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Streiken ved Felleskjøpet:

Bøndene blir kreative
GrUe: Kornet lagres
på gulv og i hengere
mens streiken varer på
Felleskjøpet. Ivar Sund
mener man må være
kreativ i ei hektisk tid.

Kenneth MelleM

kenneth.mellem@glomdalen.no

Kornbonde Ivar Sund på Grue
vestside fikk levert 250–300
tonn med korn før det ble streik i
Felleskjøpet og mottaket på Kirkenær ble stengt.
Nå har han lagret nesten like
mye hjemme. Både i den gamle
korntørka, i potetlageret, hengerne er fylt opp og han har også
cirka 40 tonn lagret hos Harald
Woll på Opset.
– Jeg leverer mer og mer korn
om høsten i stedet for å tørke og
lagre det selv, men nå måtte jeg
ta i bruk gulvet i den gamle tørka, sier Ivar Sund, som driver
korn- og potetproduksjon.

Klar over streikefaren
Han har vært klar over faren for
streik lenge, og har levert etter
hvert som det har vært treskevær. Tirsdag morgen var det
slutt på levering, og da ble kornet altså lagret hjemme på gården. Gulvet i tørka ble kostet
rent og kornet tømt der. I tillegg
har han korn i containere ute på
jordet og i potetlageret.
– Det tåler fint å bli lagret her,
og det er ikke noe varmegang i
kornet, sier Sund, og tester temperaturen med å stikke armen
inn i kornhaugen. Det han lagrer
på hengerne er han mer oppmerksom på, og der kjenner han
at det begynner å bli litt varmt.
– Blir streiken langvarig, så
kan vi kjøre enten til Kongsvinger eller til Flisa og levere. De
som arbeider på kornmottak, er
utrolig hjelpsomme og de strekker seg langt for å være til hjelp.
Men det kan jo bli fullt der nå, et-

laGrer På GUlV: Ivar Sund har sopt rent gulvet i korntørka og lagrer korn der mens det streikes på Felleskjøpet og mottaket er stengt.
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tersom det har vært en bra sesong, sier Sund.
Han kommer selv til å levere
til Flisa eller Kongsvinger dersom streiken blir langvarig.

– hjelp hverandre
– Hva med dem som ikke har
egen tørke eller lagringsmulighet?
– Da kan man eventuelt lagre
hos hverandre. Sop rent et betonggulv, og er det bra takhøyde, er det ikke noe problem å
tippe kornet der. Eller lån hengere av hverandre, sier Ivar
Sund, som ikke krisemaksimerer situasjonen.

– De fleste har fått skjært mye
og levert etter hvert. Vi har vært
klar over streikefaren ei stund,
sier Sund, som ber folk være
kreative og hjelpe hverandre.
– Jeg har full forståelse for
dem som streiker, og jeg støtter
dem. Det er goder som tas ifra
dem, som de har opparbeidet
seg, sier Sund, som mener det
er viktig å støtte dem som aksjonerer.
Sund er nå ferdig med å skjære, og er i gang med potetinnhøsting.

Stor streikevilje
YS-forbundet Negotias med-

lemmer i Felleskjøpet Agri gikk
tirsdag morgen ut i streik etter
at de ikke fikk innvilget kravet
om å få beholde rettigheter de
allerede har, når Felleskjøpet
Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO Mat og
Drikke.
– Streikeviljen er god, sier
Nina Harbo fra Negotia ifølge
Klassekampen, og sier det er
umulig å spå hvor lang streiken
kan bli.
– Men det bør være mulig å
finne en løsning relativt raskt,
siden kravene ikke medfører
økte utgifter for arbeidsgiver,
mener Harbo.

SUPERSALG PÅ TERRASSEMARKISE

FylleS OPP: Hengere og
tomme lagre fylles opp med korn
mens mottaket på Kirkenær er
stengt. Ivar Sund mener man må
være kreativ og hjelpe hverandre.
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Vi tømmer lageret for
terrassemarkiser,
plisségardiner og zipscreen

900 90 100
Vi har alltid gratis befaring!

post@scandic.no

www.scandic.no

PaSSe På: Ivar Sund lagrer
korn i hengere også, og er
påpasselig med å unngå
varmegang i kornet.

