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○○Felleskjøpet-streiken

500 tonn
fôr i manko
per dag
Felleskjøpets kraftfôrfabrikk på Kambo sliter
med å produsere nok fôr, og varsler at de på
mandag vil ha problemer med å levere.

Tirsdag gikk 352 Felleskjøpetansatte ut i streik. Konflikten
mellom de ansatte og Felleskjøpet handler om at de ansatte vil
beholde sine rettigheter når Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til
NHO ved nyttår.
Felleskjøpet mener på sin
side at dette ikke skal være en
del av forhandlingene i et mellomoppgjør som skal handle
om penger.

Vil mange 500 tonn fôr

Streiken har ført til stengte butikker og kornmottak, og det er
nedsatt kapasitet på kraftfôrfabrikken på Kambo i Østfold.
Dette har gjort at flere frykter for
dyrehelse, ettersom Felleskjøpet
under streiken kun klarer å produsere en fjerdedel av det de vanligvis gjør.

Fredag varslet Felleskjøpet at
de ville være manko på 500 tonn
fôr på mandag.
– Jeg besøkte streikevaktene
på Kambo i går, og de var i godt
humør. Men vi er bekymret for
situasjonen med dyrevelferden,
forteller hovedtillitsvalgt Gard
Henriksen i Felleskjøpet.
Felleskjøpet skriver fredag i en
pressemelding at de håper deres
kunder kan skaffe fôr fra andre
leverandører.
– Vi håper at manglende fôrleveranser fra oss kan erstattes av
andre leverandører, men vi mener det er stor fare for dyretragedier når et volum på 500 tonn
daglig og en rekke spesialeresepter ikke kan leveres.
– Vi ser av vår ordreinngang at
vi fra mandag vil mangle rundt
500 tonn kraftfôr til kylling og
gris hver dag. Allerede gjennom

I streik: F.v.: Bente Brua, Unni Geier, hovedtillitsvalgt Gard Henriksen, Kjell Sandnes, Henning Dahl,
Ragne Holøyen, Kristin Kristoffersen og Ann Kristin S. Nygaard.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix
helgen vil vi ikke være i stand til å
ta imot hasteordre.

Avslo tilbud

Felleskjøpet ga torsdag et tilbud
til de ansatte, hvor de ville videreføre gruppelivsforsikringer og
full lønn under sykdom og foreldrepermisjon som i dag, samt at
de ansatte skal få beholde dagens
grunnlønn.
Dette tilbudet avslo arbeidstakerforbundet Negotia på veiene
av de ansatte. Dette la ingen dem-

per på streikelysten, sier Gard
Henriksen.
– Vi svarte at vi ikke kan gå
inn på et tilbud som ikke gir oss
noe. Det er noen kjernepunkter
vi må få med videre, og de får vi
ikke i det tilbudet. Jeg har vært
en runde rundt og snakket med
folk i dag. Vi ser at de er i kjempehumør, og de får mye bakking fra
kunder på vei inn i butikkene. De
får også besøk av folk fra området
som kommer med boller og kaffe,
så de blir tatt godt vare på.

Han forteller at de streikende
har fått støtte fra bønder rundt
om i landet.
– Det var bønder som tok kontakt første dagen. De kom til
kornmølla, men måtte snu, men
sa at de skjønner hva vi sloss for.
Det er selvfølgelig ikke nødvendigvis slik hos alle, men vi hører
lite av noe annet. Vi vil gjerne
takke alle som har støttet oss.
Jon-Fredrik Klausen
jon-fredrik.klausen@nationen.no

Hold av datoen!

Kvinner i landbruket:

Jeg er bonden!
Anita Krohn Traaseth kommer
Anne Jødahl Skuterud (styreleder i Felleskjøpet Agri) kommer
Marit Haugen (styreleder i Tine) kommer
Trine Hasvang Vaag (styreleder i Nortura) kommer
Irene Halvorsen (sjefredaktør i Nationen) kommer
Farmgirl of Norway (Live Skinnes) kommer
Henriette Steenstrup aka Edel kommer

Kommer du?

22. november 2019
fra kl. 13.00 - 17.00
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Under Bedre Landbruk-messa
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