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Øvre Strømmen i Salen 

Øvre Strømmen Gård ligger vakkert til på landet mellom Salsvatnet og Skrøvstadvatnet 



Øvre Strømmen Gård 

 

Øvre Strømmen Gård ligger i østre ende av 
Salsvatnet ved strømmen mellom Skrøv-
stadvatnet og Salsvatnet, som er en del av 
Salvassdraget. 
Gården ligger like ved riksveg 776 mellom 
Høylandet og Salsbruket. Herfra er det ca. 90 
km fra Namsos og ca. 80 km fra Grong. 
Salsbruket ligger bare 10 km fra Strømmen, 
hvor en kan proviantere og gå til innkjøp av 
noe fiskeutstyr. 
 
Gården ligger åpent til og har en flott utsikt 
over den indre delen av Salsvatnet. 
Den består av hovedhus, tidligere driftsbyg-
ning og to gamle stabbur. I hovedhuset er et 
romslig kjøkken med bl.a. oppvaskmaskin, 
komfyr, kjøleskap, stue med spiseplass og 
peis, 4 soverom med til sammen 8 senger 
med dyner og puter samt sengetøy. I andre 
etasje er et baderom med dusj og WC, samt 
et separat WC. 
 
Firma Albert Collett tilbyr opphold ved Øvre 
Strømmen Gård med  tilgang til jakt og fiske-
muligheter. 
 
Stedet passer godt for familieopphold, for 
vennegrupper på tur og mindre grupper på 
bedriftstur. 

 



Jakt og fiske 
Gården er et godt utgangspunkt for de rike 
mulighetene for jakt i området. 
 

Elgjakt fra slutten av september har opp gjen-
nom tidene vært av de store jaktopplevelsene 
i Strømmen, men også småviltjakt har rike 
muligheter i området. Tradisjonelt har det 
vært rype og skogsfugl som har vært det et-
tertraktetde  småviltet, men i de siste årene 
har det også vært jegere som har interessert 
seg for trostjakt. Det er da jegere fra de mer 
sørlige deler av Europa som har kommet for 
å prøve seg på denne formen for jakt. 
 

I de mange fjellvannene i området er det go-
de muligheter for fangst av brunørret og 
røye. Vannene egner seg godt for fiske fra 
båt med stang eller dorging. 
Den første fiskeopplevelsen i et av disse van-
nene vil være et minnerikt øyeblikk som en 
vil huske for resten av livet.  
 

Salelva ligger omtrent 100 meter fra gården 
og renner mellom Skrøvstadvatnet og Sals-
vatnet. Elva er delt i to av en ganske stor 
dam, Straumtjønna, og elva blir da ofte be-
nevnt som øvre og nedre Salelva. Både øvre 
og nedre Salelva egner seg godt for laksefis-
ke med 4 stenger i elva. 
 

I Salsvatnet er det i tillegg til dorging også 
muligheter for otring. Fisking med oter har 
gode tradisjoner her, og det er store sjanser 
for at fisken biter på. 
 
 

 

Historie 
 

På Øvre Strømmen Gård har det vært drevet 
med jordbruk, jakt og fiske i flere hundre år, 
og gården er nevnt i historiske papirer helt 
tilbake til 1590-årene. 
Rundt 1860 spilte skogbruket en stadig større 
rolle, men både jakt og fiske har alltid hatt 
stor betydning for de som gjennom århundre-
ne har bodd i Strømmen. Salvassdraget og de 
omkring liggende fjellområdene ga store mu-
ligheter for både laks og ørretfiske. 
Vinterfiske etter sild var en god tilleggsnæ-
ring for folkene i Strømmen. Dette var mulig 
da det bare er 10 km til Opløfjorden. Jakten 
var helst konsentrert om elgjakt som kunne gi 
et godt kjøttilskudd til husholdningen, men 
en finner også levende beskrivelse av bjørne-
jakt i området fra tidligere tider. 
Gården var bebodd av skogsarbeidere frem til 
1988 da den siste beboer ble pensjonert. 
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Adkomst og avreise 
 

Adkomsten er vanligvis etter kl.17.00, og avreise før kl.12.00. Om ønskelig kan utmarksverten som gi praktiske 
råd med hensyn til gården og området. 
 
 

Priser 
 

 
Øvre Strømmen leies for selvhushold.  
 
Pris varierer fra NOK 12.000,- til 15.000,-. Prisen er inkludert mva.  
 
Sluttrengjøring kan avtales til en pris av kr. 1.200,- 

Øvre Strømmen Gård 


