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Sportsfiske, en viktig aktivitet for reiselivet 

«Alt henger sammen» 

• Forvaltning 
 

• Produktutvikling 
 

• Tilrettelegging 
 

• Markedsføring  
 

• Salg  



Målsetting: 
 

«Utvikling  av fisketurisme skal 
gi økt omsetning, verdiskaping 
og næringsutvikling hos 
rettighetshavere og andre 
aktører.  Dette skal være 
grunnlag for en egen 
organisering for langsiktig og 
forutsigbar drift.»  
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Fisketilbud 

Naturgitte 
forutsetninger 

Organisering 

Forvaltning 

Markedsføre 

Informasjon 

 
Nettside 

 

 
Kampanjer etc. 

 

Reise 

Bo Spise 

Andre tilbud/ 
aktiviteter 

Guider 

Handel 

Tilrettelegging 

Rettighetshavere 



Strategier 
 

• Helhetlig satsing. 
 

• Kunnskapsformidling, rådgivning og 
kvalitetssikring. 

 
• Bygge  nettverk  og infrastruktur for 
       fisketurisme. 
          
• Samarbeid, felles satsing og felles 

strategier.  Ressursforvaltning, 
produktutvikling, markedsføring og salg.  

 
• Kompetanse  og arbeid i nettverk. 

 
• Målrettet og spisset markedsføring.   
       Presentere «riktig vare» i riktig marked. 
  
•     Samlet får en «muskler» og blir synlig.  



Takk for 
oppmerksomheten! 

 
 
 
 

post@fishspot.no 



Informasjonskilder som er viktig for kjennskap til 
Fishspot og valget om å reise hit for å fiske 

0 1 2 3 4

Tips fra fiskekollegaer

Tips fra venner/familie

Nettsiden til Fishspot

Internettside for turistområdet/turistdestinasjonen

Diskusjonsforum på internett

Artikkel i et magasin

Informasjon fra personal i en sportsfiskebutikk

Fiskebøker

Annonse på andre nettsider

Annonse i fiskeblad (Jakt & fiske, Alt om fiske, ol)

Turistinformasjon

Artikkel i en avis

Turistbrosjyrer

Reiselivsmesse, beskriv hvilken

Annonse i en avis

Annonse på tv

Vurdert på en skala fra 1= svært lite interessert til 5=svært mye interessert 





Utviklingen av kommersielle gjestedøgn i 
Hedmark, juni – september, 2005 – 2013 (SSB) 
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-  Svensker, nedgang på 34 %          -  Nordmenn, nedgang 6 %  

 

-  Europeere, nedgang på 50 %   -  Totalt, nedgang 14 % 

 



Utviklingen av salg av fiskedøgn i Fishspot  
2012 – 2014* 
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- Solgte fiskedøgn i Fishspot til tilreisende 2012 – 2014 , opp 21 % (+ 14 891) 

 

* Fiskeområder som har vært med i Fishspot fra starten i 2010 har hatt en årlig gjennomsnittlig 
vekst på 10 %.  Økning i utbredelse i Fishspot gjør at tall for 2010 - 2011 ikke er 
sammenliknbare med 2012 – 2014.   
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Informasjonskilder som er viktig for kjennskap til 
Fishspot og valget om å reise hit for å fiske 

0 1 2 3 4

Tips fra fiskekollegaer

Tips fra venner/familie

Nettsiden til Fishspot

Internettside for turistområdet/turistdestinasjonen

Diskusjonsforum på internett

Artikkel i et magasin

Informasjon fra personal i en sportsfiskebutikk

Fiskebøker

Annonse på andre nettsider

Annonse i fiskeblad (Jakt & fiske, Alt om fiske, ol)

Turistinformasjon

Artikkel i en avis

Turistbrosjyrer

Reiselivsmesse, beskriv hvilken

Annonse i en avis

Annonse på tv

Vurdert på en skala fra 1= svært lite interessert til 5=svært mye interessert 
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Viktige elementer:  
 

• Lokalt engasjement 
 

• Målsettinger! 
 

• Samarbeid 
 

• Produktutvikling 
 

• Sonering/Forvaltningsregimer 
 

• Kvalitetssikring 
 

• Kommunisere utad at attraktive 
sportsfisketilbud er viktig for annen lokal 
verdiskaping. 
 

• Bli god på nett! 

 
 

 
 

«Det er ikke den sterkeste som overlever, det er 
heller ikke den mest intelligente, men den som er 
dyktigst til å tilpasse seg endringer.» 
 
~ Charles Darwin ~ 
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Fishspot for hele Hedmark 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


