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Krav til skilting og merking av turstier 

 

 Turstien må ha en navngitt eier 

 

 Turstien må ha en navngitt stifadder som har ansvar for årlig vedlikehold 

 

 Turstien må ha et trafikksikkert startpunkt, med infotavle, skilting og 

merking herfra 

 

Dersom startpunkt er en parkeringsplass;  

 

o P-plassen må være godkjent av vei-eier (utkjørelsestillatelse) 

 

o P-plassen må ha en størrelse som tilsvarer behovet 

 

 Samtlige grunneiere som berøres av stien skal orienteres, og standard  

grunneieravtale skal være undertegnet før tiltak iverksettes. 

 

 Turstien skal være tilstrekkelig kloppet 

 

 Turstien må være merket i henhold til Merkehåndboka 

(merkehandboka.no) 

 

 Turstien må ha et navn og et navngitt endepunkt 

 

 All informasjon om turstien, skiltplan, vedlikeholdsavtale, gps-spor, 

turartikler med mere skal foreligge (digitalt) hos løype-eier. 

 

 Det må utarbeides informasjonsmateriell til turstien (turkort, turkart, 

digitale turkart e.l.) 
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Slaveliste 
- i noenlunde prioritert rekkefølge - 

 

1. GPS-spor/logg/kartutsnitt/tursti-idé 

2. Befaring, kartlegging av tilretteleggingsbehov, beregning av kloppemeter, grusing, merking, 

budsjettering, finansiering. 

3. Grunneieravtaler 

4. Stifadderavtaler - avklaring av arbeidsoppgaver 

5. Andre eventuelle avtaler: Vegvesen, kommune ved Veiansvarlig. 

6. Rydding av vegetasjon 

7. Enkel drenering 

8. Klopplegging hvis behov 

9. Brubygging hvis behov 

10. Grusing hvis behov 

11. Henge ut merkebånd hvis behov 

12. Vardebygging hvis behov 

13. Merking 

14. Skiltplanutforming, stedsnavnsansvarlig kommune 

15. Infotavle- utforming og design, levering av kart og innhold til tekst 

16. Bestilling av skilt 

17. Skiltklargjøring, montering av infoplakat i tavle 

18. Skiltoppsett 

19. Infotavleoppsett med høytidelig åpning! 

20. Utarbeiding av turkort - distribusjon og annen markedsføring av turstien (utenfor feltsesong-

arbeid!) 
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God tur! 

 

på Helgeland 


