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RAPPORT FISKEPROSJEKTET 2017 

 

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. 

 

År om annet foretas prøvefiske i ulike vann, og fangstrapporter gjennomgås for å få et bilde 

av situasjonen i de enkelte vann.  

I budsjettet for 2017 ble nedenstående punkter satt opp som et «arbeidsverktøy» mht. 

aktiviteten knyttet til prosjektet. 

 

1 Arbeid fjelloppsynet/fjellstyret adm. samt feltarbeid 

2 Møtegodtgj arbeidsgruppa møter samt befaring  
3 Mat til møter og befaringer   
4 Reiseutgifter vedr. befaringer   
5 Planlegging/gjennomføring av arrangement for brukergrupper.  

6 Merking og oppslag/info av fiskeplasser.  

 i fjellstyrets buer og tavler   
7 Profilering av laksefiske generelt. Merking av fiskeplasser/info                  

     
 

Fjellstyrene har kommet i gang med kortsalget i butikker/bensinstasjon og på Gaula 

natursenter, med unntak av Budal s-lag, hvor det kun er solgt kort ved bruk av kortblokker. 

Salget via den nettbaserte løsningen behøver tydeligvis en innkjøringsperiode, særlig fordi det 

i butikker og bensinstasjon er flere ansatte som trenger tid til opplæring og bruk. 

 

Fjellstyrene har lagt stor vekt på bruk av sosiale media, som Facebook, i tillegg til at inatur.no 

sitt e-postsystem er benyttet til utsending av mange «nyhetsbrev». Systemet gjør at en når alle 

kunder som har kjøpt fiskekort, jaktkort, eller har leid hytter. En ser at det etter slike 

profileringer har en virkning på salget. Videre er det 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. 

 

Salget av fiskekort ser ut til å variere. Ikke alle kortsalgsteder har innrapportert salg pr. i dag, 

men Budal fjellstyre har full oversikt og resultatet for 2017 viser en inntektsøkning på kr. 



15 233.-. Singsås fjellstyre mangler bl.a. rapport fra bomveiselskapet som har en egen 

automat, hvor det blant annet selges fiskekort.  

For Soknedal fjellstyre har en imidlertid fått en nedgang i inntektene, selv om det er solgt 

tilnærmet likt antall kort som fjoråret. Nedgangen kan tilskrives at det er forskjell på hvilke 

korttyper som kjøpes, da prisforskjellen er avgjørende. 

 

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.   

 

Singsås fjellstyre er i en særstilling når det gjelder fiske, da det også har salg av kort for 

Gaula. Her foregår salget hovedsakelig via inatur.no, men også noe fra butikker og en privat 

person. Det er sendt ut egne nyhetsbrev for å nå laksefiskerne, i tillegg til profilering via 

Facebook. 

 

Fjellstyrene er av den formening at en er kommet bra i gang med arbeidet for å fremme 

fiskekortsalget. En forventer at dette vil bidra til ytterligere salg til neste sesong, kanskje 

særlig når salgsystemet via inatur.no kommer godt i gang på utsalgsstedene i kommunen.  
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