
«Noas Ark» på veien



>TEKST OG FOTO: LINE SCHEISTRØEN
«Noas Ark» på veien Vegard Øvrevoll kjører dyretransport i nord. 

For han er det to ting som er viktigere enn noe 
annet: Sikkerhet på veien og dyrevelferd.



36 NNN-arbeideren 5•2017

GODT ARBEIDSLIV:Vegard Øvrevoll har kjørt dyretransport i syv 
år og stortrives i jobben. 

GOD PLASS: Når turistsesongen starter for fullt er fylte ferger en 
utfordring. 

SOKKLÆSTEN: Sjåføren dropper skoene når han kjører. 

HJEMME: Mitt andre hjem, omtaler Vegard Øvrevoll, førerhuset som.

Mens andre fortsatt ligger i senga, 
er arbeidsdagen i gang for Vegard 
Øvrevoll. Med kaffe på termosen, 
lyd på radioen og et akkurat passe 
våkent blikk, kjører han fra jobb og 
er på vei. 

Fortsatt er rommene bak i dyre-
transporten tom, men når han er 
tilbake på Leknes en del timer se-
nere skal han ha med seg 11 stor-
fe og 12 ungarske ullgriser. Hvis alt 
går etter planen da – og det gjør 
det stort sett, ifølge Øvrevoll.

– Vi er ofte som Noas Ark på vei-
en, sier Vegard. 

Korte og lange dager
Målet for Vegard og for Noas Ark – 
for de av dere som tror på den for-
tellingen – er imidlertid forskjelli-
ge.

Vegard Øvrevoll kjører dyre-
transport for Horns Slakteri på Fy-
gle utenfor Leknes. Slakteriet kan 
skilte med å være Norges nordlig-
ste private slakteri, og henter dyr 
fra store deler av Nordland og litt 
i Sør-Troms. 

For Øvrevoll er dagens oppdrag 
bare en liten «svipptur». Han skal 
innom Vesterålen og Lofoten i lø-
pet av en arbeidsdag. Passe flott for 
en turist, men også perfekt for sjå-
føren:

– Dette er en gull-tur! Bare to 
stopp og ikke så mange kilomete-
re. Det blir en normal-arbeidsdag 

i antall timer. Kanskje jeg rekker 
hjem til middag, sier Øvrevoll.

Ofte er turene lengre. Dagen et-
ter skal han til Steigen. Det er 5,5 ti-
mer i kjøring og ferge – en vei. Og 
når Øvrevoll sier at det tar 5, 5 ti-
mer, så gjør det det. Han snakker 
av erfaring. Han har kjørt dyre-
transport for Horns Slakteri de syv 
siste årene og har vært mange tu-
rer til Steigen.

– Det er grenser for hvor lange 
turene kan være, både for oss sjå-
fører og for dyrene. For oss gjelder 
selvfølgelig arbeidsmiljøloven og 
det er regelverk som setter grenser 
for dyrene. Det handler om dyre-
velferd. Selv om det skal til slakt, 
så skal vi ta vare på dyrene. 

Musikk til arbeidet
Idet han kjører ut av Leknes, pe-
ker han ut barndomshjemmet og 
huset like ved hvor han har bosatt 
seg med kona og to barn. 

– Vi har et lite småbruk på «si» og 
180 sauer. Vi har litt å henge fingre-
ne i på fritida. Jeg får god hjelp av 
guttungen. Han er sju år og er alle-
rede som meg, en praktiker. Det er 
sen vår i Lofoten i år. Bare se. Det er 
ikke grønt ennå og og det er nysnø i 
fjellene. Jeg har ikke sluppet ut sau-
ene på beite, men vi begynner snart. 

Samtalene i førerhuset er litt 
springende. Temaene er mange, 
når Øvrevoll har med seg passa-

sjer og vi skal tilbakelegge timer 
sammen i bil. Vi snakker om turis-
mens inntog i Lofoten, om Arbei-
derpartiets muligheter for å vinne 
det kommende stortingsvalget, om 
barna som har så godt av å lære om 
hvor maten kommer fra, om Sen-
terpartiets aversjon mot ulv, om 
fergetider og fjell-løp i Lofoten, om 
NNNs arbeid lokalt og – om coun-
try.
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>
NNNHorns Slakteri

 • Ligger på Fygle utenfor Leknes i 
Lofoten.

 • Grunnlagt av Einar Horn i 1950.

 • 16 ansatte, av dem er 12 NNN-
medlemmer.

 • I 2016 ble det slaktet 2 300 tonn 
kjøtt ved anlegget.

 • 600 bønder leverer til slakteriet. 

 • Henteområde er Lofoten, Vester-
ålen, Hamarøy, Salten, Kvæfjord, 
Skånland, Ofoten og Sør-Troms.

 • Har fem dyrebiler.

VENNLIG DYTT: – Det blir bra biff av dette, kommenterer Vegard Øvrevoll og Morten Sørvold.

– Har du ikke hørt om Vassend-
gutane? Du hører kanskje ikke så 
mye på country?

Vegard har ofte på musikk eller 
radio når han er alene, noe han jo 
stort sett er på turene. Han snak-
ker også mye i telefonen. Med kol-
legaer og med venner. Slik går kilo-
meterne og timene unna. 

Oss sjåfører imellom
Med panoramautsikt fra førerhu-
set, kjører Vegard Øvrevoll akku-
rat passe fort på de svingete veiene 
som Lofoten og Vesterålen byr på. 

– Den beste tiden på veien er 
mellom klokka 04 og 06. Da er det 
fortsatt stille. Etter det kan det bli 
mye trafikk. Om sommeren er det 
kaos på grunn av bobilturistene. Vi 
ser og opplever mye rart. Når vinte-
ren kommer er vi «kamikaze-offer» 
hele gjengen. Det er jo ikke akkurat 
en autostrada vi kjører på, sier Ve-
gard.

Han tilbakelegger tusenvis av 
kilometer på nordnorske veier i lø-

pet av et år. I fjor kjørte han tett på 
70 000 kilometer. 

Han hilser automatisk på an-
dre yrkessjåfører når transporte-
ne passerer hverandre. Han kjen-
ner mange av dem. Når de møtes 
på ferger, så sitter de ved samme 
bord og slår av en prat.

– Som du ser så er det noen som 
sliter med å dra på smilebåndet.  
Det er viktig å vise hensyn på vei-
en. Neste gang er det kanskje jeg 
som trenger hjelp.

Det er kostbart hvis det skjer noe 
med transporten, men det er ver-
re hvis det skjer noe med mennes-
kene.

– Det er ikke verdt å ha det tra-
velt. Jeg tar det med ro. Jeg har 
fortsatt hus og heim som jeg vil 
hjem til.

Terapi på hjul
Med noen timers mellomrom er 
Vegard innom Morten på Sortland 
og Roy i Laukvik. Vegard er på for-
navn med bøndene. Han kjenner 

dem godt etter å ha hentet dyr hos 
dem flere ganger. Praten og fleipen 
går lett mens de sammen flytter 
dyrene fra fjøset til dyretranspor-
ten. 

Noen ganger er det også tid til en 
kopp kaffe før Vegard må kjøre vi-
dere.

– Det blir litt sånn terapi for folk. 
De får snakket om alt og ingenting. 
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Jeg bruker å fleipe med at her kom-
mer vi med «terapi fra Horns».

– Jeg elsker jobben min. Det er 
en del lange dager, men andre da-
ger er det mindre å gjøre og vi kan 
ta det mer med ro. I en liten bedrift 
som vår så handler det om å gi og 
ta. 

De dagene Vegard ikke kjører 
dyretransport, jobber han på an-
legget på Fygle. 

– Men jeg liker best å være på 
veien og å møte folk. Da er jeg min 
egen sjef.

Flere stopp
– Du må bare kjøre fort og ta sjan-
ser, roper Roy etter Vegard. Det 
er selvfølgelig en fleip. Hos Roy 
i Laukvik i Vågan sitter latteren 
løst. Det er bare sånn det er. Roy 
er et oppkomme av gode historier, 
mange av dem er selvopplevd og 
ikke alle egner seg på trykk. Men 
stikker du innom Laukvik, kan du 
for eksempel få Roy til å fortelle om 
hvordan det gikk med villsvinene 
som tok for seg av restematen og 
drikken(!) etter en fest.

I det naturskjønne Laukvik i Vå-
gan forsvinner i speilet, ringer Ve-

gard til kollegaen på slakteriet. 
Sjåførene har stilt krav om at det 
må være en mann i fjøset og hjel-
pe til når de kommer til slakteriet 
med dyrene.

– Er det du som tømmer? Jeg er 
inne litt over klokka 2. Med 12 un-
garske ullgriser og 11 storfe. Hjel-
per du meg med bilen også? Su-
pert! Fantastisk!

Vel fremme rygger han dyre-
transporten på plass. Kollegaen tar 
imot. Sammen får de dyrene ut av 
bilen og inn i fjøsen. 

For dyrene er det siste stopp. 
Men for Vegard er det likevel 

ikke helt slutt denne arbeidsda-
gen. Han fikk en telefon fra sjefen 
som ba han om å hente noen dyr 
hos en bonde ikke langt utenfor 
Leknes.

– Det tar ikke lange tida. Såpass 
må jeg kunne gjøre for sjefen når 
han ringer og spør meg. Som sagt: 
Vi er avhengig av å være litt flek-
sible. 

«Noas Ark» er on the road again. 
line.scheistroen@lomedia.no

MØKKAJOBB: Vegard Øvrevoll gjør klart for rengjøring.  

HISTORIEFORTELLER: Hos Roy Eilertsen får du deg garantert en latter. Mulig han forteller deg om den gangen da de inviterte til VM i toppløsaking...

UNDER TIMEN: Litt papirarbeid og nye avtaler, så er Vegard Øv-
revoll snart avgårde. 


