
BUDAL-, SINGSÅS-, OG SOKNEDAL FJELLSTYRER 
 

7290 Støren 

 

 

FISKEPROSJEKTET – RAPPORT 2018,  
OG RAPPORT FOR PROSJEKTPERIODEN 2015-2018 
 
 
RAPPORT FISKEPROSJEKTET 2018 

 

Generelt: 

 

Budal-, Singsås-, og Soknedal fjellstyrer har over 80 fiskevann på de mange 

statsallmenningene ( 9 statsallmenninger) i Midtre Gauldal kommune. I tillegg har Singsås 

fjellstyre ca. 5 km med strekninger i Gaula. 

Fjellstyrene selger fiskekort via inatur.no og har, fra 2017, gått inn i Fishspot sin salgsløsning 

som er blitt en del av systemet til inatur.no.  

Fjellstyrene selger fiskekort som omfatter de respektive statsallmenninger. I tillegg har 

fjellstyrene et samarbeid om et felles fiskekort som dekker samtlige statsallmenninger i 

kommunen. Singsås fjellstyre har også et samarbeid med fjellstyrene i Holtålen kommune, 

som gir kortkjøperne anledning til å fiske i noen vann på hver side av kommunegrensene. 

Dette av praktiske årsaker, da vannene ligger nær hverandre i samme fjellområde. 

 

Tiltak i 2018: 

 

Budal-, Singsås-, og Soknedal fjellstyrer har i 2018 fokusert på arbeidet med å gjøre de ulike 

fisketilbudene mere kjent både lokalt og særlig utenfor bygdene.  

 

Felles for alle tre fjellstyrer: 

 

Bruken av sosiale media har vist seg å være effektive kanaler for profilering av 

fiskemulighetene. Erfaringene fra tidligere har vært positive, selv om det er vanskelig å kunne 

måle kortsalget opp mot innsatsen knyttet til denne typen markedsføring. 

Fjellstyrene har kjørt «kampanjer» via Facebook, med kortfattet informasjon og ved bruk av 

egnede bilder. Det er i tillegg laget egne «nyhetsbrev», knyttet til fiske spesielt, som er 

utsendt pr e-post til samtlige kunder som har kjøpt kort tidligere via inatur.no.  

 

Alle tre fjellstyrer har vann hvor det er muligheter for lån av båter. Informasjonen om dette er 

også blitt gitt via e-postsystemet og på Facebook. Det er lagt ned en god del arbeid med 

profilering av tilbudene, og en ser at dette gir potensiale til økt fiskekortsalg framover, med 

«spissing» av tilbudene overfor.   

 

Fjellstyrene har i flere år hatt et samarbeid om en felles fiskekortløsning, kalt «Felleskortet.» 

Ordningen med dette er videreført og er et tilbud til fiskere som gjerne tar turer rundt om på 

statsallmenningene i kommunen. Kortsalget her et forholdsvis beskjedent, men er også blitt 

fokusert på gjennom markedsføringen. 

 

Lokalt har kortselgere blitt informert om, og opplært i bruken av nettbaserte løsninger samt 

hvordan de håndterer manuelt salg. En har erfart at deltidsansatte i butikkene varierer, og av 

den grunn er det nødvendig å bidra med oppdatering av salgs-systemene overfor disse. 

 

Fjellstyrene har et godt samarbeid med Gaula natursenter på Støren. Her selges fiskekort og 

det gis informasjon om alle muligheter for fiske, hytteutleie og turer på statsallmenningene. 

 



Fjellstyrene har gitt nødvendig informasjon til arbeidet med den nye «Outt», som fortsatt er 

under utvikling.  

 

En god markedsføringsmulighet fjellstyrene har benyttet seg av er i forbindelse med 

kultiveringen av fiskevann. Fjellstyrene setter ut fisk omtrent annet hvert år, sist i 2018. 

Fjellstyrene har invitert med seg både skoleklasser og private til å være med på utsetting av 

fisk. Det er laget små «infosnutter» med bilder, som er postet på Facebook. Responsen på 

disse innleggene er gode, noe som vises i form va «liker-klikk» og delinger. Dette er gratis 

markedsføring og det er god «betaling» for den tiden som brukes på fotografering, redigering 

og skriving. 

 

Singsås fjellstyre reklamerte for garnfiskekort for utenbygdsboende knyttet til Samsjøen, som 

er et regulert magasin. Fjellstyret gjorde 15 garnkort tilgjengelig via inatur.no. Ordningen ble 

ikke vellykket, da vannmagasinet ble tappet unormalt mye på grunn av den tørre sommeren, 

og så å si alt garnfiske ble utelukket. Det ble kun solgt 3 kort av 15. Det hadde da også 

innvirkning på kortsalget for bruk av vanlig fiskeredskap. Det er grunn til å anta at det totale 

kortsalget for Singsås fjellstyre ville vært større under nomale omstendigheter, da Samsjøen er 

et viktig fiskevann i Singsås. 

Fjellstyret anskaffet en båt for bruk i Forelsjøen, som er et attraktivt og stort fiskevann på 

grensa mellom Trøndelag og Hedmark fylker, og et nytt naust ble ferdigbygget i 2018. Hewr 

forventer fjellstyret en økt aktivitet fremover, også fordi fjellstyret har ei nyoppført hytte i 

tilknytning til Forelsjøen. 

Singsås fjellstyre har også salg av kort for fiske i Gaula. Også her er det brukt ressurser på 

markedsføring, og inntektene her er større i forhold til fjellfiske. Det er avholdt et møte med 

en ny salgskanal for laksefiske. Fjellstyret vil i 2019 ta stilling til om dette er aktuelt, for om 

mulig øke interessen for elvefiske og dermed også kortsalget. 

 

 

Budal fjellstyre har mange gode fiskevann, som lokale fiskere bruker mye. En har forsøkt å 

profilere både enkeltvann og fiskeområdene ved bruk av sosiale media. Det er utsendt 

tilbudsbrev til kunder og info med fiskeregler lagt ut på steder med manuelt kortsalg. Her har 

en sett, via salget fra inatur.no, at kjøp av kort gjerne har skjedd dagen etter profileringen.  

Fjellstyret har en båt ved et godt fiskevann, Fisktjønna, i Endal statsallmenning. Her har 

fjellstyret også lagt ut tilbud om kjøp av garnkort ved leie av fjellstyrets nye utleiehytte i 

allmenningen. Fjellstyret hat gitt anledning for hvem som helst å låne båten ved kjøp av 

fiskekort, og tilbudet er blitt benyttet av flere. 

Fjellstyret har deltatt i møter som har som formål å øke interessen for fiske og friluftliv i 

Budalen. Ei gruppe med aktører innenfor næringsliv, jakt og fiske og med fjellstyret har 

arbeidet med opprettelsen av et fysisk informasjonssted i Budalen. Her kan det også selges 

fiskekort. En regner med at dette kommer i gang i 2019. 

 

Soknedal fjellstyre har et begrenset antall fiskevann i forhold til de to andre fjellstyrene i 

kommunen. De vannene som finnes er imidlertid attraktive og gode. Det største vannet, 

Hiåsjøen i Soknedal s. statsallmenning, er et populært fiskevann, også på grunn av at 

fjellstyret har ei åpen bu med naust her, og en god båt som blir benyttet mye. Bruken fører 

også til slitasje, og båten ble tatt hjem for reparasjon før den ble transportert tilbake sommeren 

2018. Fjellstyret har markedsført fiskemuligheter via Facebook og som «Nyhetsbrev» pr. e-

post til alle tidligere kunder. En har også reklamert på Facebook etter fisketurer med skole-

elever.  

 

Tiltak i prosjektperioden 2015 – 2018. 

 

Av erfaring fra tidligere år har fjellstyrene hatt fokus på markedsføring av alle tilbudene som 

finnes for fiskere. 

 

 



 

Her er det spesielt lagt vekt på fire markedsføringsmetoder: 

• Sosiale media. Innlegg av små historier/ hendelser/nyheter ved bruk av Facebook. 

Facebook er en ypperlig kanal for å nå spesielle grupper med fiskleinteresser. 

Fjellstyrene har laget flere små innlegg med nyheter og med tilhørende bilder. Dette 

fører til mange «liker» og deles blant spesielt interesserte.  

• «Nyhetsbrev» ved bruk av Inatur,no sitt e-post-verktøy. Her har fjellstyrene sendt ut 

kortfattede nyhetsbrev til samtlige kunder som har benyttet seg av inatur.no. Det har 

av og til ført til respons med spørsmål om fiskemuligheter, overnattinger mv. 

Utsending av slike nyhetsbrev har ikke vært overdrevet, da det fort kan virke mot sin 

hensikt, og mottakere kan oppfatte disse som «spam». 

• Informasjon ved bruk av e-post til de som henvender seg til fjellstyrene.  

Det er lagt vekt på en rask og «hyggelig» korrespondanse med brukere som har 

henvendt seg pr. telefon eller e-post. Riktig kundebehandling er av stor betydning, slik 

at brukerne føler seg velkommen og kommer tilbake. 

 

• Salgssider på inatur.no. Fjellstyrene har samlet sett svært mange salgssider på 

inatur.no. Det er tidkrevende å holde disse oppdaterte. Totalt har fjellstyrene 8 

salgssider som kun er knyttet til fiske. Soknedal fjellstyre har en side, Budal fjellstyre 

har en side og Singsås fjellstyre har seks sider, deriblant en for laksefiske og en for 

garnfiske. For å øke kjennskapen til fjellstyrenes salgssider her, er det bl.a. lagt ut info 

på Facebook med link til repektive salgssider. 

 

Arrangering av fiskedager, i tillegg til utmarksdager, for skoler og barnehager har blitt en 

tradisjon. Dette er viktige dager med hensyn for å få et engasjement og kunnskap om fiske på 

statsallmenningene. Spesielt er det av betydning for lokale som også kjøper fiskekort for bruk 

av garn, noe som også er en viktig kultiveringsfaktor. 

 

Fjellstyrene har, i tillegg til arbeidet som gjøres av deres fjelloppsyn, engasjert 

styremedlemmer til å foreta utlevering/inntaking av kort og jevnlig kontakt med kortselgere.   

 

Salg av ulike kort, enten det er jaktkort, hundtreningskort eller fiskekort, har en stor verdi for 

næringslivet i bygdene og kommunen ellers.  

Det kan fortsatt gjøres mye for å øke interessen for og kunnskapen om alle fiskemuligheter 

som er tilgjengelige på statsallmenningene. Selv om en ikke har erfart at kortsalget totalt sett 

over tid har hatt den økningen en kunne ønske seg, ser en likevel at det har økt noe siden 

starten av prosjektet. 

 

Nedenstående oppsett viser kortsalget for hvert enkelt fjellstyre i perioden 2014 til og med 

2018. En har ikke sett det som formålstjenlig å finregne på prosentvis forskjell i salg fra år til 

år, da det ikke utgjør mye, hverken i antall solgte kort eller totale inntekter for det enkelte 

fjellstyre. Fjellstyrene økte også prisene noe fra inneværende år. 

Det er flere forhold som gjør at kortsalget kan variere. Det gjelder særlig værforholdene i 

ferietiden. For Singsås fjellstyre, var det som nevnt, en betydelig nedtapping av et 

vannmagasin, som gjorde at det ikke var mulig å komme ut med båter.  

 

Gjennom fiskeprosjektet har fjellstyrene har fått en positiv erfaring mht. hvilke grep som kan 

være nyttige å foreta fremover. Nøkkelordet her må være Markedsføring, noe det vil bli ekstra 

fokus på fremover. 

 

Støren 17.12.18 

Budal-,Singsås-, og Soknedal Fjellstyrer  

 

 

Trond Are Berge 

Fjelloppsyn/Daglig leder     
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      OVERSIKT KORTSALG VIA INATUR.NO OG BUTIKKER 2014-2018 
 

      Budal fjellstyre 
    

      

 

butikker inatur.no sum tot.salg kr 
 2018 99 193 292 86310 

 2017 120 170 290 82150 
 2016 132 116 248 66917 
 2015 106 108 214 59360 
 2014 159 123 282 64708 
 sum 616 710 1034 359445 
 

      

      Singsås fjellstyre 
    

 

butikker inatur.no sum tot.salg kr 
 2018 

     fjellfiske 68 142 210 49650 
 Gaula 33 39 72 68190 
 2017 

     fjellfiske 108 113 221 46970 
 Gaula 30 70 100 81530 
 2016 

     fjellfiske 25 92 117 47578 
 Gaula 51 38 89 26900 
 2015 

     fjellfiske 14 105 119 43046 
 Gaula 48 48 96 27150 
 2014 

     fjellfiske 25 109 134 42875 
 Gaula 39 32 71 25600 
 

      sum 441 788 1229 459489 
 

      

      Soknedal fjellstyre 
    

 

butikker inatur.no sum tot.salg kr 
 2018 50 103 147 31635 

 2017 59 92 151 36352 
 2016 64 90 154 42856 
 2015 59 88 147 37246 
 2014 44 64 108 33197 
 sum 276 437 707 181286 
 

      

      

       


