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Rapport NFS fiskeprosjekt 2018 
 

I løpet av året 2018 er følgende tiltak utprøvd/gjennomført. 

 

SØKNAD OM MIDLER TIL FISKEPROSJEKT – 2018 

 

  Antall a kr Sum 

Eget arbeid 80 600 48000 

Facebookannonser 1 6000 6000 

Tekstutvikling 10 600 6000 

Reklamemateriell 1 10000 10000 

Forarbeid Fluesone 1 25000 25000 

Film/bilde 1 25000 25000 

Friluftsmesse 1 2500 2500 

Sum     122500 

 

 

Finansiering 

Egenkapital/egeninnsats    61 250 

Prosjektmilder      61 250 

Sum     122 500 

 

Innvilget 60 000. 

 

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, som tidligere år. 

 

Markedsføring 

 

Friluftsmesse 

Nasjonalparkriket og Bjorli-Lesja næringslag, med flere organiserte en fellesstand på 

Friluftsmessa i Ålesund. Her var store deler av reiselivet i Lesja representert, med 

aktiviteter og overnattingstilbud. Det ble produserte en «flyer» som var dobbeltsidig 

om fiske på ei side og mer generelt på andre siden. Denne ble distribuert på messa, 

samt etterpå delt ut til alle overnattingsbedrifter i Lesja. To «Roll-ups» ble og laget til 

messa. Disse sto under sommersesongen i inngangen på Lesja bygdemuseum.  
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Hyttebeboere i Lesja 

I forbindelse med «Fjellpub» på Bjorli under vinterferien holdt vi en presentasjon om 

fisket i Lesja og mulighetene som er i Lesja for hyttefolket. Viste og fram den nye 

hjemmesida med mulighetene som finnes hos fjellstyret Det var her og åpnet for 

innspill. Det kom fram ønsker om et felles stangkort for Lesja, da enkelte følte at det 

var litt utfordrende og skulle ha flere forskjellige kort og forholde seg til med flere 

tilbydere (3 stk). Dette gjald spesielt vest i bygda. Kommunen har de siste årene sendt 

ut ei «påskepakke» til alle fritidseiendommer. I denne distribusjonen var og 

fiskeflyeren vår med.  

 

 Hjemmeside 

Ny hjemmeside ble lansert i 2018. Vi er godt fornøyd med responsen. Hjemmesiden 

er tilpasset mobil og nettbrett. Over 50 % av besøkene skjer via mobil/nettbrett. 
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Fiskeguide 

Det ble utarbeidet en digital fiskeguide via google maps som ligger på hjemmesiden. 

Vi ser at denne har blitt brukt og resultatet er ok. Den er ikke helt som vi har tenkt 

ennå, men et utgangspunkt for videre arbeid. Det hadde vært ønskelig med knapper 

for og styre valgene, mellom familiefiske, fluesfiske, høyfjellsfiske etc.  

Dagens fiskere er nok mer opptatt av å ha mest mulig informasjon lett tilgjengelig før 

de legger ut på tur. De vil vite hva de kan forvente, og dette kan være en utfordring.  

 

Fishspot 

Salget på Fishspot går i dag via inatur.no og er med i statistikken der. Øystein Solstad 

hadde to turere til Lesja i løpet av sommeren der han og la ut Blogginnlegg fra fisket. 

Dette ga umiddelbar respons, i form av kortsalg og hyttebooking i de første dagene 

etter innlegg. Mottok og henvendelser med henvisning til blogginnleggene.  

 

Innleggene finner du her:  

https://fishspot.no/tett-pa-fishspot-til-verdens-hoyestliggende-harrbestand-54235/ 

 

https://fishspot.no/todagers-lesjafjella-tett-pa-fishspot-uke-27-54044/ 

 

Fishspot skulle i løpet av sommeren gjøre en grov kartlegging av Jore og ta 

bilder/film for bruk senere, hvis vi går inn for å opprette ei fluesone i Jore. En 

konklusjon fra disse årene er at en bør ha et spesialprodukt for å øke inntektene og 

verdiskapningen fra fisket. Dette salget vil komme oppå det vanlige, samt generere 

mer aktivitet. Det «normale» fisket er mer utfordrende og opprettholde. Lav 

vannstand, tørt vær og lite klekking vanskeligjorde dette. 

 

Det var avsatt 50 000 til dette arbeidet. Kostnaden er på 12 500. 

 

 

Inatur 

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 

https://fishspot.no/tett-pa-fishspot-til-verdens-hoyestliggende-harrbestand-54235/
https://fishspot.no/todagers-lesjafjella-tett-pa-fishspot-uke-27-54044/
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inatur. Enklere tilgang til å kjøpe kort kan se ut til å føre til økt salg av dagskort i 

stedet for sesongkort  

 

I 2017 lagde vi en egen tilbyderside på inatur.no på harrrfiske med 1 salg i 2017 og 9 

salg i 2018.  

 

Omsetning 2017 pr 11. desember. 

Totalt: 326 630,- 

fiske: 98 810,00,- 

hytter: 218 050,- 

sms: 6 700,00 

småvilt: 3 070,00 
 

Omsetning 2018 pr 11. desember. 

Totalt: 534 807,- 

fiske: 168 320,-  

hytter: 298 950,- 

sms: 7 000,- 

Småvilt: 60 537,- 

 

Salgsøkning på inatur.no - i prosent: 

Økning hyttesalg: 32,9% 

Økning fiskekortsalg: 70,35% (Inatur i butikk står for største økningen) 

Økning sms: 4,48% 

Økning småvilt: 1871% 

 

Økning totalt: 63,73%  

   

Besøkstall til innlandsfisketilbudet/salgssiden på inatur.no (kun hovedsiden for 

fiskekort Lesja).  

1 januar til 11. desember 2018. 

  

2017: 3223 sidevisninger 

2018: 3100 sidevisninger 

Nedgang visninger – 3,82% 

 

Båtutleie 

Fjellstyret har gjennom fiskeprosjektet plassert ut 2 båter med garn og flytevester ved 

vann ca. 1 times gange fra veg. 1 i 2017 og en i 2018. 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. Prisen er ikke satt for å gi inntekt, men dekke noe av kostnadene til båt og garn. 

Begge vannene har behov for økt uttak av fiske. Inntekt i 2018 var på 1 850,-. 

 

Tabell 1: Båtutleie 

 Svartdalsvatnet Mjogsjøen Sum 

2017 25 - 25 
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2018 31 6 37 

Sum 56 6 62 

 

UTVIKLING 

 

Målt i antall solgte kort er det en økning i salget i prosjektperioden. Hvis en legger til 

grunn at det kun var 2017 og 2018 det var gjort konkrete tiltak for å øke salget så har 

det en økning på 15,8 prosent målt opp mot perioden 2012-2016. Det skal nevnes at 

sesongen 2015 hadde et rekordlavt kortsalg grunnet en veldig sen vår med flom i siste 

delen av juni. Kortsalget har hatt variasjoner tidligere og, men ikke så stor. 

 

 
 

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. Største økningen av salget 

har kommet på inatur.no , mens det lokale salget har gått noe ned. 

 

 
 

 

 

Prosentmessig fordeling mellom kommisjonær og Inatur.no 

 

 

 

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). Fiskeaktiviteten har økt og 

er høyere for de to siste åra enn perioden før. 
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Ønskes mer detaljerte bakgrunnsdata for utvikling kan dette ettersendes. 

 

En samlerapport for hele prosjektet ettersendes. 

 

Hilsen  

 

Tommy Sønsterud 

Prosjektleder 

Fjelloppsyn/daglig leder 

Lesja fjellstyre 

 

Vedlegg: Regnskap.  
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Regnskap 
    

 

Antall a' Sum Merknad 

Inatur 1 1600 1600 Salgssider 

Fishspot 1 5070 5070 Slagsside+medlemsskap 

Reklamemateriell (kostnad) 1 11107,5 11107,5 Trollbinde 

Friluftsmesse 1 2250 2250 Leie areal 

Fiskestenger 1. klasse(1/2) 1 2344 2344 1/2 av kostnadnee 

Forarbeid fluesone (Fishspot) 1 12500 12500 Rapport og bilder fra Fishspot  

Arbeid reklamematerielle 10 602 6020 Tekst/bilder distribusjonm 

Friluftsmesse, planlegging etc 12 602 7224 Planlegging og koordinasjon 

Påskepakke 1 1563 1563 Andel felleskostnad 

Fjellpub 5 602 3010 Presentasjon  

Fiskeguide 8 602 4816 Kart på nettside 

Hjemmeside  6 602 3612 Ny tekst etc + bilder 

Fiske med Lesja Skule 10 602 6020 Garnfiske med ivaretaking av fisken 

Rapportskriving/statistikk 22 602 13244 kortsalg etc 

Hytteleie Fishspot 2 400 800 Bruka av hytte fishspot 

Møte/planlegging Fishspot 4 602 2408 Tlf møte og planlegging Øystein 

Sum 
  

83588,5 
 

     Egenandel 
  

41794,25 
 Tilskudd 

  

41794,25 
 Sum 

  

83588,5 
  


