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Innledning:  

 

Snåsa fjellstyre ble i 2015 en del av Fjellstyresambandets (NFS) sitt 5-årige fiskeprosjekt, «Økt 

aktivitet og omsetning fra sportsfiske». NFS startet sitt prosjekt i 2014, der målet blant annet var å 

doble antall solgte fiskedøgn for fjellstyrene som deltok i prosjektet. 

Snåsa fjellstyre ble valgt ut til å være et «pilot-fjellstyre» for vår region, med mål om at tiltakene som 

ble gjennomført kunne ha overføringsverdi til nærliggende fjellstyrer. Vi sto selv fritt til å velge tiltak 

som vi mente kunne passe for oss. 

Vi har i åra vi har deltatt i prosjektet prøvd ut ulike tiltak, etter hvert med mye fokus på 

markedsføring. Den årlige støtten fra Grunneierfondet, og tilskuddet vi mottok fra Fylkeskommunen 

gjennom regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag, har gjort at vi har kunnet satset på tiltak 

som har gitt oss mye materiale å jobbe videre med også etter prosjektet. 

I denne oppsummeringa følger en kort gjennomgang av alle tiltak gjort i fiskeprosjektet av Snåsa 

fjellstyre, fra prosjektstart til prosjektslutt. Vi har også med foreløpige resultater fra prosjektet, selv 

om ikke alle resultater har vært målbare. 
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Kort oppsummering av tiltak gjort i fiskeprosjektet fra 2014 - 2018: 

 

2014: 

Oppstart av fiskeprosjektet hos Norges fjellstyresamband.  

Vi kom ikke med i prosjektet før 2015, men har brukt status på priser, antall solgte kort mm. i 2014 

som utgangspunkt ved oppstart av prosjektet hos oss. 

 

Oppsummering av tiltak gjort i 2015: 

 Ressursgruppe – Vi fikk satt en ressursgruppe for fiskeprosjektet bestående av representanter 

fra fjellstyret, lokalt næringsliv, Snåsa jeger- og fiskeforening og to skoler i regionen (innenfor 

fagfeltet). 

 Tilskudd – Søkte fylkesmannen om tilskudd, fikk innvilget kr. 400 000,- fra regionalt 

utviklingsprogram for Nord-Trøndelag. 

 Kartlegging av fiskevann og elver – Teoretisk gjennomgang av alle fiskevann og elver i 

statsallmenningene i Snåsa, med fokus på fiskearter, kvalitet på fisken, fiskestørrelse og 

fiskekategori (villmarksfiske, barnefiske, ekstra tilrettelagt for fiske ol.) i de ulike vatna. Dette 

ble bla. grunnlaget for fiskeguiden. 

 Grunnlagsnotat – Det ble skrevet et grunnlagsnotat med status ved oppstart av prosjektet; 

antall solgte fiskekort av ulike typer, utsalgssteder, priser mm. 

 

Oppsummering av tiltak gjort i 2016: 

 Digital fiskeguide - Utviklet av E-Map (kart) og Smart Media (oppsett) etter bestilling og 

dialog med oss. Tekst til utvalgte fiskevann ble kjøpt/bestilt av en lokal fisker/kjentmann. 

 Forhandlerløsning (digital) på jakt- og fiskekort – Fikk med oss tre av de største forhandlerne 

våre av jakt og fiskekort. Denne forhandlerløsningen var gjennom Inatur. 

 Fishspot – Oppstartsmøte med avtaleskriving for 2017. 

 Kjøp av artikkel - Kjøpte to artikler om isfiske (inkl. bilder) av en lokal fisker som også satt i 

ressursgruppa, til bruk på hjemmesider og Facebook (det ble kjørt en facebook-kampanje på 

denne). 

 Besøk av frilansjournalist – Skrev en artikkel for bladet «Alt Om Fiske». Ble publisert i 2017.  

 Innkjøp av bilder – Vi manglet gode fiskebilder, og valgte å kjøpe inn bilder fra lokale 

fotografer til bruk i fiskeguiden, på hjemmesider ol. 

 

 
Første utgave av den digitale fiskeguiden 
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Oppsummering av tiltak gjort i 2017: 
 

 Fishspot – Fikk satt opp 4 presentasjonssider på deres nettsider + 3 redaksjonelle omtaler 

som ble publisert på alle deres nettsider. 

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

 Snåsavatnet fiskefestival -  Sponset premier til barnekonkurransen (fiskesluker) og fikk sendt 

ut infoskriv om våre fisketilbud til alle deltakere. 

 Scanatura forhandlerløsning - Fikk alle kortselgere over på ny forhandlerløsning gjennom 

Scanatura. Mindre provisjon enn den forrige forhandlerløsningen, og enklere å bruke for 

utsalgssteder. 

 Avsluttet alt salg av fiskekort på papir/blokker – Kun digitalt salg hos forhandlere fra 2017. 

 Videreutvikling av fiskeguiden – Startet jobben med å få videreutviklet guiden med bla. 

zoombart kart. 

 Annonse i sommeravis – Helsides annonse i Trondhjems turistforenings sommeravis. 

Samarbeid mellom flere aktører i regionen.  

 Omtale/artikler på Hooked.no – (Norges største samlede nettsiden for fiske). Planen var å 

lage en reportasje om vinterfiske. Pga. dårlig fiske, ble det istede to reportasjer/innlegg på 

deres nettsider om vinterjakt og fiske hos Snåsa fjellstyre. 

 Reportasje i bladet «Alt Om Fiske» - Reportasjen som ble skrevet i 2016 ble publisert i 

bladet. 

 Besøk av frilansjournalist – Det ble skrevet en ny fiskesak fra Snåsa til bladet «Alt Om Fiske». 

Publisert i 2018. 

 Filming for filmen «Fiske i Snåsa» - En del av avtalen med Fishspot. Kortfilm av god kvalitet i 

norsk og engelsk versjon. Med en lokal fisker/kjentmann som forteller. Filmen ble lansert i 

2018. 

 Oppgraderte salgssider på Inatur -  Oppgradering av fisketilbudene våre på Inatur. Det ble 

publisert 17 ulike fiskesider, med nye bilder og beskrivende tekst for de ulike områdene. 

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

av prosjektet, men etter dialog med flere store aktører innen fiske gjennom prosjektet (og 

nye, høyere prisrammer) ble de i 2017 oppjustert med en større økning på noen korttyper. 

 Samarbeid med Statskog FS ang. felles fiskekort – Gjelder utvalgte vann på statsgrunn i 

Snåsa. 

 Innkjøp av bilder – Vi trengte flere gode fiskebilder. Kjøpte inn bilder fra lokale fotografer til 

bruk i fiskeguiden, på hjemmesider ol. 

 Banner for profilering – Ble bla. brukt på Snåsavatnet fiskefestival 

 

Relevante tiltak utenom fiskeprosjektet: 

 Innkjøp av båtmotorer - Tilhørende hyttebåten i de 4 største fiskevanna med hytter. Bensin 

til motoren ble kjørt inn der vannene/hytta ligger langt fra bilveg. 
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Salgssidene for fiske hos Snåsa fjellstyre på Inatur 

 

 

Oppsummering av tiltak gjort i 2018: 

 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 

 

Relevante tiltak utenom fiskeprosjektet: 

 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). 
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Et av kartlagene i den nye utgaven av den digitale fiskeguiden 

 

 

Kommentarer til tiltakene: 

Vi ser at det har vært riktig for oss å satse på markedsføring gjennom fiskeprosjektet, og at det var 

bra å få innhentet hjelp til dette. Først i form av ressursgruppa vi satte opp, senere gjennom Fishspot 

og Inatur.  

Arbeidet med fiskeguiden er nok et av markedsføringstiltakene som har gitt oss mest til tiden etter 

prosjektet, da denne kan brukes og videreutvikles også i åra framover, uten store utgifter. Det var et 

bra valg at vi laget denne digitalt, og ikke i papirformat som vi først tenkte. Det ligger mange timers 

skriving og mye undersøkelser bak all teksten i guiden, vi valgte derfor å kjøpe inn tjenester på dette 

av en som var både godt kjent i området og god til å skrive. 

Vi kunne nok vært flinkere til å markedsføre guiden, men dette er noe vi også kan gjøre i åra 

framover. Vi har ingen målbare resultater som kan knyttes direkte til fiskeguiden, men vi ser blant 

annet at de hyttene som er omtalt i guiden, eller ligger i tilknytning vann som er omtalt, har hatt økt 

antall utleiedøgn etter publisering av guiden, spesielt i sommersesongen.  

Samme effekt på utleiedøgn (på hyttene) har vi også sett med reportasjene som er skrevet til bladet 

«Alt Om Fiske», og på nettsidene til Hooked.no. Hytta som var nevnt i «Alt Om Fiske» i 2016 og hos 

Hooked.no i 2017 hadde stor oppsving både i 2017 og 2018. Vi kan selvfølgelig ikke si med sikkerhet 

at dette er grunnen, men det kan ivertfall være en indikator på at dette har effekt.  

Vi har også forsøkt noe markedsføring gjennom aviser og lignende, men ser at digital markedsføring 

er det beste for oss, med mere selvstyring og lavere kostnader. 

Avtalen med Fishspot har vært et bra tiltak for oss i fiskeprosjektet. I tillegg til presentasjonssidene vi 

har på deres nettsider, og redaksjonell omtale, har de også hjulpet oss mye med hvordan vi selv kan 

videreutvikle fisketilbudet vårt for å nå flere.  
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Filmene («Fiske i Snåsa» og «Med kano i Snåsa») var også en del av avtalen med Fishspot. Dette 

hadde nok vært vanskeligere for oss å få gjennomført dersom vi skulle ha organisert det selv. 

Oppgradering av fiskesidene våre på Inatur var et tiltak etter råd fra Fishspot. Dette kostet oss lite av 

tid og ressurser, og gav et veldig bra resultat. Inatursidene kunne vi også markedsført mer enn vi har 

gjort, men dette er noe vi kan gjøre i åra framover.  

Vi ser at Inatur overtar mer og mer av salget fra utsalgsstedene, både for jakt- og fiskekort. Det blir 

derfor viktig å holde disse sidene oppdatert med gode bilder og god tekst. Det er selvfølgelig bra for 

det lokale næringslivet om flest mulig fortsetter å kjøpe fiskekorta på lokalbutikken, men dette er 

nok en trend som vi ikke greier å snu. At vi fikk forhandlerne/utsalgsstedene over på en digital 

forhandlerløsning for kortsalget ser vi uansett på som et bra løft. Dette gjorde administrasjonen av 

fiskekort mye enklere, og gjør at vi har full kontroll på kortsalget, priser og korttyper til enhver tid. 

Med denne forhandlerløsningen styrer vi også faktureringa selv. Ved oppstart av fiskeprosjektet 

hadde vi 8 utsalgssteder/forhandlere. Etter nedleggelse av to bedrifter, samt at vi har gått bort fra 

salg i form av papirblokker har vi kun igjen tre forhandlere. Dette er tre av de største ved oppstart. Vi 

ser at det gjerne er lokale fiskere som kjøper korta hos forhandlerne. 

Å legge ut båtene og kanoene på Inatur har for oss fungert veldig bra. Innkjøp av nøkkelbokser til 

hytter og naust var ikke en del av prosjektet, men hører naturlig sammen med dette tiltaket. Før 

måtte en ringe butikk/bensinstasjon for å booke båter eller kanoer, og hente ut og levere inn nøkler 

der før og etter bruk. Dette fungerte stort sett greit, men det var en del spørsmål rundt båtene og 

bestilling, og noe rot med nøkler etter feilinnlevering mm. Med båter og kanoer på Inatur kan kunden 

selv se om båten er ledig på ønsket tidspunkt, og så booke direkte. Vi ser at båt- og kanoutleien er 

stadig økende, med en stor oppgang i antall utleiedøgn siden 2014. Det var derfor bra å få forenklet 

utleien, slik at vi kan få bedre oversikt over salget framover, og at det blir mer brukervennlig for 

kunden. 

 

Prisregulering på fiskekort er noe som gjennom tidene har blitt gjort med jevne mellomrom, men vi 

valgte i 2017 å gjøre et større hopp mot øvre prisramme på noen av korta. Dette gjaldt spesielt 

døgnkorta, som er de vi selger mest av. Vi har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på dette, det 

kan virke som det heller fungerer motsatt, at prisen er et symbol på kvalitet for mange fiskere.  

Kartlegginga av fiskevann som ble gjort ved oppstart av prosjektet er bra å ha til senere. Ettersom 

Snåsa fjellstyre har over 1500 fiskevann er det ikke realistisk å få kartlagt alle, men vi har nå et godt 

«oppslagsverk» på de aller fleste av de større fiskevanna. 
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Resultater fra fiskeprosjektet 2014 – 2018: 

 

Inntektene fra fiskekortsalget har ligget ganske jevnt i perioden 2012 – 2016 (+- 250 000 kr.) før den i 

2017 steg med 88 000 kr (figur 1). Med unntak av dette inntektshoppet har vi hatt en jevn stigning i 

inntekter fra fiskekortsalget siden prosjektstart i 2014.  

 

 

Figur 1: Bruttoinntekt fra fiskekortsalget i perioden 2012 – 2018. Viser årlig inntekt. 

 

Årsaken til den store økninga i inntekter fra fiskekortsalget i 2017 er i stor grad prisreguleringa vi 

hadde i februar dette året, da vi i gjennomsnitt økte prisene på alle fiskekort med 26%. Døgnkort, 

som det selges mest av, økte prisen med 33%. Dette kortet nådde da sin øvre prisramme1. Men vi 

hadde også en oppgang i antall solgte kort av både døgn-, ukes- og sesongkort i 2017 (figur 2).   

Den samlede prosentøkninga i inntekter fra fiskekortsalg fra prosjektstart (2014) til prosjektslutt 

(2018) er på 42%. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Prisrammene blir satt i «Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i Statsallmenning», og justeres hvert 5. år. 
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Antall solgte fiskekort i perioden har variert med de ulike korttypene (figur 2).  

 

 

Figur 2: Antall solgte fiskekort fra prosjektstart (2014) til prosjektslutt (2018) fordelt på korttypene 

døgnkort, ukekort og sesongkort. Døgnkortene viser de totale antall fiskedøgn solgt. 

 

Døgnkorta har, med unntak av 2015, hatt en jevn stigning siden prosjektstart, mens ukekort og 

sesongkort varierer noe mer i antall solgte kort. Det selges flest døgnkort, der hver fisker i 

gjennomsnitt kjøper for 1,5 fiskedøgn (tall fra 2018). Av døgnkort selges 80% som «krokfiske». Dette 

kortet (døgnkort krokfiske) er likt og har samme pris, både for innen- og utenbygdsboende. 16% av 

døgnkorta selges som «krok, oter og garn» til utenbygdsboende, mens de resterende 4% av 

døgnkorta selges som «krok, oter og garn» til innenbygdsboende (tall fra 2018). 

Langveisfarende og utlendinger kjøper i størst grad døgnkort, men også noen ukeskort. Vi ser at flere 

av småviltjegerne som får tildelt 5-dagerskort i begynnelsen av småviltjakta gjerne også vil fiske, og vi 

kan nok i åra framover ha mere markedsføring mot denne kundegruppen. Dette kunne fått opp 

salget av ukeskort noe, som vi selger minst av nå. 

Vi selger flere kort til utenlandske statsborgere ved prosjektslutt enn ved prosjektstart, med ca. 10 

kort i 2014 mot ca. 45 i 2018. Vi har også fått flere henvendelser fra utenlandske fiskere de to siste 

åra. Vi vet jo at Fishspot markedsfører mot utlandet, bla. med den nye filmen som også er i en 

engelsk versjon, så kanskje har dette hatt effekt, uten at vi har noen målbare resultater på det.  

På Fishspot sine presentasjonssider for fiske hos Snåsa fjellstyre hadde de i 2018 over 2200 visninger. 

Av erfaring er dette er et litt annet publikum enn de vi når selv gjennom hjemmesider og Inatur, og 

kommer derfor i tillegg. Inatursidene våre for fiske hadde i 2018 ca. 6000 visninger. 

I 2018 ble mesteparten av fiskekorta (solgt til nordmenn) kjøpt av personer med bostedsadresse i 

Trøndelag, etterfulgt av Østlandet (figur 3). Ca 60% av korta til Østlandet ble solgt til fiskere 

hjemhørende i Akershus og Oslo. I våre egne facebook- kampanjer har vi markedsført mot de største 

byene i Trøndelag, samt nærliggende byer og tettsteder i Sverige, men vi har ikke gode nok tall til å 

kunne fastslå at dette har hatt noen effekt på salget av fiskekort i Trøndelag. Storparten av hytte- 
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eierne i Snåsa og brukere av fjellstyrehyttene kommer også fra Trøndelag, så dette vil jo også påvirke 

antallet fiskekort fordelt på landsdeler. 

 

 

Figur 3: Figuren viser prosentvis fordeling av registrert bostedsadresse hos fiskerne. Bostedsadressene er fordelt 

på landsdelene Nord-Norge, Trøndelag, Østlandet, Vestlandet og Sørlandet. En del av fiskerne hadde ikke 

registrert sin bostedsadresse og står derfor som ukjent. 

 

Hytteutleien for fjellstyrehyttene har også økt gjennom prosjektet, både i antall utleiedøgn (tabell 1) 

og i inntekter fra hytteutleien. Fra prosjektstart til prosjektslutt har vi hatt en økning i inntekter på 

hytteutleien på over 50% (trolig vil dette tallet bli enda høyere, da vi bruker å få inn en del bookinger 

i løpet av desember). Det er spesielt hyttene som er nevnt i fiskeguiden og i ulike reportasjer som har 

økt i antall utleiedøgn, så her mener vi at tiltakene gjort i fiskeprosjektet har hatt en klar innvirkning 

de siste åra.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Antall utleiedøgn 596 696 718 772 798 

                    

Tabell 1: Antall utleiedøgn av fjellstyrehyttene fra prosjektstart til prosjektslutt. 

 

Vi har hatt jevne prisreguleringer på fiskekort siden prosjektstart, med et større hopp i 2017. Det er 

ukekorta som har økt mest i pris siden 2014, mens døgnkort og sesongkort har en noenlunde lik 

økning (tabell 2). Mens «døgnkort krokfiske» og «ukekort krokfiske» nådde øvrige prisramme i 2017, 

kan vi fortsatt regulere opp prisene på de andre korttypene før nye prisrammer kommer i 2021. 
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Korttype 

Døgnkort  Ukeskort Sesongkort Sesongkort familie 
Krok-
fiske 

Krok, 
oter og 
garn 
INNENB. 

Krok, 
oter og 
garn 
UTENB. 

Krok-
fiske 

Krok, 
oter og 
garn 
INNENB. 

Krok, 
oter og 
garn 
UTENB. 

Krok-
fiske 

Krok, 
oter og 
garn 
INNENB. 

Krok, 
oter og 
garn 
UTENB. 

Krok-
fiske 

Krok, 
oter og 
garn 
INNENB. 

Krok, 
oter og 
garn 
UTENB. 

2014 75,- 75,- 110,- 250,- 250,- 270,- 330,- 330,- 480,- 480,- 480,- 690,- 

2018 100,- 100,- 150,- 350,- 350,- 450,- 440,- 440,- 650,- 650,- 650,- 850,- 

Prisøkning 33% 33% 36% 40% 40% 66% 33% 33% 35% 35% 35% 23% 

 

Tabell 2: Utsalgspriser på fiskekort hos Snåsa fjellstyre ved prosjektstart i 2014 og prosjektslutt i 2018. Tabellen 

viser også prisøkninga i prosent på de ulike korttypene fra 2014 til 2018.  

 

Vi tror at vi i årene framover også kommer til å se effekter av tiltakene vi har gjort gjennom 

prosjektet. Ettersom vi har gjort en del større investeringer i bilder, film og i fiskeguiden kan vi nå 

prioritere å markedsføre disse enda mer, uten at det ligger store kostnader i det. 

Erfaringer vi har gjort oss gjennom prosjektet, i tillegg til de resultatene vi kan vise til gjør at dette er 

tiltakene vi mener har hatt best effekt for oss, og som vi sitter igjen med mest fra: 

 

 Kartlegging av fiskeressursen - lage et godt grunnlag for videre arbeid 

 Innhente hjelp til markedsføring (vi har brukt ressursgruppa, Inatur og Fishspot) 

 Digital fiske/hytte-guide som en kan bygge videre på 

 Regulere prisene ved nye prisrammer 

 Forenkle salget av fiskekort gjennom digital forhandlerløsning, og utleien av hytter og 

båter gjennom nøkkelbokser og Inatur 

 Skaffe til gode bra bildemateriale, evt. lage film 

 Tenke langsiktig i markedsføringa. Markedsføring av enkeltprodukter genererer også 

positive virkninger til andre produkter. 

 

 

 

03.12.2018,  

Lisbeth Aassve 

Prosjektleder fiskeprosjektet, Snåsa fjellstyre 


