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Øvergården              

 

Det naturlige valget – lyden av stillhet!  

 

Øvergården: et vakkert naturskjønt stykke land på 6600 dekar med 

en strandlinje på ca. 4500 meter. Beliggenhet Nord-Gutvik, nord-vest 

på Austra ved havet i Leka kommune. Vår nærmeste nabo kommune 

er Bindal i Norland fylke. Fra gården ser vi storhavet i vest med 

holmer og skjer, Torghatten, Vega og «himmelblåland» i nord.  

 

Velkommen til øyriket midt i Norge – Vått, Vilt og Vakkert.  
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En gård litt utenom det vanlige? Aktiviteter for alle? gårdsbesøk, nærkontakt med dyr, uberørt 

natur, godt fiske, pittoresk landskap, og fremfor alt god atmosferde/gjestfrihet og – lyden av stillhet! 

 

 

 

Vertskap: Vi er en familie på fire som forlot trygge jobber i byen og flyttet hit ut for cirka fem år 

siden. Else Marie, tidligere intensivsykepleier og Svein Kristian tidligere pilot byttet ut et hektisk liv i 

byen til fordel for mer tid til hverandre og familien.  Jentene våre Sofie og Josefine har funnet seg 

svært godt til rette i bygda Gutvik, en liten bygd med stort hjerte og samhold.  

 

 

 

Hilsen Else Marie og Svein Kristian «Carpe Diem» 
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Overnatting: På gården har vi en nyoppført laftet tømmerhytte til utleie. Den har 2 soverom med 

totalt 5 senger hvorav 4 er dobbelt senger, i tillegg har vi sovesofa i stua. 

Hytta: inneholder fullt utstyrt kjøkken, komfyr, kjøleskap/fryser (ekstra fryser kan leies), 

oppvaskmaskin og varmepumpe, strøm er inkludert i overnattingspris.  Toalettrom med dusj, 

spisestue og sofahjørne, satellitt TV og stereo. Mulighet for å kjøpe lokale råvarer fra gården. 

 

Grillhytte: 20 kvm, denne kan leies separat med ved for sosiale sammenkomster, eller som ekstra 

overnattings plass i sommerhalvåret. der er det plass til 15 personer sittende eller 5 overnattende. 

 

Bestilling/priser: Legg inn gjeldende prisliste med bilder av hytte, grillhytte og båt…  
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Fiske/båtutleie: Flott skjermet småbåthavn 600 meter fra gården. Havfisket er veldig bra, de mest 

vanlige sortene er torsk, sei, lyr, brosme, lange, makrell man kan også få kveite og laks. 

 

 

 Krabbefisket er fantastisk, opplæring gis og nødvendig utstyr leies ut.  
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Vi leier ut trygg og stødig 19 fots aluminiums båt med 30 hk. Det er mulig å leie båtplass i 

småbåthavn dersom du vil ta med egen båt.  

 

 

 

Sommeren 2012 - Annika og Lukas med litt av dagens fangst, torsk på 17 kilo! 
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Gården har eget ferskvann 500 meter fra gården her kan man fiske småørret med flue og sluk, dette 

fisket er gratis for våre overnattende gjester. 

 

Eget fisk og vaskerom: på gården har vi eget rom med vaskemaskin/tørketrommel, på dette rommet 

er det tilrettelagt til å filetere fisk og koke/tilberede/banke krabbe.  

 

Dyra på gården: Sau, hester – egen ridebane med mulighet for undervisning og rideturer i naturen, 

hunder, katter, høns og forskjellige smågnagere.  

 

Aktiviteter/opplevelser på gården: Sundsvika friluftsområde som er en del av gården, her er flotte 

bademuligheter med sandstrand og fine telt områder. Gode muligheter for fiske fra land ikke minst 

fluefiske etter sjø ørret.  

Romskåla: kommunens høyeste fjelltopp 588 meter med panoramautsikt! 

Liss-bindalskjerka: Namdalens største grotte 280 meter dyp, (sesongbasert juni-september) 
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Eget naturreservat: på gården ligger Sunndalslia naturreservat, 309 dekar. Dette er et unikt reservat 

med et stort biologisk mangfold som blant annet har nordens nordligste borealske regnskog. Her 

finner vi kystgranskog og sjeldne orkideer og planter, se egen power point presentasjon om Nord-

Gutvik.  

Fauna: De vanligste sjøpattedyrene i området er spekkhogger, nise (små hval) og steinkobbe. De 

vanligste landpattedyrene er elg, rådyr, gaupe, rev, mår og lemen. Fuglelivet er svært rikt, på det 

meste har vi observert 14 havørner i samme området så muligheten for og observere ørn og ta bilde 

er stor. Vi har et varierende antall sangsvaner (de «synger» ved skumring/solnedgang) som deler av 

året holder til i Nord- Gutvik vatnet ved gården.  

 

 

Kunstnere og fotografer: opplev og «forevig» det spesielle lyset ved storhavet, fjellene, sunndalslia 

naturreservat med det biologiske mangfoldet, solnedgang-oppgang, storm, havblikk, de fire årstidene 

i et pittoresk landskap.  Her finner dere roen og stillheten! til å dyrke hobby eller «bare» arbeidsro! 
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Sjørøverskipet/kaperskipet:  – L` enfant de la Patrie,  forliste natten til 17 februar 1798. Den franske 

korvetten, et stort seilskip med 18 kanoner og et mannskap på 230, hadde lagd ut på kaperferd fra  

 

Dunkerque på nyåret. de kom ut for et forrykende uvær, og i en strabasiøs seilas strandet skipet til 

slutt mot Gutvikveggen. Storparten av kapergastene berget seg i land, og de marsjerte over 30 mil til 

Trondheim under tøffe vinterlige forhold. 

                                                           

Kapermarsjen: er en turmarsj til minne om denne hendelsen. Arrangert årlig siden 1988 (alle kan 

delta). Den merkede løypa går forbi stedet der kaperskipet forliste Raudhamaren (tilhører 

Øvergården) hvor det er satt opp en minneplate. 

 

Sørfjellet i Gutvik: omfatter turmål som Tyskenghatten (540), Olaslåtten , Rossvikfjellet (¤90) og 

Reppavatnet samt mange andre fiskevann. Det er merket sti opp til fjellet fra Sørgutvikvatnet og fra 

Rossvika. Ved Olaslotten er det tilrettelagt grillplass. Rossvika var tidligere et viktig handelssted. 

Handelshuset samt en rekke andre kulturminner fra denne perioden finnes fortsatt. Like ovenfor 

Rossvika ligger Svartomn. 

Gutvik Husmannsmuseum: 
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Severdigheter utenfor gården: har vi øya Leka som er valgt til Geologisk nasjonalt monument. De 

særpregede røde serpentinfjellene gjør øya til en av Norges vakreste og mest spesielle øyer. Andre 

attraksjoner på Leka er Herlaugshaugen- Norges største skipsgravhaug, Solsemhola- en forhistorisk 

katedral med berømte hulemalerier, ørnerovet, et meget spesielt  steinsenter…. for mer informasjon: 

www.leka.no  

 

Øya Leka en sensommer kveld sett fra småbåthavna i Nord Gutvik 

Heilhornet: ca. 20 minutters kjøring fra gården i Binndal kommune finner vi det fantastiske 

fjelltoppen Heilhornet på 1058 meter med en unik panoramautsikt. Turen tar 3-4 timer i normalt 

tempo til toppen.  

 

http://www.leka.no/
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Horta og Sklinna: er nedlagte fiskevær vest i havet som er vel vært et besøk. 

Namsskogan familiepark www.familieparken.no  er 2.5 timers kjøring fra gården. 

Inn på tunet: Vi jobber med Inn på tunet godkjenning for gården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.familieparken.no/

