Saksen Gård i Salen
Beliggenhet
Saksen 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 dit fra Namsos. - Til Namsos kommer man enten med
fly, buss eller egen bil (ca 9 timer med bil fra Oslo).
Saksen 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.
Rundt gården finnes også mange mindre fiskevatn som delvis er kultivert og hvor det ikke er uvanlig å få fisk på 1 kg
eller mer.
Tilbudet omfatter fiske i Sakselva, Saksstjern, Salsvatn og i
Saksvatna. Normalt vil en oppleve et meget godt fiske. Forventet ukefangst vil ligge på ca. 20 kg.

Historikk
Gården antas å være en forholdsvis gammel bosetting. Den er
nevnt allerede i skattemanntallet fra 1559, og senere nevnt i
lignende dokumenter.
Selve gårdsnavnet Saksen antas opprinnelig å være navnet på
elva. Navnet har imidlertid vært skrevet på forskjellige måter
gjennom tidene, og eksempler på dette er Sagsaas, Saxien,
Saxenn, Saxa, Saxe og Saxoe.
På Saksen har det vært drevet to gårder. Disse to gårdene er
opp gjennom tidene blitt forpaktet bort. I tillegg til driften av
gården drev oppsitterne også i skogen, dette ble etter hvert
hovedbeskjeftigelsen.

Selv om fiske alltid har vært veldig viktig for de som har opphold seg på Saksen, er området rundt gården kanskje mest
kjent for storviltjakt.
Det er også fine muligheter for spennende småviltjakt, kanskje spesielt på skogsfugl, - men også rype, og rådyr finnes i
terrenget rundt gården.

Bygningene

Annet friluftsliv og aktiviteter
I tillegg til jakt og fiske er Saksen Gård også et fint utgangspunkt for annet friluftsliv, så som;
- kanopadling i Storengan
- båtturer på Salsvatn med tilhørende strandhugg
- fotturer langs gamle ferdselsårer eller i uberørt
natur
- plukking av bær og sopp
Ved Sakstjønna er det opparbeidet en enkel bålplass med
bord og sittegruppe. På finværsdager er det et meget godt
egnet sted å ta med seg nistekurv til, og nyte måltidet ute.
Grillmat eller spekemat og noe godt å drikke til kan anbefales.

Saksen Gård er en av utmarksgårdene i Salen, og ligger like
ved Sakstjønna og Sakselva. Disse er en del av Salsvassdraget.
Gården består av hovedhus, tidligere driftsbygning og stabbur. Hovedhuset hvor gjestene har innkvartering består av en
kombinert spisestue og oppholdsrom med ”bibliotek/skriveav
-deling, stort kjøkken, 8 senger på to doble og 4 enklse
soveroms, samt baderom med dusj og vannklosett. Kjøkkenet
er utstyrt med 2 kjøleskap, elektrisk komfyr og oppvaskmaskin.
I den tidligere driftsbygningen er det innredet tørkerom, og
fiskebod for bearbeidelse av fangsten, og en fryser som tar
vare på den.
Gården ligger på en stor plate der Sakselva renner ut i Sakstjønna

Ankomst og avreise
For å komme til Saksen Gård kjører en Hendevegen fra Leirvika fram til parkeringsplassen i Saksdalen. På forespørsel gis
det tillatelse til å kjøre helt ned til gården. Det er da en fordel
å benytte en firehjulsdrevet bil.
Ved parkering i Saksdalen er en avhengig av å gå til fots fram
til gården. Ønskes guide må dette avtales på forhånd.
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 bygningsmassen og mulighetene som hører til.

