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Innledning 

Denne rapporten viser hva som er blitt gjort i 2017 i Fiskeprosjektet i Sel. I tillegg er 

resultatene fra kortsalget i prosjektperioden omtalt. 

Hovedsatsningsområdene i 2017 har bl.a. vært: 

• Produktutvikling 

• Markedsføring 

• Sammenfatte statistikk fra de to områdene i prosjektperioden. 

Aktører 

Sel Fjellstyre 

Forvalter fiske i Sel og Nordre Kolloen Statsallmenning. 39 fiskevann + elver og bekker. 

Lågen Sone 5 

Grunneiersammenslutning i Gudbrandsdalslågen og Otta i Sel kommune. Sel Fjellstyre er 

medlem i sammenslutningen, og har hatt ansvar for fiskeoppsyn og tilrettelegging i denne 

delen av elva siden 2000. Opprettet en egen Fluesone i 2013 med moderne forvaltning i 

form av maksmålsforvaltning. En prøveperiode på 5 år. Prøveperioden slutt i 2017. 

 

Tiltak 2017 

Produktutvikling 

• 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 kortsalget ved Rondvassbu ble det kjøpt inn fiskeutstyr som kan 

lånes ut til gjestene. 
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Markedsføring 

• Egenproduksjon av filmsnutter 

Innkjøp av et GO-Prokamera som bl.a. guidene har brukt til egenproduksjon av bilder 

og filmklipp fra området. 

 

• Fiskeguide for Sel 

Denne guiden ble for første gang produsert i 2015. 

Det ble trykt et nytt opplag på 1 000 stk i 2017. To-språklig, norsk og engelsk.   

 

• Produksjon av film 

To i Norge ved To av dem, Lars og Lars. Deltok i fellesprosjektet. 

Info inne 

• Fiskepermen for Fiske i Sel 

Vi laget forrige sesong en perm som inneholder veldig mye nyttig informasjon for de 

som skal selge fiskekort, og informere om fiske. Permen ble oppgradert. 

 

• Hjemmesider 

Det ble gjort en del oppgradering av innholdet vedr fiske på hjemmesiden til 

fjellstyret.  

Info ute 

• Rondvassbu 

Det ble laget infomateriell som Rondvassbu skulle bruke inne og ute vedrørende 

fisketilbudet i området, og muligheten for å låne fiskeutstyr. 

Administrasjon 

• Søknader 

Arbeid med diverse søknader osv i forbindelse med prosjektet.  

 

• Guider 

Guidene jobbet denne sesongen med filmen To i Norge ved To av dem. I tillegg 

brukte de mye tid på Kringsetra i forbindelse med Hesstjønn og videreutvikling av 

dette som fluevann. 

 

• Fishspot 

Oppfølgning av tekst, bilder, avtaler osv med Fishspot gjennom hele sesongen.  
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• Produksjon av tekst 

Det ble produsert tekst til nettsider og annet infomateriell. Deretter gjennomført 

korrektur.  

 

• Distribusjon 

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

kortselgerne. Dette er bensinstasjoner, campingplasser, turistbedrifter, 

sportsforretninger, turistkontor osv. 

 

• Rapportering 

Av gjennomførte tiltak i 2017, og økonomi i Sel sin del av prosjektet gjennom NFS. I 

tillegg er det brukt mye tid på sammenfatning av data for rapportering av samlet 

utvikling i kortsalget osv i hele prosjektperioden. 

 

Resultater 

I dette kapittelet vises det til utviklingen i fiskekortsalget i prosjektperioden. Virkningen av de ulike 

tiltakene som er gjennomført vil man trolig ikke kunne måle før etter noe tid. Men i 

sammenstillingen under kan man tydelig se forskjellen på de to områdene, Sel Fjellstyre og Lågen 

Fiskeelv Sone 5.  

I prosjektperioden har Sel Fjellstyre satset på å nå ut til en brukergruppe som allerede finnes i 

området, lokale, hytteeiere, DNT-turister osv. Lågen derimot har satset mer spesifikt mot en gruppe 

fiskere, og fått flere nye fiskere til området ved å opprette en egen fluefiskesone i elv. 
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Solgte kort 
Fiskekortsalget i Lågen Sone 5 har eksplodert i prosjektperioden. Fra i underkant av 400 solgte kort 

samme år som fluesona ble innført, til over 800 i 2016. Hos fjellstyret har det vært en svak nedgang i 

samme periode. 

 

Figur 1: Viser antall solgte kort i prosjektperioden for Sel Fjellstyre og Lågen Sone 5. Antall 

kort for Lågen 2017 er pr 19.11. ikke klart. 

Omsetning 
Prisøkninger kan påvirke omsetningstallene, f.eks. ved at kortsalget går ned (for dyre kort). Men det 

kan også slå positivt ut hvis man greier å øke prisene uten å miste fiskere. Ingen av de to områdene 

har hatt dramatiske prisøkninger i perioden. Fjellstyret justerte prisene i 2017, uten å påvirke antall 

kort. Dette slo positivt ut på omsetningen. Lågen har ikke endret prisene siden 2015. Og de er langt 

ifra prisledende når det gjelder slike soner her til lands. 

 

Figur 2: Omsetningstallene for prosjektperioden. Endelig tall for Lågen ikke ferdig pr.19.11.  



Side 6 av 8 

 

Fiskedøgn 
Antall fiskedøgn påvirkes av hvilke korttyper, og antallet som kjøpes. Prisene på korttypene kan i stor 

grad påvirke hvilke kort som kjøpes. I tillegg kan det tyde på at lett tilgjengelig kortsalg fører til en 

økning i salget av de minste korttypene slik som døgnkort.  

 

Figur 3: Antall fiskedøgn er beregnet ut fra dette. Døgn = 1, Uke = 5, Sesong = 12 og 

Garn/oter = 12. Endelig tall for Lågen ikke ferdig pr. 19.11. 

Om kortsalget Lokalt/nett 
Grafen under viser kortfordelingen mellom de lokale utsalgsstedene i fra 2009 og frem til 2017. Det 

er ganske tydelig at hos fjellstyret forskyver salget seg fra de lokale kortselgerne og over til 

Inatur/Fishspot. Det er ingenting som tyder på at salg på nettet fører til flere fiskere.   

 

Figur 4: Viser fordelingen av kortsalget i % mellom lokale salgskanaler og Inatur/Fishspot. 

Perioden er fra 2009 – 2017. Og gjelder kort solgt for Sel Fjellstyre. 
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Oppsummering 

Kort oppsummert har prosjektet gitt oss veldig god kunnskap om vårt eget område, og hvilke 

mekanismer som kan påvirke kortsalget lokalt. Vi har også fått bedre kunnskap om hvilke gruppe 

fiskere vi har på fjellet i motsetning til i Lågen. Dette vil vi nå aktivt bruke i den videre forvaltningen 

av statsallmenningen. 

Regnskap 2017 

 

 

 

 

 

2017 Tiltak Spesifikasjon Beløp Bilagnr.

Markedsføring Fiskeguide for Sel Nytt opplag 1 000 stk 8 081,25kr            ok

Tiltak Pilking Utstyr 4 500,00kr            ok

Pilking Utstyr 7 406,25kr            ok

Pilking Utstyr 575,90kr               ok

Sommer Utstyr 9 235,00kr            ok

Guider Egenproduksjon av filmer Kamera 4 459,00kr            ok

Info kortselgere Markedsføring Kontorrekvisita 906,00kr               ok

Markedsføring Kontorrekvisita 2 190,00kr            ok

Markedsføring Produksjon av film Lars og Lars 10 000,00kr          ok

Total: 47 353,40kr     

Regnskap Fiske i Sel 2017 pr. 19.11.2017
UTGIFTER

2017 Tiltak Timer/antall km Sats Sum

Søknader, planlegging og 

rapportering 48 592,00kr               28 416,00kr     

Møter, tlf-møter osv 14 592,00kr               8 288,00kr       

Annet feltarbeid 12 592,00kr               7 104,00kr       

Guider 80 592,00kr               47 360,00kr     

Produksjon av tekst 12 592,00kr               7 104,00kr       

Fluefiskevann 22 592,00kr               13 024,00kr     

Fishspot 5 592,00kr               2 960,00kr       

Nettside 15 592,00kr               8 880,00kr       

Film i samarbeid med NFS 40 592,00kr               23 680,00kr     

Distribusjon 12 592,00kr               7 104,00kr       

Timer 260

Total: 153 920,00kr  

Totalt

Personalkostnader 153 920,00kr       

Utgifter 47 353,40kr          

Totalt brukt 201 273,40kr       

PERSONALSKOSTNADER
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Vedlegg: 

• Bilag fra 2017 

Otta, 19.11.2017 

 

Kai Rune Båtstad 

 Fjelloppsyn i Sel 


