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Historien
Fordi sagbruksaktiviteten bare kunne utnytte de litt større tømmerdimensjonene
på en rasjonell måte, etablerte selskapet
i 1905 en tremassefabrikk på Salsbruket.
Denne leverte masse til papirfabrikker på
kontinentet og i England.
Denne produksjonen gav god lønnsomhet, og fabrikken ble gradvis utvidet frem
mot 1960-tallet.

Mo Sag på Salsnes ca 1870

Firma Albert Collett ble grunnlagt av Albert Peter Severin Collett i 1871. Han var
etterkommer etter trelasthandler James
Collett som kom til Norge fra England i
1683.

Parallelt med utbyggingen av selskapets
skogindustri ervervet man arealer med
skog samt bygget egne kraftanlegg for å
sikre regelmessig levering av innsatsfaktorer til egen industri.

Albert P.S. Collett var yngste sønn av
godseier John Collett på Buskerud Gård.
Bare 23 år gammel reiste han i 1865 til
Namdalen for å ivareta Christiania Banks
interesser i ”Salsbrugets Interessentskap” som drev skogbruk og trelastproduksjon og som hadde økonomiske problemer.
Albert Collett kom til at bruket burde kunne drives med lønnsomhet, og overtok i
1868 bestyrelsen av hele interessentskapet med rett til under visse forutsetninger
å overta halvparten av aktivaene i løpet
av 3 år.
Dette var bakgrunnen for at han den 10.
oktober 1871 fikk overta hele interessentskapet, og derigjennom etablerte Firma
Albert Collett.
Firmaet ble etter hvert utvidet til også å
omfatte ”Bangdal Interessentskap”, og
drev på et tidspunkt 3 forskjellige sagbruk som alle ble slått sammen i 1898.

Salsbruket Tresliperi ca 1950

Bangdalsbruget ca 1950

Selskapet klarte ikke å tilpasse seg de
store strukturelle endringene innen skogindustrien på 1950– og 60-tallet, og sagbruksdriften nedlagt i 1980 og sliperivirksomheten i 1985 etter en større brann i
fabrikken.

Dagens virksomhet
Dagens virksomhet er i hovedsak basert
på de ressurser som er tilbake i selskapet etter avviklingen av industrivirksomheten.
Disse inkluderer en landeiendom på ca
570.000 dekar, kraftverk og en omfattende bygningsmasse.
Virksomheten sysselsetter ca 15 årsverk.

Kraftverkene
Selskapets kraftverk ligger i Opløvassdraget i Nærøy kommune, og består av 4
kraftstasjoner.
Anleggene har en samlet installert effekt
på 8 MW og har en årlig produksjon på i
underkant av ca 60 GWh.
Noe av produksjonen selges lokalt mens
det meste selges på det nasjonale kraftmarkedet.

Produksjon av juletrær ved Øvre Strømmen Gård

Jordbruket
Eiendommen omfatter mange gårdsbruk
med dyrket mark, men pr i dag er det
bare arealene ved Mo Gård på Salsnes
hvor det drives tradisjonelt jordbruk.
Jordveien om melkekvoten på Mo inngår
som en del av Salsnes Fellesfjøs hvor
det drives kjøtt– og melkeproduksjon.

Eiendomsforvaltning
Eiendomsforvaltning omfatter utleie av
vannrettigheter, leiligheter, næringsbygg
og dypvannskai - salg av grus og bortefeste av bolig– og hyttetomter.

Salsbruket Kraftverk

Eiendomsforvaltningen omfatter også utvikling av nye hytte– og boligområder.

Skogbruket
Skogsbruksarealene er på ca 120.000
dekar med et beregnet balansekvantum
på 12.000 kbm/år.
Disse drives på tradisjonell måte, men i
stor grad tilpasset selskapets egen virksomhet innenfor naturbasert reiseliv.
I tillegg til ordinær virkesproduksjon drives det også noe produksjon av juletrær

Salsbruket Næringsbygg

Naturbasert reiseliv
Naturbasert reiseliv er en utvidelse av
det tidligere begrepet ”jakt og fiske”, og
omfatter i tillegg til foran nevnte også
rene naturopplevelser, tilrettelagte aktiviteter samt overnatting og bespisning.
Firma Albert Collett har utviklet mange
ulike produkter med ulik tilretteleggingsgrad, og som alle tar utgangspunkt i mulighetene for fine naturopplevelser.
Selskapet disponerer 5 gårdsanlegg og 3
mindre hytter / utleieenheter som leies ut
på ukebasis. I tillegg har man ca 50 hytter som leies ut på åremål (3 til 5 år).
Fra samtlige av disse kan man jakte og
fiske etter nærmere avtale - eller bare
rett og slett oppleve naturen på nært
hold.
Ved Mo Gård på Salsnes tilbys guidet
elgjakt og laksefiske inklusive overnatting
og bespisning - tilpasset forventningene
til kvalitet og gjennomføring på det internasjonale markedet.
I Opløelva på Salsbruket er det mulig å
booke og betale fiskekort for laksefiske
på internett - tilpasset den som raskt og
rimelig bare ønsker seg en mulighet til å
fiske laks i kanskje den beste lakseelven
i Norge målt som fangst pr meter lakseførende strekning.
Til Hende Gård kan du arrangere slektsstevne eller bryllup - eller rett og slett ta
med deg 50 av dine nærmeste venner for
felles opplevelser og hygge.
Mer informasjon om mulighetene til jakt,
fiske, leie av hytter og andre aktivitetsmuligheter i naturen kan du finne på nettstedet www.jakt-og-fiske.no eller ved å
kontakte oss på firmapost@collett.no

