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   Tynset 27.11.2017 

 

Rapport til Fjellstyresambandet – Fishspot 2017 
 
Fishspot er prosjekteier for prosjektet «Fisketurismens potensial for verdiskaping».  
Oppstart for prosjektet var 01.11.2015.  Prosjektet er blant annet finansiert av 
«Verdiskapingsprogrammet for fjellområdene» gjennom Kommunal og 
Moderniseringsdepartementet og Fylkeskommunene i nedslagsområdet som er 
Hedmark, Oppland, Sør – Trøndelag og Buskerud.  
 
Hovedmålsettingen med prosjektet er at en i samarbeid med rettighetshavere 
ønsker å utvikle attraktive fisketilbud for ulike segmenter av fiskere.  Kople 
attraktive tilbud om fiske sammen med tilhørende lokale tilbud som eksempelvis 
overnatting og handel.  Sammen med et strategisk og målrettet markedsarbeid, med 
utgangspunkt i nettportalen fishspot.no, skal dette føre til økt omsetning av 
fiskekort og gi økt lokal verdiskaping for områder der rettighetshavere ønsker å ta 
del i prosjektet.  Deltakere i prosjektet må bidra med egne midler. 
 
Det er flere fjellstyrer i som har deltatt og benyttet seg av prosjektet.  I det følgende 
er det i grove trekk gjort rede for de tiltak som er iverksatt for de fjellstyrene som 
har vært med i prosjektet.  Videre er det gjort en evaluering av resultater og en 
kostnadsberegning for hva de ulike tiltakene har kostet.    
 
 
1. Engerdal Fjellstyre 
 
Presentasjoner på nett: 
Engerdal Fjellstyre har samarbeidet med Fishspot i flere år.  Engerdal Fjellstyre har 
samlet sett svært varierte fisketilbud.  De er representer med mange sider på 
Fishspot.  De samme tilbudene ligger også som salgssider på Inatur.   
 
Tilbud fra Engerdal Fjellstyre på fishspot.no både på norsk og engelsk:  
http://fishspot.no/fiskeopplevelse/?region=engerdal 
  
6 tilbud i kategorien «Fiske for alle» 
4 tilbud i kategorien «Fluefiske» 
3 tilbud i kategorien «Universell utforming» 
1 tilbud i kategorien «Gjedde og predatorfiske» 
1 tilbud i kategorien «Villmarksfiske» 
1 tilbud i kategorien «Trolling» 
 
 
 

http://fishspot.no/fiskeopplevelse/?region=engerdal
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Hovedgevinsten av å være så godt representert på Fishspot er at Engerdal Fjellstyre 
har flere tilbud i flere kategorier.  Ved at alle er på både norsk og engelsk fører til en 
svært stor «kontaktflate» på nett og samlet sett blir tilbudene til Engerdal Fjellstyre 
svært søkeroptimalisert. 
 
Redaksjonelle omtaler og bilder: 
Det er jevnlig laget redaksjonelle saker fra Engerdal.  De redaksjonelle sakene er lagt 
ut på fishspot.no.  Noen av sakene har fått ytterligere «spredning» ved at andre 
nettsteder også har brukt sakene og lenket tilbake til fishspot. 
 
Det er i forbindelse med redaksjonelle saker er det også tatt en del foto. 
 
 
Presentasjonsvideo for Engerdal Fjellstyre 
 

 
 
https://vimeo.com/221575188  (norsk) 
 
https://vimeo.com/221570307  (engelsk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/221575188
https://vimeo.com/221570307
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Resultat i omsetning av fiskekort for Engerdal Fjellstyre 
   

 
Utvikling fiskekort solgt direkte på web for Engerdal Fjellstyre 2016 og 2017.   
(Tall for 2014 og 2015 er ikke sammenliknbare i denne grafen) 
 
Andelen fiskekort solgt direkte på WEB for Engerdal Fjellstyre har økt med 47,5  % 
fra 2015 til 2016.   
 
 
Engerdal Fjellstyre administrerer også felles fiskekort for Femundsmarka. 
 

 
Utvikling fiskekort solgt direkte på web for Femundsmarka 2015 – 2017.   
(Tall for 2013 og 2014 er ikke sammenliknbare i denne grafen) 
 
Andelen fiskekort solgt direkte på WEB for Engerdal Fjellstyre har økt med 135 % 
fra 2015 til 2017.  Dette fiskekortet selges kun direkte på WEB. 
 
Totalt omsatte Engerdal Fjellstyre fiskekort for omlag kroner 2 500 000,- i 
2017! 
 
Engerdal Fjellstyre gjorde styrevedtak på at alle fiskekort skal selges gjennom 
digitalt system fra og med 1.1.2017.  De har erstattet alle kortblokker med at lokale 
utsalgssteder benytter seg av pc, Ipad etc.  All erfaring viser at dette har fordeler: 
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a) Kontinuerlig oversikt over alt kortsalg (full økonomisk oversikt) 

b) Det gir viktig markedsinformasjon 

c) Det gjør det mulig med en presis og nyttig fangstrapportering  

(som kan brukes til noe) 

d) Det er en stor administrativ besparelse i forhold til opptrykking av kortblokker, 

utkjøring, innsamling, opptelling osv.  Fjellstyre sender faktura direkte ut til 

utsalgsstedene ved å hente ut tall for omsetning i systemet. 

     
Evaluering: 
Uten å trekke noen raske konklusjoner tyder alt på at synlighet på nett kan henge 
sammen med omsetning på fiskekort.  Det påvirker også mest sannsynlig hvordan 
fiskekortene blir solgt.  Det er gjort mange bra tiltak i samarbeid med Engerdal 
Fjellstyre.  
 
 
Tabell for kostnader for Engerdal Fjellstyre 2017 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

Engerdal Fjellstyre betaler fullpris for 12 sider på Fishspot  
(ink. salgssider på Inatur) 

 
36 000,- 

Presentasjonsvideo for Engerdal Fjellstyre versjon 1 
(store deler dekket gjennom prosjektmidler) 

100 000,- 

Redaksjonelle saker og film for 2016  
(dekket gjennom prosjektmidler) 

25 000,- 

Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler)  30 000,- 
  
SUM  191 000,- 

 
 
Forslag til tiltak for Engerdal Fjellstyre 2018 
- Videopresentasjon for Engerdal, versjon 2, med komplementære opptak. 
- Bilder, redaksjonelle omtaler  
- Beholde salgssidene på Inatur men høyne kvaliteten i presentasjonen  
  (tekst, bilder, film) 
- Høyne kvaliteten på salgssidene for hytter på Inatur (bilder) 
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2. Snåsa Fjellstyre 
 
Presentasjonssider på fishspot.no fra Snåsa: 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/fiske-i-snaasa/ 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/heggsjoeene-i-snaasa/ 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/staaggaatjoennin/ 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/snaufjellvatnet/ 
 
Det ble i løpet av sommeren 2017 gjort filmopptak og tatt bilder.  Ferdigstillelse av 
presentasjonsfilm og bilder gjøres nå slik at en har ferdig materiale for å presentere 
Snåsa på en god måte i forkant av sesongen 2018.  
 
 
Resultat i omsetning av fiskekort for Snåsa Fjellstyre 
 

 
 
Snåsa Fjellstyre har hatt en økning i omsetning av fiskekort på 35 % i 2017 
sammenliknet med 2016 (i grafen over mangler det omlag 4000,- i omsetning da 
dette ble solgt via kortblokk).  Total brutto omsetning i 2016 var 257 710,- mens i 
2017 var den på 348 705,- 
 
Websalget økte med 39 % fra 2016 til 2017.  (Kroner 117 005,- i 2016 og 162 615,- 
i 2017.)  
 

https://fishspot.no/fiskeopplevelse/fiske-i-snaasa/
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/heggsjoeene-i-snaasa/
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/staaggaatjoennin/
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/snaufjellvatnet/
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Snåsa Fjellstyre har gjort det slik at alle fiskekort ble solgt gjennom digitale 
systemer fra og med 1.1.2017.  De har erstattet alle kortblokker med at lokale 
utsalgssteder benytter seg av pc, Ipad etc.  All erfaring viser at dette har fordeler: 
 

a) Kontinuerlig oversikt over alt kortsalg (full økonomisk oversikt) 

b) Det gir viktig markedsinformasjon 

c) Det gjør det mulig med en presis og nyttig fangstrapportering  

(som kan brukes til noe) 

d) Det er en stor administrativ besparelse i forhold til opptrykking av kortblokker, 

utkjøring, innsamling, opptelling osv.  Fjellstyre sender faktura direkte ut til 

utsalgsstedene ved å hente ut tall for omsetning i systemet. 

     
Evaluering: 
Uten å trekke noen raske konklusjoner tyder alt på at synlighet på nett kan henge 
sammen med omsetning på fiskekort.  Det påvirker også mest sannsynlig hvordan 
fiskekortene blir solgt.  
 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

Snåsa Fjellstyre betaler fullpris for 3 sider på Fishspot  
(ink. salgssider på Inatur) 

 
12 000,- 

Presentasjonsvideo for Snåsa Fjellstyre  
(store deler dekket gjennom prosjektmidler) 

100 000,- 

Redaksjonelle saker og film for 2016  
(dekket gjennom prosjektmidler) 

25 000,- 

Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler)  13 000,- 
  
SUM  150 000,- 

 
 
Forslag til tiltak for Snåsa Fjellstyre 2018 
- Materiale for at Snåsa også kan markedsføres som en attraktiv ”destinasjon” for 
Kano! 
- Bilder, redaksjonelle omtaler  
- Oppgradere sider og innhold på nett med nytt materiale (som ferdigstilles nå) 
- Egne kampanjer på Inatur og Fishspot gjennom sosiale medier. 
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3.  Øvre Numedal Fjellstyre (Nore og Uvdal Næringsselskap) 
 
Gjennom Nore og Uvdal Næringsselskap er følgende aktiviteter og tilbud presentert 
på fishspot.no fra området Hardangervidda øst: 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/ovre-numedal-statsallmening/ (fisketilbud) 
 
https://fishspot.no/overnattingssted/hytter-ovre-numedal-statsallmenning/ 
(overnatting) 
 
https://fishspot.no/guide/jan-petter-og-tor-olav-roisgaard/ (guide) 
 
https://fishspot.no/annet-tilbud/fluefiskekurs-hos-groven-fjellgard/ 
(kursvirksomhet) 
 
https://fishspot.no/annet-tilbud/skreddersydde-guidede-turer/ (guida turer) 
 
https://fishspot.no/annet-tilbud/guidet-fiske-geitvassdalen/ (guida fiske) 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/fiske-ved-roberg-fritidspark/  
(fiske for barn og familier) 
 
https://fishspot.no/annet-tilbud/opplev-hardangervidda-sykkel/ (sykkel) 
 
Det er ikke gjort noen redaksjonelle saker for disse tilbudene.  
 
 
Resultat omsetning av fiskekort for Øvre Numedal Fjellstyre  
 
Omstningen hos Øvre Numedal Fjellstyre digitalt har gått opp med 61 % i 2017 
sammenliknet med 2016.  (109 637,- i 2016 mot 177 100,- i 2017).  Har ikke 
oversikt hva dette utgjør i forhold til den totale omsetningen av fiskekort. 
 
Har ikke oversikt over hvordan det har gått med hytteutleien der siden denne ikke 
ligger på Inatur. 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

Nore Uvdal Næringsselskap, presentasjonssider på Fishspot  17 325,- 
Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler)  10 000,- 
  
SUM  27 375,- 

 
 
 
 

https://fishspot.no/fiskeopplevelse/ovre-numedal-statsallmening/
https://fishspot.no/overnattingssted/hytter-ovre-numedal-statsallmenning/
https://fishspot.no/guide/jan-petter-og-tor-olav-roisgaard/
https://fishspot.no/annet-tilbud/fluefiskekurs-hos-groven-fjellgard/
https://fishspot.no/annet-tilbud/skreddersydde-guidede-turer/
https://fishspot.no/annet-tilbud/guidet-fiske-geitvassdalen/
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/fiske-ved-roberg-fritidspark/
https://fishspot.no/annet-tilbud/opplev-hardangervidda-sykkel/
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4.  Ålen og Haltdalen Fjellstyrer  
 
Ålen og Holtdalen Fjellstyrer er presentert på fishspot.no med følgende sider: 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/villmarksfiske-holtaalen/ (Villmarksfiske) 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/barnevennlig-fiske-battjonndalen/  
(Fiske for barn) 
 
Resultat i omsetning av fiskekort for Ålen og Haltdalen Fjellstyrer 
 
 Ålen Fjellstyre har hatt en økning i omsetning av fiskekort på 392 % i 2017 
sammenliknet med 2016 gjennom digitalt salg.  Total brutto omsetning i 2016 var 
46 650,- mens i 2017 var den på 229 430,-.  Har ikke oversikt over hva dette utgjør i 
forhold til den totale omsetningen av fiskekort. 
 
Ålen Fjellstyre Fjellstyre har gjort det slik at alle fiskekort ble solgt gjennom digitale 
systemer fra og med 1.1.2017.  De har erstattet alle kortblokker med at lokale 
utsalgssteder benytter seg av pc, Ipad etc.  All erfaring viser at dette har fordeler: 
 

a) Kontinuerlig oversikt over alt kortsalg (full økonomisk oversikt) 

b) Det gir viktig markedsinformasjon 

c) Det gjør det mulig med en presis og nyttig fangstrapportering  

(som kan brukes til noe) 

d) Det er en stor administrativ besparelse i forhold til opptrykking av kortblokker, 

utkjøring, innsamling, opptelling osv.  Fjellstyre sender faktura direkte ut til 

utsalgsstedene ved å hente ut tall for omsetning i systemet. 

     
Evaluering: 
Uten å trekke noen raske konklusjoner tyder alt på at synlighet på nett kan henge 
sammen med omsetning på fiskekort.  Det påvirker også mest sannsynlig hvordan 
fiskekortene blir solgt.  
 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

Ålen Fjellstyre, presentasjonssider på Fishspot  8 125,- 
Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler) 10 000,-  
  
SUM 18 125 ,- 

 
 
 
 

https://fishspot.no/fiskeopplevelse/villmarksfiske-holtaalen/
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/barnevennlig-fiske-battjonndalen/
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5.  Gausdal Fjellstyre  
 
Gausdal Fjellstyre er presentert på fishspot.no med følgende sider: 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/gausdal-vestfjell/ (fisketilbud) 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/valdrestjoenna-fiskedam/ (fisketilbud) 
 
https://fishspot.no/overnattingssted/leppehytta-gausdal-vestfjell/ (overnatting) 
 
https://fishspot.no/overnattingssted/reinsjoehytta/ (overnatting) 
 
Det er laget 4 redaksjonelle saker fra Gausdal. 
 
Det ble i løpet av sommeren 2017 gjort filmopptak og tatt bilder.  Ferdigstillelse av 
presentasjonsfilm og bilder gjøres nå slik at en har ferdig materiale for å presentere 
Snåsa på en god måte i forkant av sesongen 2018.  
 
 
Resultat i omsetning av fiskekort for Gausdal Fjellstyre 
Gausdal Fjellstyre har hatt en økning i omsetning av fiskekort på 14,6 % i 2017 
sammenliknet med 2016 gjennom digitalt salg.  Total brutto omsetning i 2016 var 
181 720,- mens i 2017 var den på 208 340,-.  Har ikke oversikt over hva dette utgjør 
i forhold til den totale omsetningen av fiskekort. 
     
Evaluering: 
Uten å trekke noen raske konklusjoner tyder alt på at synlighet på nett kan henge 
sammen med omsetning på fiskekort.  Det påvirker også mest sannsynlig hvordan 
fiskekortene blir solgt.  
 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

Gausdal Fjellstyre, presentasjonssider på Fishspot  10 000,- 
Filmproduksjon Gausdal 40 000,- 
Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler) 10 000,-  
  
SUM 60 000 ,- 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fishspot.no/fiskeopplevelse/gausdal-vestfjell/
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/valdrestjoenna-fiskedam/
https://fishspot.no/overnattingssted/leppehytta-gausdal-vestfjell/
https://fishspot.no/overnattingssted/reinsjoehytta/
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6.  Sel Fjellstyre 
 
Sel Fjellstyre er representert på Fishspot med to sider: 
 
http://fishspot.no/fiskeopplevelse/sel-fjellstyre-fjellfiske-alle/ 
http://fishspot.no/fiskeopplevelse/hesstjonna/ 
 
 
 
Utviklingen salg av fiskekort via WEB hos Sel Fjellstyre 
 

 
 
Sel Fjellstyre har hatt en økning gjennom salg på WEB på 55,16 % sammenliknet 
med 2016.  (Økning i salg via web på 186 % siden 2015!) 
 
 
Utvikling salg fiskekort digitalt hos Sel Fjellstyre 
 

 
 
Andelen fiskekort solgt digitalt hos Sel Fjellstyre har økt med 38,5 % i 2017 
sammenliknet med 2016.  (Økning på salg av digitale fiskekort siden 2015 på         
285 %).  Har ikke oversikt over hva dette utgjør i forhold til den totale omsetningen 
på fiskekort. 
 
 

http://fishspot.no/fiskeopplevelse/sel-fjellstyre-fjellfiske-alle/
http://fishspot.no/fiskeopplevelse/hesstjonna/
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En noe av hos Sel Fjellstyre kan skyldes veksten i et nærliggende område 
(Fluefiskesonen på Selsvollene) De to fisketilbudene blir presentert «side om side» 
og er lenket sammen. 
 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

  
Presentasjonssider på fishspot.no (ink. salgssider på Inatur) 8 000,- 
Konsulenthjelp, redaksjonell omtale fra Fishspot  
(dekket gjennom prosjektmidler)  

2 000,- 

  
SUM  10 000,- 

 
 

 
7. Lom Fjellstyre  
 
Lom Fjellstyre er presentert på fishspot.no med følgende sider: 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/fiske-i-jotunheimen/  (fisketilbud) 
 
 
Det er laget redaksjonelle saker fra Lom. 
 
Det ble utarbeidet infoplakater og det ble testet ut SMS løsning for salg av 
”Jotunheimenkortet”. 
 
Resultat i omsetning av fiskekort for Lom Fjellstyre 
Lom Fjellstyre har hatt en økning i omsetning av fiskekort på 80 % i 2017 
sammenliknet med 2016 gjennom digitalt salg.  Total brutto omsetning i 2016 var 
80 880,- mens i 2017 var den på 145 510,-.  Har ikke oversikt over hva dette utgjør i 
forhold til den totale omsetningen av fiskekort. 
     
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

Presentasjonssider på Fishspot  5 500,- 
SMS plakater og oppsett 12 000,- 
Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler) 10 000,-  
  
SUM 17 550 ,- 

 
 
 
 
 

https://fishspot.no/fiskeopplevelse/fiske-i-jotunheimen/
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8.  Kvikne Fjellstyre 
 
Kvikne Fjellstyre er presentert på fishspot (og Inatur) med 3 tilbud: 
 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/kvikne/ 
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/kvikne-elvefiske-i-ovre-orkla/ 
http://fishspot.no/fiskeopplevelse/svartsjoen-pa-kvikne/  
 
Det er laget redaksjonelle saker  fra Kvikne i 2017. 
 

 
Utvikling i omsetning hos Kvikne i salg av fiskekort gjennom digitale systemer.   
 
Kvikne hadde en økning på 54,4 % på salg av fiskekort gjennom digitale systemer i 
2017 sammenliknet med 2016.  (54 760,- i 2017 mot 34 815,- i 2016).  Har ikke 
oversikt over hva dette utgjør i forhold til den totale omsetningen av fiskekort. 
 
De gjenopprettet blant annet presentasjons- og salgssiden elvefiske i Orkla før 
sesongen 2017, noe en tror har hatt positiv effekt. 
 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

Presentasjonssider på Fishspot  6 000,- 
Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler) 2 000,-  
  
SUM 8 000,- 

 

 
 
 
 
 

https://fishspot.no/fiskeopplevelse/kvikne/
https://fishspot.no/fiskeopplevelse/kvikne-elvefiske-i-ovre-orkla/
http://fishspot.no/fiskeopplevelse/svartsjoen-pa-kvikne/
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9.  Sollia Fjellstyre 
 
Sollia Fjellstyre er presentert på fishspot (og Inatur) med ett tilbud: 
http://fishspot.no/fiskeopplevelse/atnavassdraget/ 
 
Det er laget redaksjonelle saker fra Atnavassdraget i 2017. 
 
 

 
  
Atna Fiskeforening hadde en økning i omsetning på fiskekort på WEB og SMS på  
39 % i 2017 sammenliknet med 2016.  (132 750 i 2017 mot 95 525 i 2016). 
 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

  
Atna betaler fullpris for en side på Fishspot  
(ink. salgssider på Inatur) 

 
4 000,- 

Konsulenthjelp, redaksjonell omtale fra Fishspot (dekket gjennom 
prosjektmidler)  

2 000,- 

  
SUM  6 000,- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://fishspot.no/fiskeopplevelse/atnavassdraget/
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10. Folldal Fjellstyre 
 
Folldal  Fjellstyre er representert med en presentasjonsside. 
Folldal Fjellstyre selger ikke noen kort digitalt over disk (manuelle utsalg).   
Det er ikke laget noen redaksjonelle omtaler fra Folldal Fjellstyre i 2017.   
 

 
Utvikling i omsetning hos Folldal Fjellstyre i salg av fiskekort over WEB og SMS, 
samlet. 
 
Folldal Fjellstyre har ikke hatt en økning på fiskekort solt direkte over WEB og SMS i 
2017 sammenliknet med 2016.  
 
 

Tiltak gjennom Fishspot: Kostnad: 

  
Folldal Fjellstyre betaler fullpris for 1 side på Fishspot  
(ink. salgssider på Inatur) 

 
4 000,- 

Konsulenthjelp fra Fishspot (dekket gjennom prosjektmidler)  2 000,- 
  
SUM  6 000,- 
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11.  Samlet kostnadsberegning for alle Fjellstyrer 
 

Tiltak: Kostnad 

Egne midler fra det enkelte Fjellstyre:  
Engerdal Fjellstyre  86 000,- 
Snåsa Fjellstyre 100 000,- 
Øvre Numedal Fjellstyre (Nore Uvdal Næringsselskap) 17 325,- 
Ålen og Haltdalen Fjellstyrer 8 125,- 
Gausdal Fjellstyre 50 000,- 
Sel Fjellstyre 8 000,- 
Lom Fjellstyre 17 550,- 
Kvikne Fjellstyre (Kvikne Fiskeforening) 6 000,- 
Sollia Fjellstyre (Atna Fiskeforening) 4 000,- 
Folldal Fjellstyre 5 500,- 
  
delsum 310 625,- 
  
Midler til arbeid med Fjellstyrene dekket gjennom Fishspot:  
Engerdal Fjellstyre 105 000,- 
Snåsa Fjellstyre 50 000,- 
Øvre Numedal Fjellstyre (Nore Uvdal Næringsselskap) 10 000,- 
Ålen og Haltdalen Fjellstyrer 10 000,- 
Gausdal Fjellstyre 10 000,- 

Sel Fjellstyre 2 000,- 

Lom Fjellstyre 2 000,- 
Kvikne Fjellstyre (Kvikne Fiskeforening) 2 000,- 
Sollia Fjellstyre (Atna Fiskeforening) 2 000,- 
Folldal Fjellstyre 2 000,- 
  
delsum 195 000,- 
  
SUM 505 625,- 
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12. Resultater og forutsetninger 
 
Tendensen er klar, folks medie- og informasjonsvaner har endret seg.  Viktigste 
markeds- og synlighetsportal er via digitale medier.   Gode presentasjoner, 
tilpassede bilder av god kvalitet og godt innhold er det viktigste.  Denne trenden vil 
fortsette eller bli forsterket i de kommende år.  Under følger en generell liste over 
viktige elementer for å lykkes med utvikling innen innlandsfiske.  
 

1. Gode produkter   

2. Produktutvikling!!!                                                                                                                          

(Det må utvikles, kategoriseres, soneres osv. dersom en ønsker langsiktig vekst) 

3. Gode presentasjoner på nett med vekt på bilder og film. 

4. Redaksjonelt innhold 

5. Bevisste strategier for markedsføring gjennom digitale kanaler som gir synlighet 

6. Digital løsninger for alt kortsalg 

7. Koplinger opp mot lokalt næringsliv (lokal verdiskaping) 

 
 
Tynset 29.11.2017 
 
 
For Fishspot 
 

 
Gudmund Nygaard 
Prosjektleder 
Daglig leder Fishspot 


