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Tirsdag 24. september 2019

BeKyMrinG: Streiken rammer Felleskjøpets fabrikk på Kambo. Fôr til svine- og kylling-produsenter når ikke markedet og vil gjøre situasjonen prekær de neste dagene.
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Leveranser på Kambo rammes på grunn av streik

– Bekymret for dyra
– Vanligvis er dagsvolumet
med kraftfôr som blir
levert fra Kambo på 700
tonn. Nå er det kun 200
tonn. Det vil si at det er
500 tonn som ikke blir
kjørt ut hver dag. Det er
mye kraftfôr.
ErlEnd IvErsEn skarsholt
erlend.skarsholt@moss-avis.no

– Vi begynner å bli bekymret for
dyrevelferden. At svine- og kyl-

lingprodusenter går tom for fôr
er skrekkscenarioet her, sier
kommunikasjonssjef i Felleskjøpet Thomas Skjennald.
Tirsdag forrige uke gikk 352
ansatte i Felleskjøpet Agri ut i
streik etter at partene ikke kom
til enighet hos Riksmekleren.
De ansatte har gått ut i streik for
at kravene om dagens avtalte
rettigheter ikke skal svekkes.
Nesten en uke senere er det
fortsatt ikke enighet mellom
Felleskjøpet og YS-forbundet

Negotia.

svært bekymret
Streiken stanser blant annet
kraftfôrleveranser fra fabrikken
på Kambo i Moss. Felleskjøpet
er svært bekymret for konsekvensene dette vil ha for liv og
helse hos dyrene.
I det øyeblikket en dyreflokk
på 15000 kyllinger går tom for
mat vil konsekvensene raskt bli
stor lidelse og sannsynlig død
for mange av dyrene, skriver de

i en pressemelding.
– Hovedsakelig er det Kambo-fabrikken som er ramma. Vi
håper andre leverandører kan
erstatte kraftfôret som vi ikke
kan levere som følge av streiken. Dette er et betydelig volum, sier Skjennald.

Kan bli permitteringer
Felleskjøpet gjør sitt ytterste
for å tilpasse driften etter de
ressursene som er tilgjengelige
for å minimere negative konse-

kvenser for alle berørte, skriver
de videre i pressemeldingen.
– Felleskjøpet har et sterkt
ønske om å komme til en rask
løsning på denne konflikten og
vi ville gjerne få til en løsning
slik at vi igjen kan garantere at
alle husdyr får nok fôr, sier direktør i Felleskjøpet Kari Wang
Olsen.
– Det kan bli aktuelt etter
hvert å permittere ansatte som
ikke blir mulig å sysselsette lenger, avslutter Skjennald.

savnet prosjekter
Savnet etter å jobbe med
boligprosjekter ble for
stort for Jessica Dilling.
Dermed sluttet hun hos
Meglergaarden og gikk til
Block Watne.
trInE Urstad
Nå sitter hun som salgskonsulent hos Block Watne, på distriktskontoret deres på Bredsand i Rygge. En stilling som
innebærer alt fra å få tomtene
og prosjektene klare til salg,

ny JoBB: Jessica Dilling har
sluttet i Meglergaarden.
samt å stå for salget. Det er halvannet år siden Block Watne
valgte å satse på et lokalt kontor i distriktet.
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