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Innledning 

Denne rapporten viser hva som er blitt gjort i prosjektperioden 2014 - 2018 i Sel.  

Hovedsatsningsområdene i 2018 har bl.a. vært: 

• Promotering av fiske i Sel og regionen med ekstern guide 

• Markedsføring og nettbutikk 

• Oppsummere erfaringene fra prosjektet 

Statistikk over utviklingen i kortsalget vil bli ettersendt etter nyttår når alle kortblokkene er 

samlet inn. 

Oppsummering 

I prosjektperioden har vi fått mye erfaring om hva som trolig virker og ikke i Sel. Noe av 

dette kan nok ha overføringsverdi for andre lignende områder. 

Det som er spesielt for Sel er at Gudbrandsdalslågen er en av landets beste innlandsfiskelver, 

med en veldig populær fluesone som er utviklet i prosjektperioden i samarbeid med oss. Vi 

har derfor satset mye på at fjellområdet og Lågen skal kunne gjøre nytte av hverandre. Dette 

selv om områdene har ulike brukergrupper og produkter. 

Vi har sett at når det er dårlige forhold i Lågen grunnet flom o.l. så benyttes i noen tilfeller 

tilbudet på fjellet i stedet. Med god markedsføring kan nok dette utnyttes bedre. 

I prosjektperioden har vi også fått bekreftet at været spiller en veldig stor rolle på kortsalget. 

Når det er store flommer i Gudbrandsdalen, så virker det som at dette også påvirker besøket 

på fjellet. I tillegg var 2015 en sommer med veldig sen snøsmelting, og kortsalget stupte, 

spesielt på fjellet hos de større turisthyttene. 

For Sel sin del på fjellet virker det som at det er vanskelig å få nye fiskere til området. Det er 

fluesona i Lågen som er det store fisketilbudet i vårt område, og som uten tvil trekker mest 

besøkende. Men når det gjelder å utnytte de som allerede er i fjellet, og benytter seg av DNT 

sine hytter og stinett, så er det nok der Sel bør øke satsningen sin på fiske i årene som 

kommer.  

Vår erfaring etter dette prosjektet er at kortsalget styres av mange faktorer, og her nevnes 

de vi mener er viktigst: 

- Produktet 

- Kortpriser 

- Været 
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- Kortselgerens interesse for fiske 

Det har aldri vært enklere å kjøpe fiskekort enn i dag. Kanskje for enkelt, da fiskerne heller 

kjøper seg døgnkort når de skal fiske enn sesongkort som før. Så problemet er nok ikke å få 

kjøpt kort for produktet, men å få folk til å benytte seg av det. 

Tiltak 2014 – 2017 

Markedsføring 

• Jakt- og fiskekart for Sel 

Kartet ble utviklet for å markedsføre fiske i Sel og Nordre Kolloen Statsallmenning, og 

Lågen Sone 5. Selges ved de fleste turistbedrifter, sportsforretninger og 

bensinstasjoner i området. Viser grensene til de ulike grunneierlagene, samt en del 

info om fiskemulighetene i området. Dekker Sel, Nord-Fron og Sør-Fron kommuner. 

• Fiskeguide for Sel 

Denne guiden ble produsert som et supplement til Jakt- og fiskekartet for Sel, følger 

fiskekortene både på statsallmenningen og i Lågen, og er gratis. I tillegg er den 

distribuert til de fleste husstander i Otta-området. Den ligger også ute hos 

turistbedrifter osv som ikke selger fiskekort. 

Oversikt over alle fiskevannene i statsallmenningen i kart, samt kort beskrivelse i 

tekst av hvert enkelt vann. I tillegg generell informasjon om fiske i Sel, og Lågen Sone 

5, med spesielt fokus på Fluesona. 

Den ble produsert i A3, falset til 14x10 cm. To-språklig, norsk og engelsk.   

Opplag: 

2015 – 2 000 stk 

2016 – 1 000 stk 

2017 – 1 000 stk 

• SMS-plakat 

Med info om salg av fiskekort på SMS. Korttyper, priser, bestillingskoder osv. 

Distribuert til turistbedrifter, sportsforretninger osv. Anbefalt å settes opp slik at den 

er synlig utenom åpningstiden til bedriften. 

Produsert i A4 300g fullfarge, lakk. Valget av papirtype ble gjort ut i fra at plakatene 

også kan tåle å stå ute. Opplag 50 stk. To-språklig, norsk og engelsk. 

• SMS-infokort 

Med info om salg av fiskekort på SMS. Korttyper, priser, bestillingskoder osv. 

Distribuert til turistbedrifter, sportsforretninger osv.  

Produsert i visittkortformat, tosidig.  

Opplag 1 000 stk. 
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• Sportsfiskemesse i Sverige 

En av fiskeguidene våre dro sammen med Fishspot til Sportsfiskemessan Elmia, i 

Sverige for å markedsføre fiske i Sel. Messen ble besøkt av ca 24 000 fiskere.  

 

• Produksjon av filmer 

Et filmselskap ble engasjert til å filme i området. Filmteamet var i Sel flere ganger fra 

vår til høst. Innkjøp av et GO-Prokamera som bl.a. guidene har brukt til 

egenproduksjon av bilder og filmklipp fra området. To i Norge ved To av dem, Lars og 

Lars. Deltok i fellesprosjektet. 

Produktutvikling 

• Innførte maksmålsforvaltning på Hesstjønn 

Det ble i 2016 innført maksmålsforvaltning på Hesstjønn. Bakgrunnen for dette var et 

ønske om: 

� Å se på muligheten for å kunne holde nede en ørekytebestand i denne type 

vann ved å skape en bestand av større ørret. 

� Skape et tilleggsprodukt til aktiviteten i Lågen Sone 5. 

� Utvide fisketilbudet i statsallmenningen. 

• Isfiske i Rondane 

Det ble kjøpt inn pilkeutstyr osv som de tre største DNT-hyttene i området kan låne 

ut til sine gjester. Alle hyttene ligger i nærheten av røyevann, og har svært mange 

gjester i påsken. 

• Sommerfiske hos Rondvassbu 

Som et ledd i å øke fiskeaktiviteten ved Rondvassbu ble det kjøpt inn fiskeutstyr som 

kan lånes ut til gjestene. 

Administrasjon 

• Guider 

Fjellstyret har sammen med Lågen Sone 5 inngått avtale med 4 lokale fluefiskere om 

guiding i fluesona og i statsallmenningen. Disse jobber mye med markedsføring på 

Facebook, og testfisker ulike områder på fjellet i tillegg til Lågen for å gi råd i forhold 

til forvaltning og markedsføring.  

• Rondanekortet 

Dette er tenkt som et felles fiskekort for fjellstyrene tilknyttet Rondane NP. Det 

meste er klart i forhold til avtaler, priser, område, korttyper osv. Men det gjenstår 

noen avklaringer i forhold til et par av rettighetshaverne.  

• Fishspot og Inatur 

Oppfølgning av tekst, bilder, avtaler osv med Fishspot og Inatur gjennom hele 

prosjektperiodene.  
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• Produksjon av tekst, redigering og distribusjon 

Det har blitt produsert tekst til plakater, skilt, nettsider og annet infomateriell. 

Deretter gjennomført korrektur. Alt av infomateriell, skilt osv inneholder tekst, bilder 

og kart. Bildene har vi stort sett holdt selv, men det er også skaffet til veie bilder fra 

forskere, fiskere og Inasjonalparker. 

I tillegg er det lagt ned mye arbeid i utforming og redigering av kart brukt i det som er 

produsert. 

Det produserte materiellet er i hovedsak plassert ut sammen med fiskekortene hos 

kortselgerne. Dette er bensinstasjoner, campingplasser, turistbedrifter, 

sportsforretninger, turistkontor osv. Men fiskeguiden for Sel ble i tillegg kjørt ut til ca 

500 husstander i og rundt Otta sentrum. 

• Workshop Fiskenær 

Sel Fjellstyre er invitert til å delta i et prosjekt ledet av NINA, Fishspot, Oppland 

Fylkeskommune m.fl. der forskere, forvaltere, rettighetshavere osv skal jobbe for å 

forbedre innlandsfiskeproduktene, og gjøre dette mer lønnsomt for bl.a. 

rettighetshaver. 

Det ble høsten 2015 gjennomført en Workshop på Lillehammer som vi deltok på.  

• Spørreundersøkelse 

Sammen med NINA og Fiskenær ble det gjennomført en spørreundersøkelse i Lågen 

Sone 5 og på fjellet.  

Info inne 

• Fiskepermen for Fiske i Sel 

Vi har satt sammen en perm som inneholder mye nyttig informasjon for de som skal 

selge fiskekort, og informere om fiske. Permen ble delt ut til alle fiskekortselgerne i 

området. 

Info ute 

• Skilt fjellet 

Det har blitt produsert skilt for utendørs bruk, og disse er satt opp ved 3 av de mest 

brukte innfallsveiene til statsallmenningen. Skiltene består av en kartdel som viser 

tydelig grensene for statsallmenningen, samt info om fiske og fiskekort. 

3 stk i 70x100 cm. To-språklig, norsk og engelsk. 

• Skilt Lågen 

Skilt i hver ende av Fluesona ble produsert og satt opp. Viser informasjon om 

Fluesona og fiske i nærområdet. Stor kart. To-språklig, norsk og engelsk. 

2 stk i 70x100cm.  

• Rondvassbu 

Det ble laget infomateriell som Rondvassbu bruker inne og ute vedrørende 

fisketilbudet i området, og muligheten for å låne fiskeutstyr. 
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Tiltak 2018 

Produktutvikling og markedsføring 

• Fiske i Nord-Gudbrandsdalen 

Denne sommeren brukte vi en av guidene til å besøke og skrive om 

fiskedestinasjoner i og rundt Sel. I tillegg til å være i området til Sel Fjellstyre og Lågen 

Sone 5, besøkte han Vågå Fjellstyre, Lom Fjellstyre og Lesja Fjellstyre. 

 

Formålet med dette var å prøve å sette fokus på regionen som helhet, med 

markedsføring gjennom sosiale medier og nettsteder. 

 

Guiden hadde til sammen 5 overnattingsturer og 20 dagsturer. Flere artikler ble 

skrevet og lagt ut på nett, og mye foto- og videomateriale ble samlet inn. Dette kan 

nå benyttes i neste sesong. 

 

Egen rapport fra guiden. 

 

• Nettbutikk og hjemmeside 

Sel Fjellstyre opprettet våren 2018 en egen nettbutikk for bl.a. salg av jakt- og 

fiskekort. Dette som et supplement til Inatur. Mange leter etter info om fiske i Sel på 

våre hjemmesider, og har derfor ikke behov for å gå via et andre ledd for å kjøpe 

kort. Løsningen ble noe forsinket, og kom ikke i gang før fiskesesongen var godt i 

gang. Ca 5% av det totale kortsalget ble gjort gjennom denne løsningen første året. 

 

Informasjon på hjemmesiden vedr fiske ble oppdatert og ryddet opp i.  
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Resultater og erfaringer rundt tiltak 

Det er uten tvil tiltak som opprettelse av en egen fluesone som har hatt størst effekt i dette området. 

Viktigheten av sosiale medier og nettsider er av stor betydning. Og det er også av stor betydning hvor 

interessert de lokale kortselgerne er i forhold til å selge inn produktet til sine gjester. Tiltak og god 

markedsføring på Rondvassbu og Smuksjøseter er trolig det som har størst effekt på kortsalget hos 

Sel Fjellstyre. 

 

Forslag til videreføring 

Noen tanker rundt videreføring av prosjektet: 

- Deltakerne i prosjektet bør samles for å diskutere ulike tiltak, og erfaringer med disse. 

- Tiltak som har hatt positiv effekt bør presenteres for andre fjellstyrer. 

- Det bør nok også satses noe på fellestiltak f.eks. gjennom NFS. Spesielt markedsføring og 

dialog med DNT, NJFF osv. 

- En tilskuddsordning for de som ønsker å prøve tiltak som deltakerne i prosjektet anbefaler, 

bør komme på plass. 
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Regnskap 2018 

 

 

Vedlegg: 

• Bilag fra 2018 

Otta, 25.11.2018 

 

Kai Rune Båtstad 

 Fjelloppsyn i Sel 

2018 Tiltak Spesifikasjon Beløp Bilagnr.

Premie til barn Fiskevesker 600,00kr               1

Egenproduksjon av filmer Lader GO-Pro 438,00kr               2

Egenproduksjon av filmer Fot/stativ til kamera 448,00kr               3

Total: 1 486,00kr       

2018 Tiltak Timer/antall km Sats Sum

Søknader, planlegging og rapportering 42 602,00kr               25 284,00kr     

Møter, tlf-møter osv 11 602,00kr               6 622,00kr       

Annet feltarbeid 17 602,00kr               10 234,00kr     

Fiske i Nord-Gudbrandsdalen 162 602,00kr               97 524,00kr     

Produksjon av tekst 13 602,00kr               7 826,00kr       

Fluefiskevann 24 602,00kr               14 448,00kr     

Fishspot/Inatur 6 602,00kr               3 612,00kr       

Nettside/nettbutikk 23 602,00kr               13 846,00kr     
Timer 298

Total: 179 396,00kr  

Totalt

Personalkostnader 179 396,00kr       

Utgifter 1 486,00kr            

Totalt brukt 180 882,00kr       

Regnskap Fiske i Sel 2018 pr. 26.11.2018
UTGIFTER

PERSONALSKOSTNADER


