med været, men kunne ah ønsket seg litt større mandelpotet. Dette bildet er fra

fjorårets avling.

de i sommer, men sånn er det.
Det er sjeldent at været blir helt
perfekt.
- Hvordan vil karakterisere
årets sesong?
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- Middels minus, sier Kåre
Holand.
Poteten leverer de til Gartnerhallen, og de har også gårdsutsalg.

