AVLØSERNE PÅ KRAKELIA FELLESBEITE I EIDE
Ved Nåsavatnet i Eide kommune ligger fellesfjøset til Harald Harstad, Knut Strand, Svein Olav
Sildnes og Per Arne Indergård. Her melkes 60 – 70 kyr gjennom sommeren og beiter i
områdene rundt. Morgenen 21. juni traff jeg Mathias Krekvik (15) og Emelie Otnes (21) som
har sommerjobb der.

Emelie jobber her nå på 6. sommeren fordi hun trives så godt
med dette. Hun bor like i nærheten når hun er hjemme i Eide,
og kan sykle dit på 10 minutter. Det er kjekt å jobbe med dyr og
det er kjekt at man også kan være ute. Et pluss er det også at
man kan bestemme litt selv når man ønsker å ha fri i løpet av
sommeren, sier Emelie, for de to avløserne setter opp plan
sammen med bøndene og kan lett bli enige om hvem som
jobber når.

Mathias er på første sommeren her. Han har hatt noen
helger med opplæring imens skoleåret ikke var helt ferdig enda.
Men han er ikke helt fremmed for å jobbe med kyr. Han
kommer fra gård, som broren Olai nå driver. Og han jobber
helger hos Knut Strand på høst, vinter og vår av og til, eller i
skoleferie. Det samme på en gård med sauer og ammekyr. Jeg
trives bra med å jobbe med dyr, sier også han.

Arbeidet på sommerfjøset
går på å få melket alle kyrne
som skal melkes morgen og
kveld. Det er melkestall med
plass til tolv kyr om gangen,
seks på hver side. De bruker
ca. 1 ½ time på dette per
gang, når det ikke er noe
ekstra. Kl 06.30 om morgenen er de i gang. Denne
sommeren er det en avløser
og en av bøndene på vakt
samtidig. Andre oppgaver er
å se etter at dyra har det bra,
at gjerdene er i orden, og å
sjekke om det har vært noen
kalving.

Får de tid til noe ferie selv da? Jo, Emelie reiser vel ei ukes tid på noen bilferie, sier hun. Og
Mathias skal både på 4H – leir og to uker ferie til USA.
På seinsommeren venter kanskje Gjermundnes vgs. på Mathias, som han har søkt seg til.
I oktober fyller han 16 år, da er traktorlappen i siktet.
Emelie fortsetter med lærerstudiet i Bergen. Hun har gått ett år av totalt fem. Det er
mellomtrinn og ungdomstrinn hun satser på å bli lærer for.
Og det forundrer oss ikke om hun også neste sommer er å finne på Krakelia.

