
 

 

Hende Gård i Salen 
Beliggenhet 
Hende 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 bilvei helt frem til gården, og det tar ca 45 minutter å 
kjøre inn dit fra Namsos. - Til Namsos kommer man enten 
med fly, buss eller egen bil (ca 9 timer med bil fra Oslo). 

Hende Gård er sannsynligvis ryddet som gårdsbruk mellom år 
1000 og 1200, men er først nevnt i skriftlige dokumenter fra 
omkring år 1559. 
Frem til ca 1860 var gårdsdrift kombinert med fiske og fangst 
livsgrunnlaget for dem som bodde på gården, men fra 1860 
ble skogsdrift viktige næringsgrunnlag som følge av oppbyg-
gingen av sagbruksdrift først på Salsnes og senere andre ste-
der i Namdalen. 
Etter at gården ble fraflyttet i 1965 har denne vært benyttet 
som skogshusvær og hytte i forbindelse med tømmerhogst og 
annet skogsarbeid. 
Fra rundt år 1900 har gården også vært benyttet som utgangs-
punkt for gårdens eiere (Firma Albert Collett) og dets gjester i 
forbindelse med jakt og fiske i Sal-området. 

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 som dem som har opphold 
seg på Hende, er området rundt gården kanskje mest kjent for 
storviltjakt. 
Men det finnes også fine muligheter for spennende småviltjakt 
kanskje spesielt på skogsfugl. - Men det finnes også rype, 
bever og rådyr i terrenget rundt gården. 
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I tillegg til jakt og fiske er Hende 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 
Hende Gård kan også tilby ulike aktiviteter, det være seg ler-
dueskyting, miniatyrskyting, bueskyting, hinderløype med inn-
lagte spørsmål om naturen, skotthyllkasting samt ulike gruppe-
øvelser. 

Når man skal være sammen med andre, - enten det er et jubi-
leum, et bryllup, et familiestevne eller kanskje et bedriftssemi-
nar - ønsker man ofte å unngå forstyrrelser. 
På Hende Gård finner man mer natur og peisbål, og mindre 
TV og mobiltelefon enn de fleste andre steder, - og dette vil 
frigjøre mer tid hos den enkelte til bare å være sammen med 
de andre gjestene / deltakerne. 
 
De fleste har opplevd et tradisjonelt festlokale ellet er koldt-
bord på hotell - det ene ofte ganske likt det andre. 
Og det er vel neppe hotellets koldtbord som i ettertid gjør at 
de husker seminaret som en spesiell opplevelse. 
 
På Hende kan man dekke selskapsbord til 50 gjester i fjøset 
eller gjennomføre møter med inntil 30 deltakere i en litt utradi-
sjonell ”setting”. 

Husene på gården består av hovedbygningen, fjøset og gam-
melstua som sammen danner et tun. Litt i utkanten av tunet 
ligger i tillegg gamma og vedskjulet, og nede ved vatnet en 
større gapahuk. 
 
Hovedhuset inneholder stue, spisestue og kjøkken med plass 
for inntil 12-14 personer. Videre finnes det 4 soverom med i 
alt 10 senger og bad med dusj og WC. 
 
Fjøset inneholder WC, tørkerom for våte klær, kjøkken med 
kjølerom, et stort kombinert lager–, møte– og selskapslokale. 
Videre også 4 soverom med til sammen 6 senger og bad med 
dusj og WC. 
 
Gammelstua (planlagt ferdig juni 2011) med stor åpen peis, 
langbord og benker til ca 40 personer. 
 
Gamma byr først og fremst på ekstra overnattingskapasitet av 
enkel standard for inntil 25 personer, - i tillegg kan det også 
fungere som et samlingsrom hvis det er veldig mange på be-
søk. 
Vedskjulet er som navnet sier, stedet hvor det finnes mye tørr 
bjørkeved til ovner og ildsteder. 

Hende Gård leies ut til jakt, fiske og større sammenkomster 
inklusive seminarer, - enten som selvhushold eller med ulik 
grad av tilrettelegging. 
 
Gården leies ut i tre ulike varianter; 
 A - hovedhuset inklusive tørkerommet og 
       WC i fjøset, videre også gapahuken nede 
       ved vannet samt fri bruk av ved i vedbua 
 B - som A, med i tillegg også alle soverom 
       inklusive bad i fjøset 
 C - som B, men i tillegg også resten av fjøset, 
       gammelstua og gamma. 
I fiskesesongen vil leien også inkluderer båt i Salsvatn og i 
Lissvatnet, og tilgang til kanoer i Storengan. 
 
Mindre grupper på 4 til 8 personer som besøker Hende for å 
fiske eller jakte leier vanligvis bare hovedhuset (alt. A) 
For dem som er litt flere - fra 8 til 16 personer - vil det være 
best også å leie soverommene i fjøset (alt. B) 
Hvis man er flere enn 15-16 gjester - enten det er et jubileum 
eller et seminar - vil imidlertid alternativ C være det naturlige 
valg. 
 
Hvis du ønsker mer informasjon - ta gjerne kontakt med oss i 
UtmarksCompagniet på www.jakt-og-fiske.no, pr epost firma-
post@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. 
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