
  
 

Lesja Fjellstyre 

2665 Lesja 

Telefon: 910 05 169 

 

Internett: www.lesja-fjellstyre.no 

E-post: lesja@fjellstyrene.no 

Bankkonto: 2085 27 39798 

Org. nr.:      969 362 058 

 

Lesja, 23.november 2017 

 

 

 

 

Rapport NFS fiskeprosjekt 2017 
 

I løpet av året 2017 er følgende tiltak utprøvd/gjennomført. 

 

Fiskestenger 1 klasse 

I samarbeid med Lesja JFF delte vi ut fiskestenger til alle førsteklassinger i Lesja siste 

skoleuka. LJFF fulgte opp dette med en fiskedag først i sommerferien med opplæring. 

Tiltaket er positivt og bidrar til at flere av ungene vil fiske. Tar ca. 14 år før de må 

kjøpe kort. Vi ser at dette slår positivt ut med økt aktivitet. Ungene «maser» med seg 

foreldrene ut. 

 

Fiskeguide 

Utgangspunktet var å få til en digital guide på hjemmesiden som vi kan vise til i 

annen markedsføring og styre fisketrykket til områder med rom for dette. Da 

leverandør av vår hjemmeside har gått konkurs, medførte dette at jobben er utsatt til 

2018. Ny leverandør Gasta, ser på mulighetene for å integrere dette i hjemmesiden. 

Tekst delen er i hovedsak ferdig. Her kan vi og knytte til annen informasjon som 

hytter båter etc.   Reiselivsbedriftene etterspør også enkel informasjon i form av en 

brosjyre for fiske i Lesja.  

 

Markedsføring 

NFS arrangerte ei samling med fokus på Facebook annonsering. Dette var en nyttig 

dag, med konkret mål om å produsere annonser. En annonse ble laget om fiske, 

målrettet mot fiskeinteresserte i Oppland, Møre og Romsdal og Sør Trøndelag. Ut fra 

historikken på hjemmesiden, er det fra disse områdene vi har mest besøk. 500 kroner 

ble brukt på markedsføring + det inatur.no har brukt av egne midler. Ser at Facebook 

er noe en kan bruke mer og gjerne før på året i kundens planleggingsfase. 

 

Fjellstyret er med i 2 salgskanaler, Fishspot og Intur.no. 

 

Høsten 2017 ble arbeidet med ny hjemmeside startet opp. Lansering er tenkt til 

midten av Januar. De nye sidene vil være brukervennlige også på mobiltelefon. En ser 

at ca 50 % av besøkene på hjemmesiden gjøres via mobiltelefon.  

 

Fishspot 

Fjellstyre gikk inn i Fishspot i 2015. Det ble opprettet 2 salgssider. Netto salg er 5 

kort i 2017(1 døgn, 2 ukeskort og 2 sesongkort), mot 3 kort i 2016 Samlet salg er på 1 

110,-. Siden vi ikke har et spisset produkt, er nok ikke Fishspot rette salgskanalen. 

 

Inatur 
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Fjellstyre har vært med på inatur i en årrekke, men salgssiden har vært frisket opp 

med bedre bilder. En ser at salget flytter seg fra de tradisjonelle salgskanalene til 

inatur. Enklere tilgang til å kjøpe kort kan se ut til å føre til økt salg av dagskort i 

stedet for sesongkort  

 

For å sette økt fokus på harrfiske så har vi i 2017 opprettet ei egen salgsside på inatur 

som profilerer harren, med informasjon om fiskesteder etc. Foreløpig respons er kun 

et salg, men salgssiden på inatur har hatt 710 unike besøk (ulike brukere). Harr er 

attraktivt i utlandet og har et potensiale, men det gjelder å finne en kanal inn.  

 

Det ble laget et innlegg på inatur.no sine turtips, med 5 forslag til fisketurer, fra nekle 

turer nær vei for familier til høyfjellsfiske: http://turtips.inatur.no/portfolio/fem-

fisketurer-i-lesjafjella-tips-fra-lokalkjent/. Denne ble det vist til i markedsføring på 

Facebook, både fra inatur og fjellstyret. Dette ser vi at har en effekt. For alle turene er 

fjellstyret og Lesja JFF sine hytter i nær området nevnt. Dette mener vi har ført til en 

økning i salget for sesongen 2017 og vil trolig kunne føre til en ytterligere økning i 

2018. For alle hyttene under et har vi en økning i utleie på 5 %. For de buene som ble 

nevnt i turtipsene er økningen 34 %. Økt fiske fører og til økt hytteutleie og er en 

positiv ringvirkning ikke bare for fjellstyret, men og andre som tilbyr overnatting. 

 

Hytte/bu Økning 

Vangsbu 25 % 

Haujehytta 11 % 

Langtjønnbu 44 % 

Grønvatnet 50 % 

Skurveosbu 31 % 

Storvassbu 40 % 

Gjennomsnitt 34 % 

 

- Omsetning på inatur og besøk på sidene 

Omsetning 2016 pr 30. oktober. Omsetning 2017 pr 30. oktober. 

Totalt: 223.660,-    Totalt: 313.580,- 

fiske: 54.425,-    fiske: 98.810,- 

hytter: 155.500,-   hytter: 206.700,- 

  

Salgsøkning på inatur.no - i prosent: 

Økning hyttesalg: 32,9% 

Økning fiskekortsalg: 81,5% 

Økning totalt: 40,2%  

 

Besøkstall til innlandsfisketilbudet/salgssiden på inatur.no.  

1 januar til 30. oktober. 

  

2016: 1395 sidevisninger 

2017: 3191 sidevisninger 

Økning: 129% i antall sidevisninger 

  

http://turtips.inatur.no/portfolio/fem-fisketurer-i-lesjafjella-tips-fra-lokalkjent/
http://turtips.inatur.no/portfolio/fem-fisketurer-i-lesjafjella-tips-fra-lokalkjent/
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2016: 1185 unike besøk 

2017: 2819 unike besøk 

Økning på 138% i antall unike besøk 

 

 

Endring av fiskeregler 

Fiskereglene er endret, med utvidet garnfiske i 5 dager, samt at fiske med 

stang/håndsnøre er tillatt heler året, med unntak for elver og bekker i gytetida. 

Foreløpig så har vi solgt 6 døgnkort ekstra høsten 2017. Det er først til våren at vi vil 

merke  

 

Båtutleie 

Fjellstyret har gjennom fiskeprosjektet plassert ut en båt med garn og flytevester ved 

et vann ca. 1 times gange fra veg. Båten har i 2017 blitt utleid 25 døgn. Pris for leie er 

kr 50,- og tilbudet er godt mottatt og brukt av både innenbygdsboende og 

utenbygdsboende. Det er etterspørsel etter om vi kan gjøre tilsvarende i flere vann, 

noe vi har tenkt og følge opp.  

 

UTVIKLING 

 

Målt i antall solgte kort er det en økning i salget. I forhold til foregående 2 år. 2015 

var det sen vår med flom i juli som reduserte aktiviteten mye. 

 

 
 

Inntektene har igjen økt, mye tror vi er takket være økt markedsføring. Fortsatt mye 

igjen å gå på, men det ser positivt ut. Prisene ble økt marginalt i 2017 og utgjør en 

liten del av økningen.  
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Å måle endring kun gjennom inatur.no kan gi feil bilde av utviklingen, da vi ser at en 

del av salget har gått fra lokale utsalg og over til inatur.no. For 2017 ser det ut til at 

økningen har kommet på inatur.no, mens salget lokalt har gått noe ned. 

 

 
 

Prosentmessig fordeling mellom kommisjonær og Inatur.no 
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Det er et mål i prosjektet å øke fiskeaktiviteten For å måle dette har vi tatt salg pr. 

korttype og ganget opp med døgn pr kort. For ukeskort er det brukt 5 dager og 

sesongkort 12 dager (hentet fra Sel fjellstyres kartlegging). 

 
 

Ønskes mer detaljerte bakgrunnsdata for utvikling kan dette ettersendes. 

 

Hilsen  

 

Tommy Sønsterud 

Prosjektleder 

Fjelloppsyn/daglig leder 

Lesja fjellstyre 

 

Vedlegg: Regnskap.  
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Regnskap 
     

      Kostnader 
   

Bilag i regnskap 

Inatur 
  

2 000 
Ikke 
mottatt 

 Fishspot medlemskap 
  

5 000 895 
 Facebook kampanje 

  

499 Ikke mottatt* 

Fiskestenger førsteklasse 
  

4933 123 
 Sum 

  

12 432 
  

      Arbeidstid Antall kostnad Sum 
  Facebook kurs 8 590 4 720 

  Fiskeguide tekstarbeid 20 590 11 800 
  Markedsføring(turtips + FB 

inatur) 10 590 5 900 
  Tekst til hjemmeside 10 591 5 910 
  Inatur (ny salgsside+båt) 8 590 4 720 
  Statistikk 16 591 9 456 
  Rapportering 8 590 4 720 
  Sum 80 

 
47 226 

  

      Finansiering 
     Sum kostnader 
  

59 658 
  Egenkapital 

  

29829 
  Prosjektmidler 

  

29829 
  

      Innvilget tilskudd 50 000 
     

      * Utlegg Daglig leder leveres samlet før jul 
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