Øvre Strømmen i Salen
Beliggenhet
Øvre Strømmen Gård ligger i en del av Namdalen som fra
gammelt av er omtalt som Salen og som omfatter det landskapsrommet som ligger langs Salsvassdraget og som strekker seg fra Høylandet i øst og ut mot Salsnes i vest.
Gården ligger åpent til og har flott utsikt over den indre delen
av Salsvatnet.
Det er bilvei helt frem til gården, og det tar ca 1 time og 15
minutter å kjøre inn dit fra Namsos. - Til E6 ved Grong tar det
ca 1 time å kjøre til Øvre Strømmen

Øvre Strømmen Gård

Jakt og fiske
I Salsvassdraget finnes det både laks, ørret og røye. Dette er
et smålaksvassdrag hvor den midlere vekten ligger på ca 2
kg. Selv om det er bra med fisk i vassdraget varierer fisket
mye avhengig av nedbørsforholdene.

Historikk
Øvre Strømmen Gård er sannsynligvis ryddet som gårdsbruk
mellom år 1000 og 1200, men er først nevnt i skriftlige kilder i
1590.Matrikkelen fra 1696 viser at gården var delt i 2 like store
bruk med lik landskyld, - og den dag i dag omtales dette som
henholdsvis Øvre og Nedre Strømmen.
Frem til ca 1860 var gårdsdrift kombinert med fiske og fangst
livsgrunnlaget for dem som bodde på gården, men fra 1860
ble skogsdrift viktigste næringsgrunnlag som følge av oppbyggingen av sagbruksdrift først på Salsnes og senere andre steder i Namdalen.
I 1966 kom det vei til Strømmen, og i motsetning til de øvrige
gårdene i Salen ble folk boende frem til slutten av 1980-tallet
da økt mekanisering i skogen reduserte arbeidskraftsbehovet.
Strømmen har alltid hatt en sentral plassering i Salen, og har
vært benyttet som utgangspunkt for gårdens eiere (Firma Albert Collett) og dets gjester i forbindelse med jakt og fiske.

Parti fra Strømmen ca 1907

Opløelva ligger bare 10 km med bil fra Strømmen, og her er
det også gode muligheter for å fiske laks, - mange av dem
med en vekt på mellom 5 og 15 kg.
Ved denne elva er det godt tilrettelagt for at fiskerne skal kunne søke ly under tak i varmt eller vått vær, og med bålplasser
hvor man kan varme seg litt mat hvis ønskelig.
Rundt Øvre Strømmen finnes det også mange mindre fiskevatn som delvis er kultivert og hvor det ikke er uvanlig å få fisk
på 1 kg eller mer.
Selv om fiske alltid har vært viktig som dem som har opphold
seg på Øvre Strømmen, byr områdene rundt gården også på
rike muligheter for jakt på elg, rådyr, bever og skogsfugl.

Gapahuken i Opløelva -

Bygningene
Husene på gården består av hovedbygningen og fjøset som
sammen med 2 gamle stabbur danner et hyggelig gårdstun.
Hovedhuset inneholder stue med peis, sofagruppe og spisebord med plass for inntil 8 personer. Kjøkkenet har spisebord
med plass for inntil 10 personer og moderne kjøkkenutstyr så
som oppvaskmaskin og mikrobølgeovn mv.
I hovedhusets 2. etasje er det 4 soverom med i alt 8 (+2)
senger, bad med dusj og toalett samt et separat toalett med
vask.
Fjøset inneholder et stort tørkerom, dypfryser til gjestenes
fangst, stativ for oppheng av fiskestenger, lager av bensin til
motorbåtene og bjørkeved til ovn og peis.
Fjøset inneholder også et eget slakterom som brukes i forbindelse med jakten om høsten.

Annet friluftsliv og aktiviteter
I tillegg til jakt og fiske etter laks og innlandsfisk, er Øvre
Strømmen også et fint utgangspunkt for annet friluftsliv og
ulike aktiviteter og attraksjoner.
Områdene rundt gården innbyr til fotturer i skogsterreng og i
fjellterreng opp mot 600 meters høyde.—Terrenget er svært
variert, og man kan velge enten å gå langs gamle hesteveier
eller ta seg frem i tilnærmet uberørt terreng uten veier og stier.
Opløfjorden ligger 10 km fra Øvre Strømmen, og her kan man
leie motorbåt for å fiske i fjorden eller bare rett og slett for å
gjøre strandhugg på en av de mange øyene som ligger uforstyrret ute i fjorden.
Ca 15 km fra gården i samme retning finnes det en besøksgård med varierte tilbud til de yngre medlemmene av familien
inklusive hesteridning.
Namsskogan Familiepark ligger ca 1 times biltur fra Øvre
Strømmen, og her finnes det en rekke dyr fra norsk fauna og
ulike aktivitetsmuligheter.
Regionbyen Namsos ligger også ca 1 times biltur fra gården
med spennende muligheter for både voksne og barn, - alt fra
shopping, museumsbesøk og fylkesgalleriet til en tur med dresin på den gamle jernbanelinjen langs Namsen.
Det tar omtrent like lang tid å kjøre til Rørvik som er senteret i
Ytre Namdal, og med mulighet til å oppleve Hurtigruten, kystmuseet Norweg og et yrende liv langs kaikanten.

Utleie av Øvre Strømmen Gård
Hende Gård leies ut til jakt, fiske, familieferier og mindre sammenkomster igjennom hele året, - men først og fremst i perioden fra 01.06 til den 15.12.
Stedet passer godt for familieopphold, for vennegrupper på tur
og for mindre grupper på bedriftstur
Gården kan leies uten spesiell tilrettelegging basert på at gjestene ordner alt selv inklusive selvhushold mht bespisning. Eller
vi kan bistå med guiding, servering et eller flere måltider om
gjestene skulle ønske dette.
Gården leies ut i sommersesongen fortrinnsvis på ukebasis
med ankomst på fredager etter kl. 17.00 og med avreise påfølgende fredag før klokken 12.00.
Utenom høysesong fra 20.06 til 20.08 kan besøket enkelt tilpasses weekendopphold eller andre ønsker som måtte være
aktuelle.
Pris inkludert mva vil for selvhushold i høysesong ligge på fra
kr. 12.000,- pr uke og oppover avhengig av tidspunkt og tilretteleggingsgrad.
Leien vil da inkludere bl.a. laksefiske og innlandsfiske i Salsvassdraget samt motorbåter i dette vassdraget, - videre også
dyner, puter, sengetøy og håndklær
Hvis du ønsker mer informasjon - ta gjerne kontakt med oss i
UtmarksCompagniet på www.jakt-og-fiske.no, pr epost firmapost@collett.no eller pr telefon 742 87101.

