
 

 

Eiden Gård i Salen 

Beliggenhet 

Eiden Gård ligger i en del av Namdalen som fra gammelt av 

er omtalt som Salen.. 

Salen er betegnelsen på det landskapsrommet som ligger 

langs Salsvassdraget og som strekker seg fra innlandet ved 

Høylandet i øst og ut mot Salsnes  i vest. 

 

Det er ikke bilveg fram til gården, og adkomsten krever bruk 

av båt den siste delen, fra Saksen over Sakstjønna. 

Hende Gård er sannsynligvis ryddet som gårdsbruk en gang 

mellom år 1000 og 1200, men ble imidlertid først nevnt i 

skriftlige dokumenter fra omkring år 1310. 

På midten av 1800-tallet kom skogbruket til å bli av større 

betydning, og Eiden Gård fikk i den forbindelse en sentral 

betydning for skogsdriften som varte fram til slutten av 1960-

tallet. 

Etter å ha vært i kontinuerlig drift i mange hundre år ble der-

for gården fraflyttet i 1969, - og har etter dette primært vært i 

bruk i forbindelse med jakt og fiske. 

Eiden gård slik den står i dag ble bygget opp på 1800-tallet, - 

og den er i de senere årene blitt restaurert. Senest i 2005 ble 

 

 

 

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. 

Rundt gården finnes  også mange mindre fiskevatn som del-

vis er kultivert og hvor det ikke er uvanlig å få fisk på 1 kg 

eller mer. 

 

Selv om fiske alltid har vært viktig for de som har opphold 

seg på Eilden, er området også godt kjent for storviltjakt. Fra 

25. september er derfor gården bebodd av elgjegere. 

 

Gjestene disponerer fisket i Eidenelva, Sakstjønne, Salsvatn 

og flere  mindre fiskevann i området. 

Eidenelva er ca. 600 meter, og renner ut fra Sakstjønna og 

ned i Salsvatn. Midlere vannføring er på anslagsvis 5 til 7 

kbm/sek., men varierer en del avhengig av nedbørsforholde-

ne. Elva byr på spennende muligheter til å fiske etter laks og 

sjøørret. 

Salsvatnet inkluderer i likhet med Sakstjønna muligheter for 

dorging og otring etter laks, ørret og røye. I Salsvatn er det i 

tillegg rikelig muligheter til å fiske med garn. 

Av de mindre fiskevannene nevnes særlig Saksvatna som er 

spennende vann med fisk av god kvalitet for den som tar ut-

fordringen å oppsøke villmarka. Turen dit er på om lag 3 ti-

mer. 

Historikk 

Jakt og fiske 

Eiden Gård 

Tyskere på elgjakt i 1907 



  

 

 
 
 

 

I tillegg til jakt og fiske er Eiden Gård også et fint utgangs-

punkt for annet friluftsliv, det være seg; 

 - kanopadling i Storengan 

 - båtturer på Salsvatn med tilhørende strandhugg 

 - fotturer langs gamle ferdselsårer eller i uberørt 

   natur 

 - plukking av bær og sopp 

Salsvatnet er et sentralt element i omgivelsene rundt gården. 

Og byr på fine muligheter for å dra på båttur. Vannet er Nord-

Europas nest dypeste innsjø med en dybde p over 480 meter, 

og med sine store variasjoner byr det på spennende oppdagel-

sesferder. 

 

I skog- og fjellområdene bak gården er det gode muligheter til 

å dra på kortere og lengre dags– og overnattingsturer. Dette 

står det mer om i heftet ”Naturvandring i Salen”. 

For de som liker litt ekstra utfordringer finnes det ”ekte vill-

mark” i områdene sør for gården. Gårdens nærområder byr på 

fine muligheter til uteliv, - så som kveldsbår på svaberget ved 

elveoset eller ballspill på gårdsplassen. 

 
 
 

Eilden gård er avhengig av adkomst med båt da gården er 

uten vegforbidnelse.  Adkomster skjer via Sakstjønna fra Sak-

sen Gård. To båter ligger ved flytebrygga i Sakstjønna til be-

nyttelse av frakting over tjønna. 

 

Hvis du ønsker mer informasjon - ta gjerne kontakt med oss i 

UtmarksCompagniet på nettsiden www.jakt-og-fiske.no,  

pr epost firmapost@collett.no eller pr telefon 742 87101. 

Spør etter vår brosjyre som viser flere bilder av gården samt 

gir en mer detaljert beskrivelse av bygningsmasse med tillig-

gende muligheter. 

Annet friluftsliv og aktiviteter 

Ankomst og avreise 

Om hovedbygningen 
 

Hovedbygningen slik den står i dag ble bygget opp på 1800

-tallet, - den ble senere modernisert i 1891 og er i de senere 

årene blitt påbygget og restaurert. 

Kjøkkenet ble pusset opp i 2005 samtidig som det ble ut-

vidtet ved å innlemme en liten stue som nå fungerer som 

spiseplass. Kjøkkenet er somslig med utstyr for 9 personer, 

med kjøleskap, fryserboks, oppvaskmaskin og komfyr. I 

første etasje er det videre ei gnaske stor stue, samt toalett og 

tørkerom.  

I 2. etasje er det 6 soverom med to senger og 3 rom med en 

seng samt toalettrom med WC og håndvask. Sengene er 

utstyrt med dyner og puter samt at det finnes sengeklær 

som en legger på selv. 


