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○○Felleskjøpet-streiken
Felleskjøpet vil ikke søke dispensasjon til å
øke produksjonen av kraftfôr. Fjørfelaget
frykter situasjonen snart kan gå ut over
dyrevelferden.

– Dyrenes
lidelse er
bekymringen
Leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brantsæter, frykter Felleskjøpet-streiken og nedsatt
kapasitet på kraftfôrfabrikken
på Kambo i Moss snart kan få alvorlige følger.
Hun har fått mange henvendelser fra fjærfebønder som er
bekymret for at fôrlagrene snart
går tomme.
– Det er ikke alle som kan skifte
fôrleverandør, fordi de bruker
spesialfôr. Å skifte fôr brått kan
være uheldig for tarmhelsen, sier
hun.
Fabrikken på Kambo lager spesialfôr basert på unike oppskrifter, og de har ikke bygget opp et
lager av all type for. Grunnen til
det er at fabrikken lager så mange
ulike typer av fôr at lagringen
ville krevd mer plass enn de har.

600 besetninger

600 kylling- og svinebesetninger blir forsynt med kraftfôr fra
Kambo, ifølge Brantsæter, og
Fjørfelaget frykter nå for konsekvensene av streiken.
– Ifølge «Forskrift om hold av
høns og kalkun» skal slaktekylling og kalkun ha fri tilgang på
fôr og vann. Mangel på fôr vil
være kritisk for slaktekyllingens
dyrevelferd allerede etter noen
timer. Stress, sult, skader grunnet kamp i matfatet, samt økt
risiko for utvikling av ubalanse
i tarmsystemet er blant mulige
konsekvenser. Verpehøns- og
slaktekyllingforeldre har ikke
krav om fri tilgang på fôr, men
uteblivelse av fôr utover normal
fôrtildeling kan medføre stress,
frustrasjon og fare for hakking.
Hun frykter nå at flere må avlive besetningene sine.

– Hvis fjærfebøndene ikke kan
skaffe annet fôr har de i ytterste
konsekvens ikke noe annet alternativ. Spørsmålet er hvor lett det
er å få til hurtig avlivning/slakt
og om det er kapasitet til å gjøre
det fort nok. Det er dyrenes lidelse dersom situasjonen trekker ut,
som er bekymringen. Vi har stor
respekt for streik som virkemiddel, men største konsekvens kan
bli betydelig lidelse for dyra, og vi
håper derfor at partene blir enige
snarest mulig.
Er du usikker på hva konflikten
handler om? Les deg opp her:

Søker ikke dispensasjon

Negotia, organisasjonen hvor de
streikende Felleskjøpet-medlemmene er organisert, sier til
Nationen at de er åpne for å gi
dispensasjon til å la flere ansatte
arbeide ved fabrikken på Kambo.
Ifølge Felleskjøpet er det per i
dag kun mulig å produsere 200
tonn fôr på fabrikken, mot 800
tonn til vanlig.
Felleskjøpet vil på sin side ikke
be om dispensasjon, og mener
dette burde vært løst før streiken.
«Det er YS/Negotia som har
ansvar for streikeuttaket, ikke
Felleskjøpet Agri eller Spekter,
og Felleskjøpet har ingen planer om å søke dispensasjoner.
Årsaken til dette er at det er Felleskjøpet som har ansvar for at
driften av virksomheten er i tråd
med de regler som gjelder. Dette
er uansett et ansvar som ikke
kan overlates til Negotia eller
andre fagforeninger og baseres
på om fagforeningens streikekomité innvilger dispensasjon eller
ikke,» skriver Ingvild Dahl Dørnes, kommunikasjonssjef i Spek-

Alle kan ikke bytte
«Det er ikke alle som kan skifte fôrleverandør, fordi de
bruker spesialfôr.»
Margrethe Brantsæter, leder i Norsk Fjørfelag

ter, arbeidsgiverorganisasjonen
hvor Felleskjøpet er medlem, i en
e-post, og fortsetter.
«I forkant av streiken fikk derfor Negotia tilbud fra arbeidsgiversiden om å inngå forhåndsavtale om hva som skulle unntas fra
streik for å sikre forsvarlig drift
under streiken. Det ønsket ikke
YS/Negotia å gjøre. Forhåndsavtaler skal sikre at arbeid som
er nødvendig for å avverge fare
for liv og helse, eller betydelig
materiell skade, blir ivaretatt i
en streikesituasjon. YS/Negotia
kunne dermed unngått å utsette
Felleskjøpet og deres kunder for
den situasjonen de nå har gjort.»

– Felleskjøpet uansvarlige

Anne-Lene Gabrielsen i Negotia
kaller det uansvarlig av Felleskjøpet å ikke søke om dispensasjon hvis dyrevelferden er truet.
– Vi gjentar at vi ikke har mottatt dispensasjonssøknader om
fôr, slike må sendes Negotia sentralt etter at plassfratredelsen er
sendt. Dette vet de godt, for de
klarte å søke om dispensasjon for
en silo på Grue for bare to dager
siden.
At Felleskjøpet er uansvarlige
mener Dahl Dørnes faller på sin
egen urimelighet og mener det er
meningsløst å hevde at Spekter
og Felleskjøpet opptrent uansvarlig.

Blander seg ikke inn

Arbeidsminister Anniken Hauglie sier i en kommentar til Nationen at hun ikke vil blande seg inn
i forhandlingene partene står i.
– Dette er en konflikt mellom
YS/Negotia og Spekter i Felleskjøpet Agri, og det er partene selv
som har ansvaret for å løse den
på en forsvarlig måte. Ut over det
har ingen kommentar, sier hun i
en kommentar onsdag ettermiddag.
Jon-Fredrik Klausen
jon-fredrik.klausen@nationen.no

Frykter at dyrene skal lide: Margrethe Brantsæter, daglig leder i Norsk Fjør

Felleskjøpet-streiken: De
Over 350 Felleskjøpet-ansatte streiker for å beholde
rettighetene sine når Felleskjøpet bytter forening
fra Spekter til NHO. Felleskjøpet mener kravene
ikke hører inn under årets
mellomoppgjør.
Tirsdag gikk 352 ansatte i Felleskjøpet ut i streik, noe som har ført
til stengte butikker og kornmottak og nedsatt kapasitet i kraftfôrfabrikken på Kambo i Moss.
Tidlig i 2018 bestemte Felleskjøpet at de vil bytte medlemsorganisasjon fra Spekter til NHO.
Denne overgangen skjer 1. januar 2020.
Spekter har i dag medlemmer
som Bondelagets Servicekontor

AS, Finnmarkeidendom Fefo og
Posten Norge, mens selskaper
som Tine, Nortura og Orkla er
medlemmer i NHO.

Tariffavtale skiftes

I overgangen til ny arbeidsgiverforening frykter de ansatte i
Felleskjøpet Agri at de skal miste
flere av sine rettigheter, som full
lønn under sykdom/svangerskap
og fødsel, gruppelivsforsikring,
diverse arbeidstidsbestemmelser og tillegg for sen arbeidstid
(UB-tillegg) i butikk, kundetjeneste, fabrikk og lager. De ønsker
også å videreføre provisjonsavtaler for selgere.
Ved overgang til ny arbeidsgiverforening skiftes tariffatale,
og alle særavtaler som er inngått

