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NFS og fjellstyrenes fiskeprosjekt-rapportering 2017 

 

NFS startet i 2014 opp et fiskeprosjekt med mål om å øke fiskeaktiviteten på statsallmenningene. Fisk 

og fiske er en ressurs som ikke fullt ut er utnyttet hos fjellstyrene i motsetning til de fleste former for 

jakt. Flere undersøkelser viser at en fisker i snitt legger igjen mellom 10 og 15 ganger prisen på selve 

fiskekortet i lokale ringvirkninger som mat, overnatting, guiding, fiskeutstyr mv. Fjellstyrene selger i 

dag ca 50.000 fiskekort som gir en inntekt på ca 7 mill kr totalt. Dette vil pr i dag generere mellom 70 

og 100 mill kr i salg av produkter tilknyttet denne aktiviteten i almenningsbygdene. Ved å doble 

fiskeaktiviteten er det naturlig å anta at de lokale ringvirkningene vil dobles.  

Vi har jobbet etter følgende hovedmål og delmål:  

Hovedmål: 

▪ Fordoble inntektene fra fiskekortsalg over en periode på fem år, målt fra avslutning 

av prosjekt. 

Delmål: 

▪ Parallelt fordoble fiskeaktivitet (målt i fiskedøgn) 

▪ Parallelt forbedre lønnsomhet i fiskeaktiviteten i fjellstyrene (lønnsom vekst) 

▪ Søke å maksimere ringvirkninger for lokalt næringsliv av økt fiskeaktivitet 

▪ Veksten skal skje innfor forsvarlige biologiske rammer 

 

2014 ble benyttet til å strukturere opp prosjektet samt innhente erfaringer fra omkring 20 fjellstyrer 

via dybdeintervju. Det ble etablert en prosjektgruppe med mål å utvikle et konsept for økt 

fiskekortsalg og økt fiskeaktivitet. Prosjektgruppa diskutert og drøftet resultatene fra 

dybdeintervjuene og det ble valgt ut flere satsningsområder sentralt i prosjektet samt 5 pilot-

fjellstyrer. I 2015 startet fire fjellstyrer opp med å strukturere lokale prosjekt i tillegg til at Sel 

fjellstyre, som allerede var godt i gang med å prøve ut ulike virkemidler, ble tatt inn som en pilot. I 

tillegg ble det satt opp en del tiltak som NFS skulle gjennomfør for å løfte fiskeaktiviteten hos 

fjellstyre generelt. I 2017 har noen fjellstyrer jobbet godt. Andre har hatt lav aktivitet. Tilskuddet til 

noen av de 5 pilotfjellstyrene ble redusert i 2017 på bakgrunn av at de tidligere år ikke fikk 

gjennomført de tiltak de hadde planlagt. NFS har derfor omfordelt noen av midlene til andre 

fjellstyrer med stort engasjement og ønske om bistand til ulike prosjekt. Av de 5 pilotfjellstyrene vil vi 

spesielt trekke fram Snåsa fjellstyre som har hatt et godt fokus og hør gjennomføringsgrad på sine 

prosjekt. Årsaken til at andre fjellstyrer har hatt mindre gjennomføringsevne er ulike, som 

manglende kapasitet pga skrantesyke eller generell kapasitet hos fjellstyret ansatte til å løse 

oppgaven.  



 

 

Lokale tiltak 2016 

 

Aktivitet hos «Pilot»-fjellstyrene 

 

Snåsa fjellstyre 
Snåsa fjellstyre har også i 2017 vært svært aktive i prosjektet. Her har man jobbet både med 

tilrettelegging og mye markedsføring. Gjennom samarbeid med ulike aktører har man fått til en bred 

markedsføring. Det har også vært gjort forsøk på å dra med omkringliggende fiskeområder og lokalt 

næringsliv uten at man her har fått noe særlig respons.  

Av ulike tiltak kan vi oppsummere:  

• Samarbeid med Fishspot/Inatur 

o 4 salgssider på Fishspot på to språk 

o Tre redaksjonelle omtaler på hjemmesider, nyhetsbrev og facebookside 

o Opptak av fiskefilm (norsk og engelsk) 

• Innkjøp av egen drone for filming 

• Innkjøp av 4 båtmotorer og en båt 

• Reportasje om isfiske og jakt i Hooked.no. Tekst og film 

• Reportasje av Morten B. Stensaker, Alt om fiske 2 stk, og en under planlegging 

• Nyhetsbrev og facebook-kampanjer via Inatur.no 

• Markedsføring på Snåsa fiskefestival 

• Oppgradering Inatur tekst og bilder, totalt 17 ulike fiskesider 

• Facebook-kampanje isfiske 

• Forhandlerløsning på digitale kort for flere store kortselgere. 

• Revidering av fiskeregler som har gitt et større tilbud. 

• Samarbeid med Statskog om gyldighet av fiskekort også på et lite område som er annen 

statsgrunn 

• Igangsetting skiltprosjekt hytter, stier og vann. 

• Videreutvikling av digital fiskeguide 

 

Resultat av prosjektet i Snåsa 2017:  

Snåsa fjellstyre har hatt en merkbar vekst både på fiskekortsalg og hytteutleie. Til tross for prisøkning 

har fjellstyret også solgt flere kort. Man ser at det er flere nye fiskere som har kommet til Snåsa og 

som etterspør informasjon om hytter og fiske. Fjellstyret har hatt stor nytte av samarbeidet med 

FishSpot og Inatur til markedsføring og tilpassning av salgssider på nett mv. Det er gjort en del 

investeringer som man håper man vil få glede av i form av økt fiskeaktivitet framover etter at 

prosjektet er sluttført.  

 



 

Statistikk over salg av kort, inntekter mv ligger vedlagt.   Se forøvrig vedlagte rapport fra Snåsa 

fjellstyre.  

 

Sel fjellstyre 
Sel fjellstyre var godt i gang med å jobbe for økt fiskeaktivitet da NFS tok initiativ til et felles 

fiskeprosjekt for alle fjellstyrene.  Sel fjellstyre jobber aktivt med kortsalg og tilrettelegging på 

statsallmenningen og Lågen Sone 5. Dette er områder med ulik forvaltning og ulike kort. I 2017 har 

fjellstyre jobbet med følgende:  

• Samarbeid med DNT-hytter om isfiske. Utlån av pilkeutstyr ved hyttene. 

• Samarbeid med DNT-hytter om stangfiske. Utlån av fiskestenger 

• Egenproduksjon av filmsnutter ved bruke av gopro og guider. 

• Opptrykk av tospråklig fiskeguide 

• Lars&Lars- Samarbeidspart filmproduksjon 

• Oppgradert fiskeperm til utsalgssteder 

• Oppgradering nettsider 

• Produksjon av infomateriell til Rondvassbu 

• Oppfølging av guider, Fishspot mv 

 

 

Resultat av prosjektet i Sel 2017:  

Sel fjellstyre har delt inn sitt område i to ulike deler. Den ene delen omhandler Lågen sone 5 og den 

andre delen statsallmenningen. Man har sett en veldig stor økning i kortsalg i Lågen, men på 

statsallmenningen har det vært en svak nedgang. Dette til tross for stor markedsføring.  Fjellstyret 

har satset på at kortene skal være lett tilgjengelige. Dette har antakelig ført til at man selger flere 

korttidskort og færre uke/sesongkort. For kortsalget på statsallmenningen ser det ut som om salg på 

nett fører til redusert salg over disk og at dette ikke gir noe total gevinst.  

Statistikk over salg av kort, inntekter mv ligger vedlagt.  Se for øvrig vedlagte rapport fra Sel fjellstyre.  

 

Aurland fjellstyre 
Aurland fjellstyre har i løpet av året jobbet med å utvide prosjektet for også å omfatte Lærdal og 

Årdal. Man har bare delvis kommet lengre med dette. Dette fordi CWD ble påvist i Nordfjella, og 

mange av fjellstyrets ressurser har vært bundet opp mot dette i 2017. Fjellstyret har likevel 

gjennomført følgende:  

• Åpent møte om fiske og fiskeforvaltning 

• Møte om felles fiskeprosjekt Årdal, Lærdal og Aurland 

• Møte med FishSpot 

• Etablering av bedre tilkomst til fiskvann 

• Ny hjemmeside med bedre fiskeinfo 

• Ny kortordning for «Aurlanskortet» 

• Skilting om fiske langs fv. 50 Aurland – Hol 

• Revisjon av fiskeregler som åpner for kortsalg garnfiske for utenbygds 



 

 

 

Resultat av prosjektet i Aurland 2017:  

Kortsalget hor Aurland fjellstyre har økt markant siden 2015. 2015 var et spesielt år da snøen lå lenge 

i fjellet. Også sammenliknet med 2016 har kortsalget på nett steget. Dessverre er ikke oversikten 

over lokalt salg 2017 klart enda. Tiltross for at 2017 også var et år med mye dårligere vær enn 2016 

ser det likevel ut som man har fått en økning. Til tross for mindre aktivitet enn planlagt i 2017 

grunnet CWD-utbrudd ser det ut som de gjennomførte tiltak så langt har hatt effekt.    

Statistikk over salg av kort, inntekter mv ligger vedlagt.  Se forøvrig vedlagte rapport fra Aurland 

fjellstyre.  

 

Lesja fjellstyre 
Lesja fjellstyre har i år fått litt mere fart på sitt fiskeprosjekt, noe som også har vist seg på salget av 

fiskekort. Følgende har vært i fokus i 2017:  

• Samarbeid med Lesja JFF om utdeling av fiskestenger til alle 1. klassingene i kommunen. Selv 

om disse ikke trenger å kjøpe fiskekort er det viktig å rekruttere nye fiskere i tillegg til at det 

er håp om at disse bidrar til å få forelder med ut på fisketur. 

• Utarbeidelse av tekst til digital og trykt fiskeguide. Arbeidet vil fortsette i 2018.   

• Annonser på facebook og kurs i markedsføring på nett.  

• Nye nettsider med fokus på fiske. Lansering januar 2018. 

• Nye salgssider på Fishspot 

• Arbeid og ny Inatur-side (Harrfiske).  

• Artikkel i www.turtips.inatur.no 

• Endring av fiskeregler, effekt i 2018 

• Båtutleie -Ny 

 

Resultat av prosjektet i Lesja 2017:  

Lesja fjellstyre har hatt en fin økning i salget. Noe skyldes en marginal økning i fiskekortprisen, men 

man har også hatt en økning generelt. Fjellstyret har hatt en veldig stor økning av salg og besøk på 

Inatursidene sine med 129% i antall sidevisninger. Salget på Inatur har økt med 81,5% fra 2016. 

Nettsalget har tatt noe av det lokale salget, men man har likevel hatt en fin økning. Hytteleien har 

økt med 32,9%.Den største økningen er på de hyttene som ble nevnt i en egen turtips-artikkel på 

www.turtips.inatur.no (34% økning). Man kan også se at fiskeaktiviteten har økt betydelig i perioden.  

Statistikk over salg av kort, inntekter mv ligger vedlagt.  Se forøvrig vedlagte rapport fra Lesja 

fjellstyre.  

 

http://www.turtips.inatur.no/
http://www.turtips.inatur.no/


 

 

Fjellstyrene i Midtre Gauldal 
Fjellstyrene i Midtre Gauldal har jobbet med markedsføring og kartlegging av fiskeressursene, og 

jobbet videre blant annet opp mot FishSpot. Følgende har vært i fokus i 2017: 

• Implementering av Inaturs forhandlerløsning 

• Aktiv bruk av facebook 

• Aktiv bruk av nyhetsbrev 

• Fiskedager og utmarksdager for skoler og barnehager 

• Pakketilbud med hytter og fiske 

 

Resultat av prosjektet i Midtre Gauldal 2017: 

Fjellstyrene i Midtre Gauldal har foreløpig ikke fått inn all kortstatisikk fra lokale utsalgssteder. 

Likevel ser det ut som om antall inntektene varierer. Noe variasjon kan skyldes at det er solgt flere 

rimelige kort og færre dyrere kort. Fjellstyrene har nå innført inaturs forhandlerløsning som man tror 

har positiv effekt på salget og som man håper får bedre effekt neste år. Kortstatistikk vil ettersendes 

så snart man har fått tilbakemedling fra alle utsalgssteder.    

Statistikk over salg av kort, inntekter mv ligger vedlagt.  Se for øvrig vedlagte rapport.   

 

NFS gjorde i 2017 noen justeringer i forhold til tildeling i midler til fjellstyrene. Tilskuddet til Lesja ble 

redusert med ca 50.000 og Fjellstyrene i Midtre Gauldal ble redusert med ca 25.000 kr. Dette på 

grunn av lav grad av gjennomføringsevne tidligere år og få tiltak som var interessante som del av 

fiskeprosjektet.  

 

Andre fjellstyrer som har fått tilskudd: 
Siden to fjellstyrer fikk redusert tilskudd i 2017 ble noen midler fra Grunneierfondet brukt på tiltak 

hos andre fjellstyrer. Dette har i hovedsak vært fjellstyrer som har vist stor egeninteresse for å utvikle 

sitt fisketilbud. Utvelgelsen har også skjedd i dialog med Fishspot og Inatur. Følgende tiltak har vært 

støttet:  

Gausdal fjellstyre Tilskudd til fiskefilm 

Engerdal fjellstyre Tilskudd til fiskefilm 

Lom fjellstyre Tilskudd fiskefilm 

Sel, Lom og Vågå fjellstyre Tilskudd til film/VGTV/Lars&Lars 

Ringebu fjellstyre- Tilskudd annonsering 

Luster Austre fjellstyre- Tilskudd annonsering 

  

 



 

Fiskeaktivitet basert på tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet 

Det har ellers vært en god del aktiviteter knyttet til fiske ute hos fjellstyrene. Dette har vært 

fiskedager med skoleklasser, barnehager, familiedager mv. NFS har via friluftsmidler fra 

Miljødirektoratet støtte opp om disse tiltakene. Følgende tiltak har vært gjennomført finansiert med 

friluftsmidler fra Miljødirektoratet og midler fra det enkelte fjellstyret. Fjellstyrene har foreløpig ikke 

fått utbetalt midlene og rapportert til NFS da rapporteringsfristen er 15. januar.  

 

Friluftsmidler rettet mot fiske 

Fjellstyre Kostnad Tiltak Tildelt Egenandel 

Steinkjer fjellstyre 15 000 
Fiskedag med barnehager 
etc 14000 4497 

Torpa fjellstyre 15 000 

Tilrettelegging og 
handicapanlegg ved 
fiskeplass 14000 767 

Snåsa fjellstyre 15 000 Skilt, båt, båtmotorer 13000 95890 

Budal fjellstyre 20 000 Fiskedag skole 13000 7000 

Singsås fjellstyre 20000 Fiskedag skole 13000 7000 

Soknedal fjellstyre 20 000 Fiskedag skole 13000 7000 

          

Friluftsmidler minoriteter og fiske 

Steinkjer fjellstyre 20 000 
Fiske for innvandrere i 
samarbeid med Røde Kors 20 000   

Snåsa fjellstyre 25 000 

Friluftsdager m fiske for 
innvandrere. Samarbeid 
med flere org mv. 20 000 5 000 

Nesset fjellstyre 23 000 

Fjelltur med fiske, 
Samarbeid med 
Flyktningetjenesten 23 000   

Røyrvik fjellstyre 20 000 
Fiskedag barn/unge, 
samarbeid lokal JFF 20 000   

Sum 193 000   163 000 127 154 
 

 

 

 

Tiltak i regi av NFS 

Fellestiltak, prosjektledelse og koordinering 
NFS har koordinert arbeidet med fiskeprosjektet. Dette omfatter fordeling av midler etter søknad fra 

fjellstyrene, rapportering, oppfølging mv. I tillegg kommer planlegging, iverksettelse og koordinering 

av fellestiltak. Dette har i 2017 i hovedsak dreid seg om friluftslivstiltak hos fjellstyrene med fiske 



 

som hovedfokus, koordinert markedsføring via facebook i regi av både NFS og Inatur, samt Fishspots 

arbeid inn i prosjektet. I tillegg møter med både fjellstyrer, FishSpot og Inatur.  

Noen av fellestiltakene som kan nevnes er:  

• Koordinering Lars&Lars serie VGTV. «To i Norge ved to av dem». Se 

https://www.vgtv.no/kategori/128/lars-og-lars-blogg-tv 

• Kurs for fjellstyrer- Bruk av nettsider, facebook, Instagram og nyhetsbrev i markedsføring. 

Oppsett av annonser på facebook og instagarm  

• Facebookannonsering (betalt) i regi alle fjellstyrene.  

• Koordinering FishSpot/fjellstyrene ift fiske.  

• Møter med journalister og andre som ønsker å omtale fjellstyrene i artikler og på nett.  

• Oppstartsmøte omkring samarbeid om fiske med DNT og Statskog. 

•  

Tema timer 

Kurs 30 

Rapportering 37,5 

Omtale/markedsføring 22,5 

Møtevirksomhet 15 

Regnskap/statistikk 11,25 

Oppfølging fjellstyrer 33,75 

Sum 150 

 

NFS totalkostnad inn i prosjektet er 138.000 kr. (150 t * 920 kr/time). I tillegg er det ført 8.500 på 

regnskap/revisjon og møtekostnad på 1 980.  

 

Kostnader felles markedsføringstiltak 
NFS har i løpet også 2017 også testet ut markedsføring via facebook. Dette har dels skjedd i 

samarbeid med Inatur, FishSpot og dels i egen regi. Vedlagte rapport viser resultatene av noen av 

kampanjene vi har kjørt i egen regi. 

Totalkostnader ved annonsering 

Kostnad Kostnadsfordeling 

 Inatur.no NFS/prosjektmidler Fjellstyrene 

Facebook-markedsføring 4 000 1 843  

Lars&Lars serie VGTV.  25 000 15 000 60 000 

Fiskefilm Gausdal  25 000 25 000 

Fiskefilm Lom  10 969 10 969 

Fiskefilm Engerdal  10 000 21 250 

 29000 62 812 117 219 

 

Samarbeid med FishSpot 
NFS har i løpet av året samarbeidet mye med FishSpot og Inatur.Dette samarbeidet har fungert bra, 

og FisSpot og Inatur har i stor grad fungert som rådgivere for både enkelte fjellstyrer og NFS sentralt. 

https://www.vgtv.no/kategori/128/lars-og-lars-blogg-tv


 

Vi har også på bakgrunn av dette kunne gjennomføre litt større prosjekt slik som Lars&Lars på VGTV 

hvor man alle fikk PR, og hvor vi fikk fordelt kostnadene naturlig mellom oss 3 fjellstyrer, NFS og 

Inatur.   

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. Dette har også skjedd som ledd 
i NFS fiskeprosjekt, men har i hovedsak vært tilknyttet andre fjellstyrer en NFS fem «piloter». Dette 
på bakgrunn av ønsker fra Fishspot og geografiske begrensninger i forhold til å kunne benytte midler 
fra de fire fylkeskommunene. Vedlagt følger Fishspots rapport over hvilke tiltak som er gjennomført 
hos fjellstyrene de har initiert arbeidet med i 2017.  Rapporten viser både kostnader og resultater  
 
Gjennom året har FishSpot jobbet med følgende fjellstyrer knyttet til fiskeprosjektet:  

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,- 

 
Fishsspot har mottatt 37.500 for koordinering av dette arbeidet. 

 

Foreløpige resultater 
Mange av fjellstyrene gjør en god jobb med fiskeprosjektet, men enkelte har utfordringer i å få 

gjennomført tiltak. Hos de fem pilotfjellstyrene ser man at det er lettest å få gjennomført tiltak der 

man setter av egen ressurser til gjennomførting. Det er værre å få gjennomført tiltak der hvor dette 

skal tas i tillegg til ordinære driftsoppgaver. Sykdom, CWD og andre utforutsette ting gjør at det i stor 

grad er fiskeprosjektet som får lide og færre tiltak en ønsket blir gjennomført.  

Vi ser likevel at det ved relativt enkle grep er mulig å løfte fiskekortsalget betydelig. Flere fjellstyrer 

har oppdatert sin informasjon på nett, både på egne nettsider, inatur.no og facebook. I tillegg har 

mange fått drahjelp og rådgivning fra Norges Fjellstyresamband, Inatur.no og Fishspot i 

markedsføring og salg.  

De fjellstyrene som har prøvd markedsføring via Facebook i i stor grad opplevd positiv effekt. Dette 

kan også skyldes at det er disse som har gode beskrivelser av sine egne fisketilbud på nett. Man må 

derfor har et godt grunnlag før man lager annonser på nett.  

Vi kan her trekke fram et eksempel fra Lesja fjellstyre som tidlig i 2017 laget artikkelen «Fem 

fisketurer i Lesjafjella- Tips fra lokalkjent» http://turtips.inatur.no/portfolio/fem-fisketurer-i-

lesjafjella-tips-fra-lokalkjent/  Fisketipsene ble her koblet til noen av fjellstyrenes hytter. De 

oppdaterte i tillegg sine Inatursider og både fjellstyret og inatur laget noen enkle facebookannonser 

basert på artikkelen i tillegg til at NFS skrev litt om saken på egne nettsider og facebook. Fjellstyret 

kan i dag se en meget god økning på fiskekortsalget og en økning på hytteutleien, der de hyttene som 

er koblet til artikkelen har den største økningen. Dette viser at enkelte fjellstyrer med relativt liten 

innsats og noen tusen kroner enkelt kan øke salget.  

Tall fra Fishspot viser også at de som har etablert full digital forhandlerløsning også har en større 

økning i omsetning enn de andre fjellstyrene. Årsaken til dette vet vi enda ikke.  

Snåsa fjellstyre har hatt stor aktivitet i sitt prosjekt, og ser også gode resultater. Fjellstyret ser også at 

interessen fra utenbygds er større enn på lenge, og har over 100 ekstra utleiedøgn på sine hytter. Det 

er ingen grunn til å tro at ikke andre som driver lokalt næringsliv også nyter godt av økt fiskekortsalg 

slik flere undersøkelser viser. Snåsa fjellstyre har også søkt samarbeid med andre lokale aktører uten 

at engasjementet fra denne siden har vært stor.  

Sel fjellstyre har i en lengre periode vært aktiv innen markedsføring og salg av sine fisketilbud. Her 

ser fjellstyret at man i størst grad for en økning i Lågen, men ar det er mye vanskeligere til å få 

oppmerksomhet og salg på fjellstyrets tilbud om fiske på høyfjellet. Sel fjellstyre er allerede i gang 

med å prøve å øke salget på fjellet. 

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


 

Samlet ser det foreløpig ut til at innsatsen som legges ned gir avkastning i økt aktivitet og økte 

inntekter både påfiske og overnatting. Vi håper vi etter hvert kan se hvilke tiltak som gir de beste 

resultatene for derettter å kunne iverksette disse hos flere andre fjellstyrer.   

 

Oppsummering kostnader 

Totale kostnader knyttet til prosjektet i 2017: 

Tiltak Fjellstyrene Grunneierfondet Andre 

Fisketiltak fjellstyrene MD-midler 127 000    163 000 

Markedsføring felles 29 000 62 812 117 219 

FishSpot- Utvalgte fjellstyrer 310 000   195 000 

Lesja fjellstyre 29 829 29 829   

Snåsa fjellstyre 132 300 130 000   

Fjellstyrene i Midtre Gauldal 47 562 47 562   

Sel fjellstyre 100 636 100 636   

Aurland fjellstyre 50 068 50 068   

Prosjektledelse Fishspot  37 500  

Prosjektledelse og regnskap NFS   148 480  

Sum 699 395 606 887 475 219 
 -Bilag på fisketiltak hos fjellstyrene oversendes samtidig som dette rapporteres til Miljødirektoratet.  

-Bilag på utbetaling fra fjellstyrene ligger vedlagt.  

-FishSpot kan framskaffe bilag på forespørsel ut over vedlagte oversikt. 

-Facebook-annonsering er gjennomført i samarbeid med Inatur.no, som også kan framskaffe bilag fra Facebook 

om ønskelig.   

 

Oppsummert har fjellstyrene bidratt med ca 699 395 inn i prosjektet, Grunneierfondet ca 606 887, 

NFS, Miljødirektoratet, FishSpot og Inatur med ca 475 219 kr.  

NFS ber om tilbakemelding dersom Grunneierfondet v/Statskog har ytterligere spørsmål til rapport 

med vedlegg og at 606 887 kr av bevilget beløp utbetales til NFS.  Da aktiviteten og kostnadene hos 

flere fjellstyrer har vært noe lavere enn budsjettert har NFS omfordelt noe på midlene, og mener at 

bruk av og ressurser inn i prosjektet har vært god. 

 

Med hilsen 

   Jan Borgnes (sign.)     Torgeir Lande  (Sign.) 

   Daglig leder       Rådgiver 

 

 

Vedlegg:  -Rapport Snåsa fjellstyre 

  -Rapport Aurland fjellstyre 

  -Rapport Sel fjellstyre 



 

  -Rapport Fjellstyrene i Midtre Gauldal 

  -Rapport Lesja fjellstyre 

  -Rapport FishSpot og fjellstyrene 2017. 

-Rapport kostnader og effekter av markedsføring på facebook. 


