
HVA TILBYR VI:
• Overnatting  
• Matservering  

(varm mat  
på bestilling)  

• Selskaper  
• Laksefiske  
• Dresinsykling

• Guidede fjellturer med eventuell fiske  
• Også mulighet for vielse og bryllup

• Ørelys  
• Sommerkafé (fredager i uke 26–31)  
• Åpent for behandling mandag til torsdag

• Holistisk massasje 
m/meridianstryking  

• Healing  
• Akupunktur  
• Ansiktsmassasje  
• Kosekveld med en 

liten vennegjeng til 
god mat og massasje

• Norges beste garnbutikk  
• Alt du trenger til ditt 

strikke prosjekt og  
gaveartikler  

• Gårdsmuseum  
• Enkel servering  
• Åpent hver dag

• Vinner av Askeladd- 
prisen 2016  

• Gründere av eget  
klesmerke  

• Læmmen Landhandel  
• Gårdskafé med kaffe,  

is og saft

• Gårdsutsalg  
• Ølbryggeri  
• Gårdsbakeri  
• Overnatting  
• Servering av mat og 

steinovnsbakt pizza  
på bestilling  

• Laksefiske

• Gårdsutsalg  
med lokalmat fra  
småskalaprodusenter  

• Interiør og gaveartikler  
• Catering  
• Ølbryggeri

EKTE OG LOKALT VED NAMSENS BREDD

NAMSEN SALMON & TRAIN EXPERIENCE: STRIKKEBURET:

HJERTESTUA:

• Landhandel   
• Lokalmat  
• Brukt og antikk  
• Gårdsdyr  
• Kaffesalg i juli  
• «Goatwalk» 

TØDÅSEN LANDHANDEL:

JØREM VED NAMSEN:

TRAKTORPIKENE:

LEKSÅS GÅRDSMAT:
Gjennom året har vi flere dager med felles åpningstid.  

Her kan du ta deg en rundtur og se hva lokale  
produsenter langs Namsen har å tilby.  

Datoer finner du på elvelangsnamsen.no 
 

Flere av bedriftene har også faste, ukentlige  
åpningsdager, og oversikt over disse kan du finne  

på deres egne hjemmesider/facebook. 
 

Er dere en gruppe som ønsker å besøke flere  
av oss på samme tur utenom de fastsatte felles  

åpningsdagene, er det bare å ta kontakt.  
Vi kan lage et opplegg for dere ut ifra hva dere  

ønsker og hvilke tilbud som er tilgjengelig! 
 

Ta kontakt på: post@elvelangsnamsen.no Tr
io
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Les mer på elvelangsnamsen.no

I dag er nok Namsen mest kjent 
for sitt eventyrlige laksefiske, 
men tradisjonen med handel 

langs elva er i ferd med  
å blomstre opp igjen. 

 
Vi er et nettverk av bedrifter  

som tilbyr et mangfold av  
opplevelser. Blant annet over-
natting, kurs, kafé, selskaps -
lokaler, velvære, gårdsutsalg, 

bakeri, garnbutikk, arbeidsklær,  
bryggeri og gårdsdyr.

Følg oss på:



Grong
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Namsen Salmon  
& Train Experience  
En unik opplevelse i hjertet 
av Namdalen. Her kan du 
få overnatting og opphold  
i renoverte togvogner helt 
utenom det vanlige.  
Sørsivegen 3314, 7863 Overhalla 
nste.no 
facebook.com/Namsen- 
Salmon-Train-Experience-
103090556851740/ 

 414 52 535 
 namsen.train@outlook.com 

Hjertestua  
Tilbyr både massasje og 
healing. Samt ulike kurs og 
velvære for kropp og sjel. 
Hjertestua er kort og greit 
til for den som ønsker en 
frisk pust i hverdagen. 
Vi har også sommerkafe.      
Sørsivegen 4054, 7870 Grong 
facebook.com/hjertestuagrong/ 

  993 82 372 
 at-oestb@online.no

Strikkeburet  
Koselig og unik garnbutikk 
som har alt du trenger  
til strikkeprosjektet ditt.  
Over 80 sorter garn  
fra kjente leverandører,  
og annet tilbehør. 
 
  
 
Skottleikvegen 25, 7870 Grong 
facebook.com/strikkeburet/ 

 416 30 192 
 tovesbur@hotmail.com 

Jørem ved Namsen  
Bakeri, bryggeri og gårds-
utsalg i et ombygd fjøs. 
Salg av bakst og mel av 
økologisk urkorn fra egen 
gård, samt øl, frilandsgris 
og andre lokale og  
økologiske produkter. 
 
 
Jøresvegen 39, 7870 Grong 
jorem.no 
facebook.com/joremopplevelser/ 

 Tlf: 907 97 677 
 post@jorem.no

Leksås Gårdsmat  
En liten butikk, med  
desto større utvalg. 
Leksås Gårdsmat er en 
gårdsbutikk i Grong med 
lokal mat fra Namdalen  
og Trøndelag.      
Grongvegen 10, 7870 Grong 
facebook.com/ 
leksaasgaardsmat/ 

 916 35 154 
 elen@leksaasgaardsmat.no

Traktorpikene  
Søstrene Thrine og Ine  
har utviklet sitt eget  
klesmerke fra hjemgården 
Heggum. De holder til i en 
stor flott gårdsbutikk på 
låven. Der kan du kjøpe 
klærne våre og nostalgisk 
interiør i landlig stil.  
 
Sørsivegen 4560, 7870 Grong 
traktorpikene.no 
facebook.com/traktorpikene/ 

 906 67 173 
 post@traktorpikene.no

2Tødåsen  
Landhandel  
Utsalg av lokal gele, saft,  
nye varer samt spennende 
innslag av brukt og antikk. 
Kaffesalg og flott utsikt  
fra kaffebordene. Gåtur  
i skogen med geiter kan 
forhåndsbestilles.  
 
Tødåsvegen 120, 7863 Overhalla 
facebook.com/Tødåsen- 
Landhandel-117677200144161  

 413 02 600 
 rokkenbb@online.no
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Hvem er vi:
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Namsen – Elvenes dronning  
– har i flere århundrer vært 
samlingspunkt for folk og fe 

som har hatt tilholdssted langs 
den 145 kilometer lange elva  

i Namdalen. Produkter har  
skiftet hender og det er blitt 

byttet mye og mangt opp  
gjennom årene ved elvekanten. 
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