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v/Statskog SF        Oslo 04/7- 2019 

 

NFS og fjellstyrenes fiskeprosjekt-rapportering 2018 

 

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 2018 har noen fjellstyrer jobbet godt. Andre har hatt lav aktivitet. Tilskuddet til 

noen av de 5 pilotfjellstyrene ble tilpasset søknad og gjennomføringsevne,  på bakgrunn av at noen 

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 godt  framdrift og høy 

gjennomføringsgrad på sine prosjekt. De har også skaffet andre finaniseringskilder til prosjektet. 

Årsaken til at andre fjellstyrer har hatt mindre gjennomføringsevne er ulike, som feks manglende 



 

kapasitet pga utbrudd av  skrantesyke og derfor omprioriteringer av ressurser. Ellers viser foreløpige 

salgstall en gledeling økning i kortsalget i prosjektperioden hos deltakerne, samt økt salg av 

hyttedøgn mv.  

 

Utvidet rapport og analyser ut over det som er vedlagt vil foreligge i løpet av 2019, da det tar tid å 

innhente samt bearbeide disse. Denne oversendes Grunneierfondet så snart den er klar, samt vil 

presenteres på et planlagt seminar i 2019.   

  

Lokale tiltak 2018 

 

Aktivitet hos «Pilot»-fjellstyrene 

 

Snåsa fjellstyre 
Snåsa fjellstyre har også i 2018 fortsatt det gode arbeidet med fiske i Snåsa. 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:  

• Oppdatering av fiskeguiden – Guiden fikk zoombart kart. Det ble lagt til flere fiskevann, 

aktive setre i Snåsa, utleiebåter, gapahuker, parkering, bomveg og utsalgssteder for jakt og 

fiskekort. 

• Lansering av fiskefilm – «Fiske i Snåsa». Denne ble spilt inn i 2017 gjennom avtale med 

Fishspot. Norsk og engelsk versjon. 

Facebook-kampanje – Isfiske i Snåsa, av artikler kjøpt inn i 2016. 

• Utleiebåter og kanoer ut på Inatur – Båter og kanoer har tidligere blitt leid ut gjennom 

utsalgssteder. Hver båt/kano har nå egen salgsside på Inatur, med kalender og direkte 

booking gjennom salgssiden. 

• Innspilling av ny film – «Med kano i Snåsa». Avtale med/i regi av Fishspot. Blir lansert i 2019. 

Utdrag av filmen ble publisert hos Fishspot 2018. 

• Reportasje i bladet «Alt Om Fiske» - Reportasjen som ble skrevet i 2017 ble publisert i bladet. 

• Besøk av frilansjournalist – Det ble skrevet en ny fiskesak fra Snåsa som etter planen skal 

publiseres i 2019. 

• Avtale med lokal fotograf – Produksjon av dronefilm (sommer og vinter) og bilder av 

fjellstyrehyttene ved fiskevann. Dette vil vise hvilke muligheter som finnes i områdene bedre 

enn på dagens bilder. 

• Revidering av fiskeregler – Oppstart. Gjennomføres i 2019 

 



 

Andre relevante tiltak: 

• Skiltprosjekt – Det ble skiltet langs flere hyttestier, stier til gapahuker, utleiebåter mm. 

Skiltene følger nasjonal standard for turskilt. 

• Nøkkelbokser til alle naust og hytter - Nøklene trenger ikke å hentes ut og leveres inn til 

bensinstasjon eller butikk i forkant/etterpå slik som før. 

• Prisregulering på fiskekort – Prisene på fiskekort har blitt justert (årlig fra 2017). 

 

Kommentarer til tiltakene og resultater kan leses i vedlagt 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 2018 har 

fjellstyre videreført arbeidet de har påbegynt delprosjekteten. I tillegg har fjellstyret etablert en egen 

nettbutikk for salg av fiskekort samt etablert delprosjektet «Fiske i Nordgudbrandsdalen». Gjennom 

delprosjektet har en innleid fiskeguide reist rundt til aktuelle områder og laget redaksjonelle saker 

(tekst, bilder og film) som har vært benyttet i markedsføring og som også kan benyttes kommende 

sesonger.  Rapporten fra fiskeguiden ligger vedlagt Sel fjellstyres rapport.  

Tiltak gjennomført: 

Jakt- og fiskekart for Sel 

• Fiskeguide for Sel 

• SMS-plakat 

• SMS-infokort 

• Sportsfiskemesse i Sverige 

• Produksjon av filmer 

Produktutvikling 

• Innførte maksmålsforvaltning på Hesstjønn 

• Isfiske i Rondane 

• Sommerfiske hos Rondvassbu 

Administrasjon 

• Guider 

• Rondanekortet 

• Fishspot og Inatur 

• Produksjon av tekst, redigering og distribusjon 

• Workshop Fiskenær 

• Spørreundersøkelse 

Info inne 

• Fiskepermen for Fiske i Sel 



 

Info ute 

• Skilt fjellet 

• Skilt Lågen 

• Rondvassbu 

Statistikk over salg av kort, inntekter mv sendes over så snart dette er oppsummert i 2019.   Se for 

øvrig vedlagte rapport fra Sel fjellstyre over tiltak og finansiering 2018.  

 

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

Årdal. Man har bare delvis kommet lengre med dette. CWD ble påvist hos villrein i Nordfjella i 2017, 

og mange av fjellstyrets ressurser har vært bundet opp mot dette tidligere i prosjektperioden. 

Fjellstyret har gjennomført tre større delprosjekt. Dette har vært:   

1. Etablere et samarbeid om en felles satsing på markedsføring av fjellfisket i Aurland, Lærdal 
og Årdal 

2. Stimulere til økt fiske ved å bedre tilkomsten til vann langs fv. 50 
3. Generelle tiltak for å fremme fisket og fiskekortsalget i statsallmenningen 

 

Etter mye arbeid og flere søknader har fjellstyret konkludert med at et samarbeid i regionen ikke er 

mulig uten at det tilføres flere ressurser. Fjellstyret har ikke lengre kapaistet til å sitte med rollen som 

koordinatur for dette dersom flere ikke bidrer inn økonomisk. Prosjektet med felles utvikling og 

markedsføring av fiske i regionen er derfor lagt på is.  

I forhold til delprosjekt to ble det i 2o17 laget utkjøringsrampe for båt i et av flere gode fiskevann 

langs fv. 50. Det er i tillegg kjøpt inn en båt og drevet utfisking i noen vann. Dette har gitt resultater 

både på fiskekortsalg og størrelse på fisken. I tillegg er det åpnet for garnfiske for utenbygds i flere 

vann.  

Fjellsyret har også forbedret informasjonen om fiske, blant annet på sin nye hjemmeside. I tillegg har 

man hatt to artikler på trykk (Jakt & Fiske og Alt om Fiske) som fjellstyret har vært katalysator for. 

Det har også vært skiltet og informart mer i felt om fiskekortsalget i området.  

Fjellstyret har hatt en fin økning i antall solgte kort og omsetning, se vedlagte rapport.   

 

Lesja fjellstyre 
Lesja fjellstyre har i år hatt hovedfokus på markedsføring, men også startet utleie av to ekstra båter. 

Følgende tiltak har vært prioritert i 2018: 

 

• 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. 

• Fjellstyret deltok på friluftslivsmessa i Ålesund hvor fiske ble markedsført.  



 

• Fjellstyre har fått bistand for å kartlegge potensiale for økt fiske og markedsføring av fiske i 

Jore. 

• Fjellstyret har leid inn fiskeguide Øystein Solstad for å lage artikler og filmklipp om fiske i 

Lesja.  

• Båtutleie -To nye båter ble tilrettelagt for utleie i Mjogsjøen og Svartdalsvatnet 

 

Resultat av prosjektet i Lesja 2018:  

Lesja fjellstyre har hatt en fin økning i salget.   

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. 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. 

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

fjellstyre.  

 

Fjellstyrene i Midtre Gauldal 
Av erfaring fra tidligere år har fjellstyrene hatt fokus på markedsføring av alle tilbudene som finnes 

for fiskere. Det har vært fokusert på følgende 

• Sosiale media. Innlegg av små historier/ hendelser/nyheter ved bruk av Facebook. Facebook 

er en ypperlig kanal for å nå spesielle grupper med fiskleinteresser. Fjellstyrene har laget flere små 

innlegg med nyheter og med tilhørende bilder. Dette fører til mange «liker» og deles blant spesielt 

interesserte.  

• «Nyhetsbrev» ved bruk av Inatur,no sitt e-post-verktøy. Her har fjellstyrene sendt ut 

kortfattede nyhetsbrev til samtlige kunder som har benyttet seg av inatur.no. Det har av og til ført til 

respons med spørsmål om fiskemuligheter, overnattinger mv. Utsending av slike nyhetsbrev har ikke 

vært overdrevet, da det fort kan virke mot sin hensikt, og mottakere kan oppfatte disse som «spam». 

• Informasjon ved bruk av e-post til de som henvender seg til fjellstyrene. Det er 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. 

• Salgssider på inatur.no. Fjellstyrene har samlet sett svært mange salgssider på inatur.no. Det 

er tidkrevende å holde disse oppdaterte. Totalt har fjellstyrene 8 salgssider som kun er knyttet til 

fiske. Soknedal fjellstyre har en side, Budal fjellstyre har en side og Singsås fjellstyre har seks sider, 

deriblant en for laksefiske og en for garnfiske. For å øke kjennskapen til fjellstyrenes salgssider her, er 

det bl.a. lagt ut info på Facebook med link til repektive salgssider. 

 

Resultat av prosjektet i Midtre Gauldal 2017: 



 

Det kan fortsatt gjøres mye for å øke interessen for og kunnskapen om alle fiskemuligheter som er 

tilgjengelige på statsallmenningene. Selv om en ikke har erfart at kortsalget totalt sett over tid har 

hatt den økningen en kunne ønske seg, ser en likevel at det har økt noe siden starten av prosjektet. 

Gjennom fiskeprosjektet har fjellstyrene har fått en positiv erfaring mht. hvilke grep som kan være 

nyttige å foreta fremover. Nøkkelordet her må være Markedsføring, noe det vil bli ekstra fokus på 

fremover. 

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

 

Andre fjellstyrer:  

NFS gjorde også i 2018 noen justeringer i forhold til tildeling i midler til fjellstyrene. Dette ut fra 

tidligere engasjement og gjennomføringsevne. Vi har også benyttet noen ressurser på andre 

fjellstyrer som har gjennomført tiltak med interesse for fiskeprosjektet. Dette har delvis skjedd i 

dialog med Fishspot, Inatur og basert på egne vurderinger av NFS.  

Av andre tiltak kan nevnes Gausdal kampanje med salg av fiskekort som gaver før jul med 10% rabatt. 

Denne typen kampanjer har ikke vært testet ut i fiskeprosjektet tidligere. Kampanjen ble i tillegg 

sponset på Facebook med 500 kr. Fjellstyret nådde ut til 4630 personer, fikk 122 lenkeklikk og 5 

delinger.  Det ble solgt 30 sesongkort, hvorav 18 innenbygds og 12 utenbygds. Sum Kr. 12.366,- Det 

ble også solgt 5 turkart og 5 bøker «Vide vidder i vest»  Brutto inntekt: kr. 14.866,- I tillegg fikk 

fjellstyret god reklame og mange besøkende innom kontoret som aldri har vært der før. Flere hadde 

aldri tenkt at man kunne kjøpe julegaver hos fjellstyret. 

NFS har også jobbet mye med NRK i forbindelse med at Lars Monsen vandret i fjellet med NRK på 

slep. Vårt fokus i forbindelse med dette har vært markedsføring knyttet til fiskekortene på 

Hardangervidda (Hardangervidda Øst og Hardangervidda Vest) og Jotunheimenkortet. Fjelloppsynet 

på Hardangevidda var med på flere innslag og profilerte fiske og rakfiskproduksjone. Mer kan man 

lese og se her: www.fjellstyrene.no/aktuelt/fjelloppsynet-orienterte-om-fiske-i-djupa 

De siste årene har det også vært jobbet mye med å stimulere til økt fiske og fiskekortsalg i 

Jotunheimen. Mye av markedsføringen har vært rettet mot Jotunheimen-kortet, et felles fiskekort 

for Lom, Vågå og Luster Austre fjellstyre. I 2017 besøket Lars&Lars området, noe som resulterete i 

flere innslag på VG-TV. I år fikk vi flere innslag på NRK hvor Fjelloppynet snakket om fiske i 

Jotunheimen og satte ut fisk direkte på TV. Noen av innslagene kan ses her: 

www.fjellstyrene.no/aktuelt/stokkenes-orienterte-monsen 

www.fjellstyrene.no/aktuelt/fjelloppsynet-satte-ut-fisk-med-monsen 

 

I 2018 har fjellstyrene også sponset Åste Innelggen med overnatting og fiskekort på sin vandring 

Norge på langs. Innleggen har hatt mange følgerer på nett og vært flink til å formidler med bilder og 

tekst fra sin tur. Dette har gitt oss mye positiv oppmerksomhet.  

Flere fjellstyrer har også blitt flinke til å benytte små filmsnutter for å markedsføre sine fisketilbud. 

Gjennom fiskeprosjektet har to fjellstyrer fått tilskudd til innkjøp av drone og produksjon av 

http://www.fjellstyrene.no/aktuelt/fjelloppsynet-orienterte-om-fiske-i-djupa
http://www.fjellstyrene.no/aktuelt/stokkenes-orienterte-monsen
http://www.fjellstyrene.no/aktuelt/fjelloppsynet-satte-ut-fisk-med-monsen


 

fiskefilmer (Ringebu og Sollia 8000 kr hver).  Opptak er gjort, men ikke alle filmene er publisert. Noen 

eksempler fra Ringebu fjellstyre finnes her:  

https://youtu.be/OeknOFVByoo 

https://youtu.be/edHE7SIp_18 

https://youtu.be/zDNMwkn5-G8 

 

Fiskeaktivitet basert på tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet 

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

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

Miljødirektoratet støtte opp om disse tiltakene. Følgende tiltak har fått fått tilsagn om friluftsmidler 

fra Miljødirektoratet (tabell under). Fjellstyrene har foreløpig ikke fått utbetalt midlene og rapportert 

til NFS da rapporteringsfristen er 1. februar. Tallene baserer seg på midler tildelt fra NFS og 

enenandel oppgitt av fjellstyret i søknad. Noen av tilskuddet er også benyttet på tiltak som ikke er 

fiskerelatert, men tabellen er tatt med for å illustrere noe av ressursene som generelt legges inn i 

arbeidet med fiske og fiskekortsalg.   

Fjellstyre Tiltak Tilskudd 
Miljødirektoratet 

Egenandel 

Aurland  Fiskedag skoleelever  13 000 27 000 

Budal  Fiskedag skoleelever  13 000 3 000 

Dovre Fiskedag mm  13 000 22 273 

Hol Villmarkscamp m fiske 9 000 900 

Lom Familiefiskedag mm 13 000 39 376 

Luster 
Austre 

Fiskecamp og fiskedag på 
Sognefjellet 

13 000 7 000 

Osen Fiskedager på fjellet mv 8 000 0 

Røyrvik Rakfiskcamp Orvatnet ++ 10 000 28 248 

Sel Samarbeid skole- Fiske, 
naturkunnskap mv, 
Utplassering elever 

13 000 3 151 

Singsås Fiskedag skoleelever 13 000 5 442 

Soknedal Fiskedag skoleelever 13 000 2 000 

Sunndal Ferieklubb md fiske 13 000 12 016 

Øystre 
Slidre 

Familiefiskedag mv 10 000 16 900 

Kvikne Norsk Ørretfestival 13 000 16 500 
  

167 000 183 806 

 

 

 

 

Tiltak i regi av NFS 

https://youtu.be/OeknOFVByoo
https://youtu.be/edHE7SIp_18
https://youtu.be/zDNMwkn5-G8


 

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 2018 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, Egmont Publishing og Inatur.  

Koordinering og tildeling/rapportering av fiskemidler tildelt fra Miljødirektoratet er ikke regnet inn i 

oversikten under. Dette er finanisert av Miljødirektoratet og stipulert til ca 16. 000 kr.   

Noen av fellestiltakene som kan nevnes er:  

• Koordinering NRK- Monsen på tur og de involverte fjellstyrene.  

• 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.  

• Møte omkring samarbeid om fiske med DNT og Statskog. 

 

Tema timer 

Koordinering Monsen 30 

Rapportering 39,5 

Omtale/markedsføring 22,5 

Møtevirksomhet 15 

Regnskap 11,25 

Oppfølging fjellstyrer 33,75 

Sum 152 

 

NFS totalkostnad inn i prosjektet er 141.000 kr. (152 t * 930 kr/time)  

 

Kostnader felles markedsføringstiltak 
NFS har i løpet av 2018 også testet ut markedsføring via facebook på bakgrunn av gode resultater i 

2017.  Dette har dels skjedd i samarbeid med Inatur, FishSpot og dels i egen regi. Som eksempel på 

resultat vises til det Gausdals gavekortkampanje i 2018 beskrevet over. I tillegg er st gitt noe sponsing 

til Åste Innleggen som gikk Norge på langs og som benyttet hytter og fisket hos fjellstyrene.  

Totalkostnad for NFS var på kr  2 979 

 

Samarbeid med FishSpot 
NFS har i løpet av året samarbeidet mye med FishSpot og Inatur som tidligere, da dette er to viktige 

salgs- og markedsføringskanaler for fjellstyrene. Dette samarbeidet har fungert bra, og FishSpot og 

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

tidlig på året en avtale med Fishspot  



 

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 2018.  Rapporten viser både kostnader og resultater.   
 
Gjennom året har FishSpot jobbet med følgende fjellstyrer knyttet til fiskeprosjektet:  

Lesja, Filldal, Sollia, Kvikne, Lom, Sel, Gausdal, Øvre Numedal, Ålen og Haltdalen, Snåsa, Engerdal.  

Resultater for arbeidet med de ulike fjellstyrene kan leses i vedlagte rapport fra Fishspot.  

Tabellen under viser kostnader fjellstyrene, NFS og Fishspot har hatt ved gjennomføring av tiltakene 

beskrevet i rapporten.  

Tiltak Fjellstyrene 
lokalt 

Sambandets 
prosjekt 

Fishspot 

Presentasjonssider fishspot.no (Inatur) 106 855,- 0,- 31 445,- 

Innholdsproduksjon det enkelte område 
(Foto/film) 

 
115 000,- 

 
15 000,- 

 
50 000,- 

Innholdsproduksjon Fellestiltak 0,- 45 000,- 20 000,- 

Redaksjonelle saker (innhold) for det enkelte 
område 

 
0,- 

 
55 000,- 

 
71 000,- 

Konsulentbistand for det enkelte område  
5 000,- 

 
28 000,- 

 
86 000,- 

Prosjektledelse/Samarbeid (iht. 
prosjektbeskrivelse) 

 
0,- 

 
20 000,- 

 
0,- 

Mal for Fjellstyrene infoplakater 0,- 18 250,- 10 000,- 

    

Sum 226 855,- 181 250,- 268 455,- 

 

Samarbeidet med Fishspot for både NFS og Fjellstyrene vil nok i stor grad fortsette selv om NFS 5-

årige prosjekt er over. Samarbeidet med Fishspot gir mange fjellstyrer både motivasjon og viktige 

verktøy for å nå sine mål om økt fiskeaktivitet og inntekter fra både fiske og hytteutleie.  

 

Foreløpige resultater 
Fiskeprosjektet har gitt mange spennende resultat. Den største utfordringen hos enkelte har vært å 

få satt av nok ressurser til gjennomføring. Ambisjonene har ofte vært større en 



 

gjennomføringsevnen. Likevel har man fått gjennomført en rekke ulike tiltak, noen med god effekt, 

andre med lav effekt.  

Hos de fem pilotfjellstyrene ser man at det er lettest å få gjennomført tiltak der man setter av egen 

ressurser til gjennomføring. Det er værre å få gjennomført tiltak der hvor dette skal tas i tillegg til 

ordinære driftsoppgaver som fjellstyret har. 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. Dette har vært nyttig.  

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. Små videoklipp som både Fishspot og 

fjellstyrene selv har laget ser ut til å gi god respons.  

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

inntekter både på fiske 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.   

NFS vil i løpet av våren samle inn likelydende data på kortsalg og gjennomførte tiltak fra de fem pilot- 

fjellstyrenede siste fem årene, i tillegg til andre fjellstyrer som har fått støtte gjennom prosjektet eller 

har jobbet mye med tilrettelegging og salg av fiskekort de siste årene.  Vi håper på at vi gjennom 

analyse av disse datene vil kunne si noe generelt om hvordan fjellstyrene best kan legge til rette for 

økt fiskeaktivitet og inntekter fra dette.  

NFS ønsker på best mulig måte å spre resultatene fra fiskeprosjektet til andre fjellstyrer og tilbydere 

av fiske. Det planlegges derfor et seminar for presentasjon av resultatene fra prosjektet samt andre 

relevante innlegg.  Vi håper å kan avsette ressurser til å gjennomføre dette i 2019 samt benytte 

resterende avsatte midler i grunneierfondet til dette.  

 

Oppsummering kostnader 

Totale kostnader knyttet til prosjektet i 2018: 

Tiltak Fjellstyrene Grunneierfondet Andre Totalkostnad 

Fisketiltak fjellstyrene MD-midler 167 000    183 806 350806 

Facebook-markedsføring felles  2979 4000 6979 

FishSpot- prosjektbistand mv 226 855 181 250  268455 676 560 

Lesja fjellstyre 41794 41794   83 588 

Snåsa fjellstyre 114 169 114 169   228 338 

Fjellstyrene i Midtre Gauldal 39 662 39 622   79 244 

Ringebu fjellstyre 8370 8000  16000 

Sollia fjellstyre 9654 8000  17 654 

Sel fjellstyre 90 882 90 000   180 882 

Aurland fjellstyre 45 000 45 000   90 000 

Prosjektledelse NFS   141 000  141 000 



 

Korrigering fiskeprosjekt 2018  2598   

Sum 743 386 674 413 456 261 1 871 051 
-Kontoutdrag 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  566 362 inn i prosjektet, Grunneierfondet  674 413, 

Miljødirektoratet, FishSpot og Inatur med  456 261 kr. Vi ber om at 674 413 utbetales til NFS 

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

med vedlegg. 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. Vi 

oversender rapport over omsetning og effekter av ulike tiltak gjennomført de siste fem år hos alle 

involverte så snart denne er klar.  

 

Med hilsen 

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

   Daglig leder       Rådgiver 

 

Vedlegg:  Denne rapporten med alle vedlegg er tilgjengelig her: 

https://www.fjellstyrene.no/rapport-fiskeprosjekt-2018 

https://www.fjellstyrene.no/rapport-fiskeprosjekt-2018

