
Årsrapport og oppsummering fra fiskeprosjektet 2017: 

 

Arbeidsgruppa i fiskeprosjektet består av Vemund Gjertsen fra Snåsa jeger- og fiskeforening, Christer 

Rognerud fra sportsfiskelandslinja ved Grong videregående skole, Thomas Rohde fra Naturporten, dl. 

i fjellstyret Vidar Formo og fagsekretær i fjellstyret Lisbeth Aassve som prosjektleder. Ismenningen 

Lodge- og hytteutleie er også med i den opprinnelige arbeidsgruppa, men har på grunn av lang 

reiseavstand ikke deltatt aktivt i år. 

Vi har ikke hatt egne møter i ressursgruppa i år, men vi har hatt kontakt på e-post eller telefon 

underveis ved behov, eller møttes deler av gruppa.  

 

Fiskeprosjektet har i 2017 handlet mye om markedsføring, der det har blitt gjennomført 

markedsføringstiltak som vi planla i arbeidsgruppa fjor, i tillegg til nye som har dukket opp underveis. 

I desember 2016 inngikk vi en avtale med FishSpot.no om salgssider og markedsføring gjennom deres 

nett- og facebooksider. Fishspot er en bedrift som fremmer og videreutvikler sportsfiskeressurser og 

tilhørende lokale virksomheter, deriblant overnattingstilbud, bespisning og andre tilbud i 

lokalmiljøet. Dette gjøres gjennom deres nettsider. Fishspot ble i 2017 en del av Inatur, der vi også 

markedsføres med alle våre tilbud.  

Vi når allerede et relativt bredt publikum gjennom Inatur og egne nettsider, men for å prøve og nå 

enda flere potensielle kunder er vi avhengige av en ekstern aktør med en bredere kundemasse enn 

det vi har. 

I løpet av etterjulsvinteren kom det opp 4 salgssider for oss på Fishspot; «Fiske i Snåsa», «Heggsjøene 

i Snåsa», «Snaufjellvatnet» og «Ståggåtjønnin». Sidene er på norsk og engelsk, og inneholder 

informasjon om det aktuelle området, bilder og lenker til hyttene våre. Hvis andre lokale 

næringslivaktører i Snåsa ønsker å være på Fishspot, vil også de bli lenket til våre tilbud her. 

Fishspot har også publisert tre redaksjonelle omtaler om fiske hos oss i år, som appellerer både til 

sportsfiskere og familiefiske. Disse gikk ut på deres hjemmesider, nyhetsbrev og facebookside, både 

gjennom Fishspot og Inatur sine kanaler. 

De ville gjerne hatt med en elvestrekning fra Snåsa også, men foreløpig har vi ikke fått kartlagt et 

egnet område for dette. 

I juli kom et filmteam (Corecom) til Snåsa i regi av Fishspot. De fikk mye fint film- og bildemateriale 

fra områdene Ismenningen – Grøningen – Øydingen - Langvasselva og Heggsjøen mm, og jobber i 

disse dager med å ordne en film for å promotere fiske i Snåsa.  

Fiskeprosjektet leide inn Thomas Rohde som kjentmann og «forteller» i filmen, da både filmteamet 

og vi ville ha med en lokal person for å fortelle om områdene. Undertegnede fortalte også litt om 

fjellstyret generelt. Promoteringsfilmen kommer både på norsk og i en engelsk versjon. Resultatet fra 

filmen vil komme ut på våre salgssider på Fishspot, i tillegg til at vi får rettighetene til bruk av film og 

bildemateriell til markedsføring på våre egne nettsider. Filmen skal være klar like før eller etter jul i 

år. 



 

Bilde fra opptakene med Fishspot/Corecom i sommer. 

 

Det er verdt å nevne at de som var her og filmet, deriblant en kjent engelsk fisker/filmprodusent som 

har stor erfaring med nettopp dette fra Norge og andre deler av verden, hadde stor tro på 

fisketurisme i Snåsa. Dette på bakgrunn av tilgjengeligheten til fiskevann og områder, 

overnattingsmulighetene og fiskeressursene. 

I forkant av filminga ble det tatt kontakt med Jørstadelva elveierlag og Snåsavatnet grunneierlag for å 

høre om de ville være med i filmen, men vi fikk ikke noen tilbakemelding fra de. 

 

Fjellstyret har også gått til innkjøp av en drone for bruk i egen markedsføring. Denne vil blant annet 

bli viktig i arbeidet med å fornye bilder av fjellstyrehyttene, for å få vist fram mulighetene som finnes 

i hvert område. Nesten alle fjellstyrehyttene ligger ved fiskevann, og det følger med båt i hytteleia, 

men dette kommer ikke godt nok fram av dagens bilder. Det ble også gjennomført et prøveprosjekt i 

sommer (ikke en del av fiskeprosjektet), der det ble kjøpt inn båtmotorer til båtene ved fire av de 

største fiskevatna. Båtmotorene inngår også i hytteleia når en leier fjellstyrehytte. En av båtene ble 

også byttet ut med en ny båt. Dette har fått veldig positiv tilbakemelding fra brukerne, da det legger 

til rette for mer og enklere bruk av vatna ved hyttene. 

 

I februar opprettet vi kontakt med redaktør i Hooked.no (Norges største nettsted for sportsfiske), 

som ville lage en reportasje om vinterjakt og fiske i Snåsa. De tok turen til Langvasshytta, der de 

hadde base i 5 dager. Fisket ble ikke noen stor suksess, men de fikk filmet og fotografert noen 

jaktsituasjoner, og naturbilder generelt fra området. Første reportasje fra turen kom ut i slutten av 

oktober og vil bli fulgt opp av flere «episoder» fra samme tur. Reportasjen var et samarbeid med 

Inatur, der både de og vi får tilgang på bildemateriell fra turen i ettertid, samtidig som både Hooked 

og Inatur promoterer hytte og fiske gjennom reportasjene. 

I 2016 fikk vi også besøk av journalist Morten B. Stensaker, som laget en reportasje fra området 

Grøningen-Langvatnet. Denne kom på trykk i bladet «Alt Om Fiske» i mars i år. 

Han kom tilbake i sommer og skriver nå en reportasje fra Heggsjøene, og planlegger også en tur til 

Snåsa neste år, for en reportasje fra et annet område. 



Både Inatur og fjellstyresambandet har henvist journalister hit på grunn av fiskeprosjektet, og 

journalistene har vært veldig positive og takknemlige for hjelp og organisering av turene. Dette håper 

vi at også kommer positivt ut for oss gjennom markedsføring i ulike kanaler. 

 

           

Utdrag fra reportasjen i bladet «Alt Om Fiske». 

 

11. mai hadde vi en helsiders reportasje/annonse i Trondhjems Turistforenings sommeravis. Dette 

var et samarbeid med Steinkjer kommuneskoger og Verdalsbruket. Her ble det fokusert på 

fjellområdet Skjækra, der hver aktør hadde sine egne turtips til området, samt en egen annonse i 

tillegg til felles tekst og bilde.  

Vi fikk i etterkant et par henvendelser fra folk som ønsket mere informasjon om fiske og hytter hos 

oss, men ser at vi framover heller vil fortsette å prioritere digital markedsføring. 

Inatur har også kjørt kampanjer på fiske i Snåsa i år, samt nyhetsbrev der de har promotert fiske og 

hyttene våre sammen med andre aktører. 

Vi deltok i år på Snåsavatnet fiskefestival, der vi ordnet med premier til barne-/familiefiskinga. Vi fikk 

også markedsført oss med opptrykte hefter som ble delt ut til alle deltagere i fiskekonkurransen. I 

heftene var det informasjon om fiske og hytter hos oss, i tillegg til bilder og utdrag fra fiskeguiden. I 

forbindelse med fiskefestivalen laget vi også en banner i stort format, som ble hengt opp på et av 

informasjonsteltene og ved premieutdelinga. Dette var for oss en fin måte å få vist fram tilbudene 

våre og synliggjøre oss på, uten at det krevde mye tid og ressurser slik en deltagelse på en større 

fiske- eller friluftsmesse ville gjort. 

 

På etterjulsvinteren hadde vi en stor oppgradering av fisketilbudene våre på Inatur, der vi nå har 

lansert krokfiske i ulike områder likt som i den digitale fiskeguiden vår. Vi har nå publisert 17 ulike 

fiskesider, noe som skal være en veldig bra strategi for markedsføringa (ut fra den erfaringen 

Fishspot sitter på). Sidene er oppdatert med nye flotte bilder, og god beskrivende tekst for hvert 

område. Vi har også et standard fiskekort som gjelder for hele statsallmenningen, som også kan 

kjøpes som garn- og oterfiskekort. 

 



 

Utdrag fra salgssidene våre for fiske på Inatur. 

 

Før påske i år kjørte vi en markedsføringskampanje på facebook, med isfiskeartikkelen «Christers 

utvalgte vann» (artikkelen ble publisert første gang fra i fjor). Denne har fått kjempebra respons, og 

hjelper oss godt med markedsføring av isfiske. Prioritert publikum for annonsen er de større byene i 

Nord- og Sør- Trøndelag, samt byer og tettsteder i Sverige med relativt nær beliggenhet til våre 

områder. 

I 2016 begynte vi jobben med å få de største kortselgerne våre (Cirkle K Snåsa, Coop Byggmix Snåsa, 

Coop Brede og Sportshytta AS) over på digitalt kortsalg, gjennom forhandlerløsningen Scanatura, 

som er en del av Inatur. I år kom vi i mål med dette, og etter litt innkjøring har det fungert 

kjempebra. Vi har nå full oversikt over solgte fiskekort til enhver tid, og det har også stor betydning 

for småviltjakta og arbeidet med fangstrapportering for rypa. 

Fjellstyret startet i høst en prosess med revidering av gjeldende fiskeregler, der vi ser at det kan 

åpnes for mere garnfiske, etter ønske fra hytteeierforeninger og andre brukere. Det kan også være 

aktuelt å få inn et punkt i fiskereglene om nedgraving av fiskeavfall, da det generelt har blitt et 

økende problem med innvollsorm i ferskvannsfisk. Dette kan begrenses ved å grave ned fiskeavfallet. 

Vi håper å få på plass de nye fiskereglene i løpet av 2018. 

I forbindelse med utarbeidelse av fiskeguiden tok vi i fjor kontakt med Statskog ang. statsgrunn rundt 

Gressåmoen fjellgård. På dette området gjelder i utgangspunktet Norgeskortet (fiskekort fra 

Statskog), men etter avtale gjelder nå også fiskekort for Snåsa fjellstyre. I praksis omfatter dette 

Hallbutjønna og en liten del av elva Luru. Vi har ikke fått til noen avtale ang. Holden, Skjeldbreien og 

Rørtjønna, som også er statsgrunn i Snåsa kommune. 

I høst har fjellstyret jobbet med et større skiltprosjekt, der planen er å få på plass skilting til 

fjellstyrehyttene, gapahukene, utleiebåtene og andre tilbud fjellstyret har. Skiltene følger nasjonal 

standard for turskilt. Noen skilt er allerede på plass, men storparten vil bli satt opp i 2018. Dette tror 

vi vil hjelpe oss mye med synligheten og tilgjengeligheten til hytter og fiskevann. Det gjør det også 

enklere å markedsføre oss mot utenbygdsboende og andre langveisfarende, da vi opplever at stadig 

flere etterspør nettopp dette med skilt og sti fram til turmålet. 



 

Vi er også i gang med å videreutvikle den digitale fiskeguiden som vi fikk ordnet på våre hjemmesider 

i fjor. Vi jobber nå sammen med en kartleverandør for å få satt inn et zoombart kart, der brukeren 

kan zoome seg inn til ulik målestokk i kartet. Det vil også bli lagt inn flere symboler og informasjon i 

kartet, dette kan f.eks. være utsalgssteder for jakt- og fiskekort, bomveger, sommer- og 

vinterparkering til hytter, infotavler og stier mm. Dette vil bli ordnet slik at brukeren selv kan velge 

hva av dette han vil se på kartet. Vi regner med å få på plass den nye løsningen før jul eller på nyåret. 

Dette vil bli et veldig løft for både fiskeguiden i seg selv, men også for de som leier hytter eller bare 

vil bli bedre kjent med våre områder og hva vi har å tilby. 

Vi vil gjerne ha med flere aktører for fiske og utleie i fiskeguiden også, men har foreløpig ikke fått 

noen respons fra de vi har sendt ut forespørsel til. 

 

 

 

Omsetning og antall fiskekort solgt i 2017: 

 

Vi har i år hatt en merkbar økning både av inntekter fra fiskekortsalget og antall utleiedøgn på 

fjellstyrehyttene.  

Vi justerte i februar i år opp prisene på jakt- og fiskekort, samt økte prisen på hytteutleie (Tabell 1). 

Prisstigninga på jakt- og fiskekort følger fjellovens forskrift om prisrammer, der øvre prisramme er 

gjeldende fram til mars 2021. Prisen på døgnkort hos Snåsa fjellstyre har nå nådd den øvrige 

prisrammen på 100 kr., det samme har ukeskort for innenbygdsboende. På de andre fiskekorta kan vi 

fortsatt øke prisene før neste prisramme blir fastsatt. 

 
 

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. 

2016 75,- 75,- 110,- 250,- 250,- 280,- 350,- 350,- 500,- 510,- 510,- 730,- 

2017 100,- 100,- 140,- 350,- 350,- 400,- 400,- 400,- 600,- 600,- 600,- 820,- 

Økning 25,- 25,- 30,- 100,- 100,- 120,- 50,- 50,- 100,- 90,- 90,- 90,- 

 

Tabell 1: Tabellen viser pris pr. fiskekort av de ulike korttypene i 2016 og 2017, samt prisøkningen i antall kr. 

 

Prisøkninga har i år hatt betydning for den økte omsetninga fra fiskekortsalget, men vi har også hatt 

en økning i antallet solgte fiskekort (tabell 2) og antall utleiedøgn på hyttene (tabell 4). 

 



 
 

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. 

2016 Uts.steder 203 19 77 14 7 30 18 84 53 7 61 24 

Inatur 279 0 68 90 0 52 37 5 18 0 6 23 

Sum antall 482 19 145 104 7 82 55 89 71 7 67 47 

2017 Uts.steder 191 28 71 52 5 24 31 72 43 8 59 18 

Inatur 308 1 80 87 5 29 47 21 21 29 15 14 

Sum antall 499 29 151 139 10 53 78 93 64 37 74 32 

Diff. antall kort 17 10 6 35 3 -29 23 4 -7 30 7 -15 

 

Tabell 2: Tabellen viser antall solgte fiskekort av de ulike korttypene, fordelt på året 2016 og 2017. Den viser 

også hvor mange av korta som er solgt hos forhandler/utsalgssteder og hvor mange som er solgt gjennom 

Inatur. 

 

I tabellen kan en se at vi stort sett har hatt økning i salget av alle korttypene i år, med unntak av 

korttypene ukeskort-, sesongkort-, og sesongkort familie krok, oter og garn for utenbygdsboende. Til 

gjengjeld har antallet solgte sesongkort familie krokfiske hatt en stor økning fra 7 kort i 2016, til 37 

kort i år. Det er spesielt salget av fiskekort som kun gjelder for krokfiske som har økt, og det er også 

disse vi har markedsført gjennom Inatur og Fishspot. Vi ser også at ukekort krokfiske har en større 

prosentøkning enn døgnkort krokfiske, med 33% økning mot 3%. 

Med unntak av sesongkort familie har det blitt solgt flest kort til utenbygdsboende i 2017. Dette 

gjelder spesielt døgn- og ukeskorta. Av korta solgt til utenbygdsboende er 40 solgt til utlendinger, 

fordelt på fiskere fra Sverige, Danmark, Frankrike, Sveits, Tyskland, Belgia og Polen. Dette er både 

døgnkort, ukeskort og sesongkort. 

 

Totalt i år har vi hatt en økning i omsetninga av fiskekort på kr. 88 105,- Dette er en prosentøkning på 

34% og viser en stor oppgang sammenlignet med siste år (tabell 3). 

 

Forhandler 2015 2016 2017 
Coop Byggmix Snåsa 42 155 42 315 49 360 
Coop Marked Brede 66 325 44 395 63 080 
Statoil Snåsa 27 965 35 770 45 380 
Sportshytta AS, Steinkjer 29 910 24 650 24 870 
Grong fritidssenter 575 0 ---* 
Strindmoen camping 1000 75 ---* 
    
Inatur.no 84 105 110 505 163125 

Sum 252 035 257 710 345815 

*Salg fra 2017 er ikke tatt med enda 

Tabell 3: Tabellen viser fjellstyrets inntekter fra fiskekortsalg hos utsalgssteder og Inatur for årene 2015, 2016 

og 2017. 



 

Hvis en ser på salg pr. måned (Figur 1) er det sommermånedene som utpeker seg som store 

salgstopper, etterfulgt av isfiskesesongen rundt påsketider. 

 

Figur 1: Inntekt pr. måned fra fiskekortsalget 2017, fordelt på utsalgssteder og Inatur. 

 

 

Figuren viser en større omsetning av kort solgt hos lokale utsalgssteder enn hos Inatur i perioden 

januar – mai. Dette kan forklares med at Innenbygdsboende i Snåsa i størst grad kjøper fiskekort hos 

utsalgssteder, og da gjerne fiskekorta med høyest pris, som sesongkort familie. Det samme gjelder 

utenbygdsboende som har hytte i Snåsa. Dette er noe vi kartla ved oppstart av fiskeprosjektet, da vi 

hadde en gjennomgang av hvem som kjøper fiskekort hvor og når. Den samme trenden kan vi se på 

oversikten over solgte kort for 2017.  

I sommermånedene har vi flere tilreisende, både utlendinger og utenbygdsboende, der mange kjøper 

fiskekortet på Inatur like i forkant av turen. I månedene september og oktober selges det flere kort 

på Inatur enn hos kortselgere, dette kan ha sammenheng med småviltjakta, da mange av 

småviltjegerne handler både jakt- og fiskekort på nett.  

Vi har ikke kjørt egne kampanjer på facebook i år, annet enn på isfiske, så vi har ikke noe 

sammenligningsgrunnlag på annonsering og solgte fiskekort i sommersesongen. Dette hadde vi noen 

forsøk med i fjor, med positive resultater, men ikke nok grunnlag til å kunne lage noen konklusjon.  

Fishspot hadde redaksjonell omtale med to saker fra Snåsa i sommer, en publisert 1. juli og en 11. 

august, i tillegg til at Inatur har kjørt noen kampanjer og nyhetsbrev med bla. fiske i Snåsa i 

sommersesongen. 

 

År 2015 2016 2017 

Antall utleiedøgn 696 718 821 

 

Tabell 4: Antall utleiedøgn av fjellstyrehyttene siste tre år. 
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Egne tanker og inntrykk fra prosjektet i 2017: 

Inntrykket fjellstyret har fra 2017 er at fiskeprosjektet har vært veldig positivt for markedsføringa, 

både for fiskekortsalg og hytteleie. Mange av de som tar kontakt med oss og aldri har vært i området 

før, har for eksempel sett på fiskeguiden vår, og ønsker å leie hytte og/eller fiske ut fra det de har 

sett og lest i guiden. Den har vært fin for å synliggjøre fiskemulighetene i Snåsa og kan også ha 

overføringsverdi for andre fjellstyrer eller områder som vil satse på fiske. 

Vi har også sett i hyttebøkene at det har kommet til mange nye brukere (deriblant fiskere) som ikke 

har vært i området før. Dette i større grad det siste året, da vi har hatt en økning på over 100 

utleiedøgn på fjellstyrehyttene. Vi mener å kan sette dette i sammenheng med markedsføringa og 

synliggjøringa som har blitt gjort gjennom fiskeprosjektet i år og i fjor. Synliggjøring gjennom Inatur 

og Fishspot er også en viktig del av dette. 

Vi har gjennom året hatt en god dialog med Fishspot, der de har hjulpet oss mye med 

markedsføringa på nett, gjennom deres nettside, men også gjennom en stor oppgradering av våre 

egne sider på Inatur. Sammen jobber vi med å finne et markedsføringsnivå som også er 

gjennomførbart etter prosjektslutt, uten at det krever for mye tid og ressurser.  

I 2016 og 2017 har vi hatt en del utgifter og investeringer på markedsføring, men vi håper å kunne 

dra nytte og høste videre av dette også i årene etter prosjektslutt, da vi opparbeider oss mye bra 

materiell og strategier for videre markedsføring ut fra de tiltakene vi gjennomfører gjennom 

prosjektet. 

 

 

 

Lisbeth Aassve 

Prosjektleder fiskeprosjektet, Snåsa fjellstyre 

 


