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Figurer 
Figur 1. Årshjul for lag, foreninger, friluftsråd og andre søkere hentet fra Manual  Turskiltprosjektet 

(2015). Årshjulet beskriver tidspunkt for søknadsfrister, kursing, tildeling, og rapportering i Turskilt-

prosjektet. 

 

Figur 2. Antallet søknader som kom inn til Turskiltprosjektet i søknadsårene 2013, 2014 og første 

halvdel av 2015. Totalt kom det inn 927* søknader i 2013-april 2015. 

 

Figur 3. Forholdet mellom antall søknader og antall bevilgede delprosjekter i 2014. Tallene baseres 

på rapportskjemaene fra 13.11.14. Tall som kom inn til Turskiltprosjektet etter 13.11.14 er ikke med.  

 

Figur 4. Oversikt i prosent over hovedsøkerne i delprosjekter basert på rapportskjemaene per 

13.11.14. Totalt sto 344 organisasjoner som hovedsøkere i de 330 delprosjektene. Delprosjekter 

som rapporterte inn til Turskiltprosjektet etter 13.11.14 er ikke med.  

 

Figur 5. Fylkesvis fordeling av de 329 delprosjektene som ble rapportert inn til Turskiltprosjektet i 

2014* 

 

Figur 6. Fylkesvis fordeling av de 209 kommunene hvor delprosjekt gjennomføres. 

 

Figur 7. Prosentandel av kommunene som er representert i Turskiltprosjektet via rapporterings-

skjema i 2014, fordelt på fylke. Hvert å merke seg er at selv om noen kommuner ikke var represen-

tert gjennom rapporteringsskjemaene fra 2014 er det fremdeles mulig at de er representert i Turs-

kiltprosjektet, for eksempel gjennom delprosjekter fra 2013.  

 

Figur 8. Antall km turruter som er planlagt skiltet og merket i fylkeskommunene gjennom Turskiltpro-

sjektet. Totalt skal 13138 km turruter skiltes og merkes i fylkene. Tallene baseres på rapporterings-

skjemaene per 13.11.14.  

 

Figur 9. Gjenomsnitt antall km per delprosjekt per fylke og nasjonalt i Turskiltprosjektet.  

 

Figur 10. Fremdrift i skilting og merking i delprosjektene per november 2014 (fremdrift regnet i pro-

sentandel km turruter som er blitt ferdig merket).  

 

Figur 11. Prosentandel av turskiltene som hadde kommet opp per november 2014. 

 

Figur 12. Prosentandel av informasjonstavlene som hadde kommet opp per november 2014. 

 

Tabeller 
Tabell 1. Nøkkeltall fra rapporteringsskjemaene for Turskiltprosjektet i 2014 per 13.11.14. 

 

Tabell 2. Gjennomsnittsbudsjett per delprosjekt og per 1000 innbyggere, vist per fylke og for Turs-

kiltprosjektet (alle fylker samlet). Tallene baseres på alle innrapporterte delprosjekter 2014.  

 

Tabell 3. Gjennomsnittlig antall km, antall skilt, antall inf.tavler og tilsagn per delprosjekt per fylke og 

nasjonalt i Turskiltprosjektet. 

 

Tabell 4. Fremdrift i Turskiltprosjektet per 13.11.14* 

 

Tabell 5. De 18 fylkeskontaktene som ble intervjuet om Turskiltprosjektet og dato for telefonintervju-

ene. 
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1 Innledning  
 

Turskiltprosjektet er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom Gjensidigestiftelsen og fylkeskommu-

nene. Målsettingen med Turskiltprosjektet er å fremme folkehelsen ved å få flere folk ut på tur i 

nærheten av der de bor eller oppholder seg over tid. Ved å skilte og merke eksisterende ferdsels-

årer som trenger dette, i tillegg til å sette opp informasjonstavler, skal Turskiltprosjektet bidra til økt 

og trygg friluftsferdsel i folks nærmiljø. Til slutt skal alle stiene og løypene digitaliseres slik at de blir 

allment tilgjengelige på nettbaserte turkart. 

 

For å undersøke effekter og måloppnåelse i Turskiltprosjektet, kontaktet Gjensidigestiftelsen Norsk 

institutt for naturforskning (NINA) som i perioden 2015-2017 skal gjennomføre en studie med tittel 

«Effekter av Turskiltprosjektet». Studien skal undersøke effekter på brukshyppighet gjennom før- og 

etterundersøkelser i utvalgte case, hvorvidt skiltingen gir nye brukere og hvem de nye brukerne er. 

Studien skal også undersøke brukernes opplevelser av tiltaket, ny skilting og av turgåingen.  

 

Denne rapporten er bygget opp i to hoveddeler og gir en oversikt over omfang og geografisk forde-

ling av satsingen, i tillegg til å gjøre rede for fylkeskontaktenes erfaringer med satsingen så langt.  

 

Den første delen av rapporten (kapittel 3) baserer seg hovedsakelig på tallmateriale fra 2014 gitt av 

Gjensidigestiftelsen. Tabeller og figurer gjenspeiler altså ikke Turskiltsatsingen i sin helhet fram til i 

dag, fordi tallene baserer seg på et begrenset datamateriale, nemlig det som finnes av informasjon 

fra delprosjektrapporter per 13.11.14. Vi synes likevel at dette tallmaterialet gir et bilde av satsingen 

per i dag, som bør være nyttig både for videre arbeid i Turskiltprosjektet og videre arbeid i effekt-

studien som NINA gjennomfører. I tillegg til informasjonen i rapporteringsskjemaene fra 2014 har 

fylkeskontaktene supplert med informasjon om antall søknader for de tre søknadsårene 2013-2015. 

 

Den andre delen av rapporten (kapittel 4) baserer seg på fylkeskontaktenes synspunkter på Turs-

kiltprosjektet, gitt gjennom telefonintervjuer med NINA våren 2015.  

 

Kapittel 5 gir en samlet oppsummering av viktige funn, basert på kapittel 3 og 4. 

 

Som mål for studien i sin helhet ønsker vi å si noe om hva som er suksesskriteriene for Turskiltpro-

sjektet, og identifisere eventuelle tiltak for å bedre måloppnåelsen for Turskiltprosjektet. 
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2 Om Turskiltprosjektet  
 

Turskiltprosjektet er et samarbeid mellom privat-, offentlig og frivillig sektor med målsetting om å 

fremme folkehelsen ved å få flere folk ut på tur i nærheten av der de bor og oppholder seg over tid. 

Ved å skilte og merke eksisterende ferdselsårer som trenger dette, i tillegg til å sette opp informa-

sjonstavler, skal Turskiltprosjektet bidra til økt og trygg friluftsferdsel i folks nærmiljø. Til slutt skal 

alle stiene og løypene digitaliseres slik at de blir allment tilgjengelige på nettbaserte turkart og i en 

nasjonal turportal, enten ut.no eller godtur.no. 

 
 

2.1 Organisering av Turskiltprosjektet (2013-20171) 
 

Turskiltprosjektet startet høsten 2013 som en fortsettelse av Vestlandsprosjektet (2010-2012)2 og i 

2014 hadde samtlige fylkeskommuner (FK), unntatt Oslo, inngått avtale med Gjensidigestiftelsen. I 

perioden 2014-2016 utlyses det årlig midler som frivillige organisasjoner, friluftsråd, kommuner og 

andre organisasjoner kan søke om gjennom Turskiltprosjektet, for å skilte og merke stier i sine vir-

keområder. I tillegg bidrar turlag, turistforeninger, idrettslag, historielag osv. med en betydelig egen-

innsats. Også reiselivsaktører, friluftsråd, kommunetilsatte og andre aktører er ofte involvert i det 

lokale arbeidet knyttet til skilting, merking og informasjonstiltak av turruter.  

 

Den Norske Turistforening (DNT) har en faglig, koordinerende rolle i Turskiltprosjektet via prosjekt-

leder Bjørn Egil Hansen. Stillingen er bekostet av Gjensidigestiftelsen og varer over prosjektperio-

den på 3 år. En nasjonal styringsgruppe er sammensatt av tre representanter fra Gjensidigestiftel-

sen, tre fra fylkeskommunene (Hordaland, Hedmark og Nordland), Friluftsrådenes Landsforbund 

(FL) og Norsk Friluftsliv.  Bjørn Egil Hansen er sekretær for styringsgruppen. I tillegg er det to ob-

servatørplasser: en fra Miljødirektoratet og en fra Innovasjon Norge.  

 

 

Per april 2015 består styringsgruppa av: 

 

• Unn Dehlen, leder – Gjensidigestiftelsen 

• Veslemøy Rue Barkenes – Gjensidigestiftelsen 

• Ivar Øien – Gjensidigestiftelsen 

• Anna Elisa Tryti – Hordaland fylkeskommune 

• Lars Gotaas – Hedmark fylkeskommune 

• Gudrun Hagen – Nordland fylkeskommune 

• Lasse Heimdal – Norsk friluftsliv 

• Morten Dåsnes – Friluftsrådenes Landsforbund 

• Anne-Mari Planke – Den Norske Turistforening 

• Haaken Christensen – Innovasjon Norge (observatør) 

• Nils Yngve Berg – Miljødirektoratet (observatør) 

 

Regionalt/lokalt koordineres Turskiltprosjektet fylkesvis og i hver fylkeskommune sitter det en fyl-

keskontakt for Turskiltprosjektet. Slik koordineres de lokale delprosjektene i Turskiltprosjektet av 

Fylkeskommunene, enten gjennom direkte kontakt med involverte organisasjoner, lag, foreninger, 

og friluftsråd eller via kommunene. Mer om fylkeskontaktenes rolle i avsnitt 4.1. 

                                                      

 
1Turskiltprosjektet varer i utgangspunktet i perioden 2014 – 2016, men dette er tildelingsår av pro-
sjektmidler. Siste gjennomføringsår for de enkelte delprosjektene med gjennomføringsperiode på inn-
til 19 måneder blir 2017 med rapporteringsfrist 29. November 2017. I tillegg forutsettes det vedlikehold 
av turrutene i 10 år etter avsluttet skilting/merking og at informasjon om turrutene digitaliseres. Det er 
også verdt å merke seg at noen fylker startet før 2014 med første tildelingsrunde i 2013. 
2 Vestlandsprosjektet var et samarbeid mellom Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, 
Rogaland og Gjensidigestiftelsen, om merking og gradering av turløyper etter ny nasjonal standard. 
Prosjektperioden var 2010-2012, men det er fortsatt pågående prosjekter som ikke er ferdigstilt. 
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2.2 Tilskuddsordningen 
 

Hvert år i prosjektperioden 2014-2016 arrangeres det søknadsrunder i Turskiltprosjektet der frivillige 

organisasjoner, samt kommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til skilting, merking, og informa-

sjonstiltak av turruter i nærmiljøet der folk bor eller oppholder seg over tid. Tilskuddsordningen fi-

nansieres av Gjensidigestiftelsen i samarbeid med Fylkeskommunene, og i noen tilfeller kommu-

nene som er med i Turskiltprosjektet. Gjensidigestiftelsen går inn med 50% av beløpet og offentlig 

sektor bidrar med resterende 50%. Vanligvis arrangeres det en søknadsrunde på våren for hver fyl-

keskommune og noen ganger arrangerer enkelte fylkeskommuner også en tilleggsrunde på høsten. 

Manualen for Turskiltprosjektet3 viser hvilke tiltak som kan motta støtte. Litt forenklet gis penger til 

turskilt, tur-informasjonstavler, festemidler til skilt og tavler som stolper, stolpefester, og tavlehus, 

samt utarbeiding av innholdet på informasjonstavler. Nytt for 2015 er at det også gis penger til tur-

kort (små «flyvere» / informasjonsark). Alt annet som må til for at turrutene skal bli gjort i stand, for 

eksempel selve arbeidet med å skilte og merke, og vedlikehold av turrutene, liksom promotering av 

disse for at de skal bli (mer) brukt, må (de private) aktørene selv bekoste.  

 

 

2.3 Søknadsbehandling, prosjektgjennomføring og rapporteringer 
 
Søknadsfristen for delprosjekter i Turskiltprosjektet er satt til 15. februar. Søknadsrunden baseres 

på at søknadskjema (Vedlegg 2 i Manual Turskiltprosjektet, 2015) fylles ut og sendes til fylkeskom-

munen der tiltaket er planlagt gjennomført. Hver enkelt fylkeskommune (eventuelt kommunene) er 

deretter ansvarlig for saksbehandling av de søknadene som kommer inn4. Vanligvis gjennomgår fyl-

keskontakten søknadene først på egen hånd og vekter disse opp mot kriteriene for Turskiltprosjek-

tet gitt i Manual Turskiltprosjektet (2015). Deretter tildeles prosjektmidler til utvalgte delprosjekter 

gjennom en tildelingsgruppe som fatter endelig vedtak i saken. Før 1. april skal fylkeskontaktene 

meddele søkere om hvilke delprosjekter som får tildelt midler.  

 

Turruter som prioriteres er ifølge Manual Turskiltprosjektet (2015, side 54):   

 

 Turruter i nærheten av der folk bor og oppholder seg. 

 Turruter som er ferdig prosjektert (planlagt). 

 Prosjekter som inngår i en helhetlig plan eller strategi. 

 Turruter med plan for aktivitetstiltak/synliggjøringstiltak. 

 Turruter med forventet stor bruk. 

 Turruter tilknyttet holdeplass/knutepunkt for kollektiv transport. 

 Samarbeidsprosjekter der flere parter deltar. 

 Prosjekter som legger opp til dokumentasjon av bruken (elektronisk, turpostkasser eller lig-

nende). 

 

Videre beskriver Vedlegg 1 i Manual Turskiltprosjektet (2015) kravene til de enkelte delprosjektene 

for skilting og merking:  

 

 Merkehåndboka skal følges. 

 Minst én ansvarlig gjennomfører et «skilt- og merkekurs» i regi av det nasjonale Turskiltpro-

sjektet (med mindre vedkommende kan dokumentere tilsvarende kompetanse). 

 Det må dokumenteres hvordan drift og vedlikehold skal skje i minimum en 10-årsperiode fra 

tidspunktet tiltakene er ferdigstilt (f. eks. inngått vedlikeholdsavtale, henvisning til styreved-

tak i foreningen, eller tilsvarende). 

 Den ansvarlige organisasjonen/aktøren skal ha logo eller navn på skilt eller skiltstolper, se 

også Manual – Turskiltprosjektet. 

                                                      

 
3 http://www.Turskiltprosjektet.no/wp-content/uploads/2015/05/Turskiltprosjektet-MANUAL2015-opp-
lag3.pdf. 
4 I Buskerud fylkeskommune er dette ansvaret delegert til de enkelte kommuner. 

http://www.turskiltprosjektet.no/wp-content/uploads/2015/05/Turskiltprosjektet-MANUAL2015-opplag3.pdf
http://www.turskiltprosjektet.no/wp-content/uploads/2015/05/Turskiltprosjektet-MANUAL2015-opplag3.pdf
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 Informasjonstavler og turkort knyttet til turruter skal ha følgende logo-elementer:  

1) Gjensidigestiftelsen, 2) den aktuelle fylkeskommunen og 3) den som har ansvar for skil-

ting og merking til den (de) aktuelle turruta(ene), se også Manual for Turskiltprosjektet 

2015. 

 Det må være inngått skriftlig avtale med den (de) berørte grunneier(ne) før midler utbetales 

og tiltak iverksettes (inkludert avtaler med Statens Vegvesen / kommune langs offentlig 

vei). Minimum varighet på grunneieravtaler skal være 10 år. 

 Skilting, merking og infotiltak (turistinformasjonstavler og turkort) meldes inn til den (de) ak-

tuelle kommunen(e) før tiltakene iverksettes. 

Søker som har mottatt tilskudd via prosjektet, melder inn kartinformasjon om turruten(-e) til Kartverket 

enten via www.rettikartet.no eller på håndtegnet kartskisse, jfr vedlegg i www.merkehåndboka.no. 

 Turforslag med utgangspunkt i nye skiltings- og merkingstiltak GPS-logges inn på en av de 

nasjonale turportalene, for eksempel www.ut.no eller www.godtur.no. 

 Rapport må skrives og sendes prosjekteier (fylkeskommunen) når turruta er ferdig merket, 

skiltet og registrert, jfr årshjulet under (Fig. 1).  

 

 
Figur 1. Årshjul for lag, foreninger, friluftsråd og andre søkere hentet fra Manual  Turskiltpro-

sjektet (2015). Årshjulet beskriver tidspunkt for søknadsfrister, kursing, tildeling, og rapporte-

ring i Turskiltprosjektet. 

 

Det er verdt å merke seg at Manualen for Turskiltprosjektet er ny for 2015 og ikke har tilbakevir-

kende kraft ”for tiltak som allerede er satt i gang på grunnlag av utbetalte midler fra Turskiltprosjek-

tet i 2013/14”. Det innebærer at fylkeskontaktenes erfaringer med Turskiltprosjektet, som beskrives i 

denne rapporten, til dels baserer seg på delprosjektene som strengt tatt ikke omfattes av kravene til 

Turskiltprosjektet eksakt sånn som de beskrives i den nye manualen. Likevel, retningslinjene for 

Turskiltprosjektet har stort sett vært de samme med unntak for kravene om hva som skal rapporte-

res, hvordan og når fra delprosjektene (jfr. Merkehåndboka, 2013).   

http://www.rettikartet.no/
http://www.merkehåndboka.no/
http://www.ut.no/
http://www.godtur.no/
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3 Omfang og geografisk fordeling av satsingen  
 

I denne delen av rapporten vil vi legge fram tall og oversikter som viser omfang og geografisk forde-

ling av delprosjekter i Turskiltprosjektet. Tallene baseres på informasjon fra  rapporteringsskjema-

ene som kom inn til Turskiltprosjektet nasjonalt i 2014. Tabeller og figurer gjenspeiler altså ikke Tur-

skiltsatsingen i sin helhet fram til i dag, fordi tallene baserer seg på et begrenset datamateriale, 

nemlig det som finnes av informasjon fra delprosjektrapporter per 13.11.14. Vi synes likevel at dette 

tallmaterialet gir et bilde av satsingen per i dag, som bør være nyttig både for videre arbeid i Turs-

kiltprosjektet og videre arbeid i effekt-studien som NINA gjennomfører.  

 

I tillegg til informasjonen i rapporteringsskjemaene fra 2014 har fylkeskontaktene supplert med in-

formasjon om antall søknader for de tre søknadsårene 2013-2015. NINA har fått tilgang til de in-

terne, fylkesvise rapporteringsskjemaene for 2014 gjennom Turskiltprosjektets prosjektleder Bjørn 

Egil Hansen. Dette materialet inneholder opplysninger om for eksempel antall delprosjekter som er 

blitt tildelt midler i 2014, og antall km turruter som er blitt eller er planlagt skiltet i delprosjektene.  

 

 

Kort om begrensinger i tallmaterialet og avgrensing av begrepene «turruter» og «tiltak» 

 

Noen begrensinger i tallmaterialet kan være greit å være klar over for videre lesing av rapporten, og 

for videre arbeid med rapporteringer i Turskiltprosjektet. NINA har også gitt tilbakemeldinger på rap-

porteringsskjemaer til Gjensidigestiftelsen høsten 2015. For eksempel mangler en del opplysninger 

i rapportene fra 2014. Selv om noen av de mangelfulle opplysningene kom inn til Turskiltprosjektet i 

etterkant, valgte vi å ta utgangspunkt i materialet som forelå i rapporteringsskjemaene per 13.11.14. 

Grunnen til det var at vi ønsket å sammenligne fremdriften i delprosjektene i de forskjellige fylkene / 

kommunene.  

 

Andre faktorer som begrenser materialet er mangelen på forklaringer om hvordan kategoriene i rap-

porteringsskjemaene skal tolkes. For eksempel foreligger det ikke en klar definisjon av hvordan tur-

ruter skal telles i delprosjektene. Derfor er det usikkert hva delprosjektene har definert som en tur-

rute, når de i rapporteringsskjemaene har oppgitt antall turruter som omfattes av delprosjektene. 

Merkehåndboka opererer med begrepet «rute». Det er en samlebetegnelse for sti, løype, turvei og 

led for vandring, skigåing, sykling samt padling og roing. Bjørn Egil Hansen opplyser at siden Turs-

kiltprosjektet har fokus på å gi midler til å synliggjøre «ruter» i urbane og tettstedsnære strøk, hvor 

det også finnes andre slags «ruter», har Turskiltprosjektet valgt å bruke begrepet «turruter». Inten-

sjonen er altså at «turruter» diskriminerer andre ruter;  for eksempel båtruter, bussruter, avisruter, 

postruter. Vi bruker i det følgende begrepet «turrute» på denne måten og i samsvar med hva Bjørn 

Egil Hansen har utdypet: En turrute er en sti, en skiløype, led for padling, mens tiltak skal forstås 

som at en turrute synliggjøres gjennom merking (maling, varder, stolper etc.), skilting, «on-location-

info» (eks en infotavle på et startsted), eller «off-location-info» (eks turkort, turportal). 

 

Videre skal det for hvert delprosjekt oppgis antall km turruter samt i hvilke kommuner delprosjekt 

gjennomføres. Men i de tilfellene hvor et delprosjekt går over flere kommuner er det ikke spesifisert 

hvor stor andel av det totale antallet km turruter som ligger i hver enkelt kommune. Derfor oppstår 

det noen gang usikkerhet om hvordan antallet km turruter fordeler seg over kommunene som om-

fattes av Turskiltprosjektet.  

 

Dessuten finnes det delprosjekter i Turskiltprosjektet som ikke omfattes av rapporteringsskjemaene 

som NINA har fått tilgang til. Dette kommer av at det før 2014 ikke forelå krav om at delprosjektene 

skulle underveis- og sluttrapporteres på den samme måten. Derfor er ikke alle delprosjektene fra 

tidligere tildelingsrunder med i rapportene fra 2014. Turskiltprosjektet har heller ikke mulighet å 

kreve at delprosjekter fra tidligere tildelingsrunder i 2013 skal rapporteres i henhold til de rapporte-

ringsskjemaene som nå foreligger.  
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Som disse eksemplene viser, foreligger det visse mangler og en del usikkerhet i datamaterialet som 

gjør sammenligning av dataene, for eksempel mellom fylker, noe usikkert. Likevel bør informasjo-

nen som er tilgjengelig gjennom rapporteringsskjemaene fra 2014 gi en god oversikt over omfang 

og geografisk fordeling av Turskiltprosjektet per i dag. I tillegg har vi også brukt nettbasert informa-

sjon om Turskiltprosjektet som ligger tilgjengelig på Turskiltprosjektets offisielle nettsider og på fyl-

kesnivå, og som nevnt har fylkeskontaktene supplert med informasjon om antall søknader for de tre 

søknadsårene 2013-2015. 

 

 

3.1 Nøkkeltall 
 

Turskiltprosjektet er en nasjonal satsing av stort omfang. Rapporteringsskjemaene fra 2014 viser at 

Gjensidigestiftelsen og Fylkeskommunene/kommunene til sammen har bidratt med nærmere 

25 300 000 NOK til delprosjektene som omfatter over 13 000 km turruter og 20 000 turskilt og infor-

masjonstavler (Tabell 1). Flere tusen grunneiere er berørt av tiltakene og før utgangen av 2015 

kommer hundrevis av frivillige til å ha brukt mange titusener dugnadstimer på skilting og merking 

rundt om i landet (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Nøkkeltall fra rapporteringsskjemaene for Turskiltprosjektet i 2014 per 13.11.14. 

Antall delprosjekter 329 

Antall kommuner* 209 

Antall km turruter* 13 138  

Antall turskilt som skal settes opp* 17 683 

Antall informasjonstavler som skal monteres* 2 671 

Antall gjennomførte dugnadstimer per 13.11.14* 38 472 

Antall grunneiere berørt av delprosjektene (avtaler som trengs) * 3 318 

Tilsagn gitt (NOK, 50% fra FK og 50% fra Gjensidigestiftelsen)  25 296 678 

* De reelle tallene er sannsynligvis noe høyere fordi noe informasjon manglet i rapporteringsskje-

maene 

 

Størst gjennomsnittlig tilsagn per delprosjekt har delprosjektene i Nordland fylkeskommune fått (177 

417 NOK/delprosjekt), deretter Rogaland og Oppland med over 140 000 NOK per delprosjekt (Ta-

bell 2). Mest penger per innbygger satses det gjennom Turskiltprosjektet på skilting og merking i 

Troms (21 444 NOK / 1 000 innbyggere), fulgt av Nord-Trøndelag og Finnmark (Tabell 2). Spennet i 

tiltaksbudsjett og størrelse på delprosjektene er dog stort og generelt ligger gjennomsnittlig tilsagn 

per delprosjekt på nærmere 77 000 NOK (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Gjennomsnittsbudsjett per delprosjekt og per 1000 innbyggere, vist per fylke og for 

Turskiltprosjektet (alle fylker samlet). Tallene baseres på alle innrapporterte delprosjekter 

2014.  

Fylke 

Gjennomsnittsbudsjett / 

delprosjekt (NOK) 

Gjennomsnittsbudsjett / 

1000 innbyggere (NOK) 

Østfold 65 775 1 847 

Akershus 58 500 1 016 

Hedmark 67 571 4 865 

Oppland  140 891 12 002 

Buskerud 107 993 9 918 

Vestfold 50 000 1 661 

Telemark* 50 818 4 890 

Aust-Agder* 48 696 4 923 

Vest-Agder 100 054 2 242 

Rogaland 142 857 2 176 

Hordaland 90 429 4 833 

Sogn og Fjordane 50 495 9 268 
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Møre og Romsdal 100 968 4 247 

Sør-Trøndelag 84 115 7 143 

Nord-Trøndelag 74 912 18 293 

Nordland 177 417 4 419 

Troms 48 943 21 444 

Finnmark 88 400 17 631 

Alle 76 890 5 653 

*Et delprosjekt var delt mellom Aust-Agder og Telemark: 1/2 telles derfor per fylke og delprosjektets 

budsjettet på 35 000 er fordelt likt mellom fylkene. 

 

 

3.2 Antall søknader 
 

Antall søknader forteller noe om interessen for Turskiltprosjektet. Siden 2013 har over 900 søkna-

der kommet inn til Turskiltprosjektet fordelt over de 18 fylkeskommunene som er med i Turskiltpro-

sjektet (Figur 2). Flest søknader har kommet inn til Troms (108 søknader; 12%), Buskerud (86 søk-

nader; 9%), Oppland (83 søknader; 9%), og Hordaland (83 søknader; 9%) fylkeskommuner. Til 

sammen utgjør søknadene i disse fire fylkene 39% av det totale antallet søknader som er kommet 

inn til Turskiltprosjektet.   

 

 

 
 

 

 

 

Figur 2. Antallet søknader som kom inn til Turskiltprosjektet i søknadsårene 2013, 2014 og 

første halvdel av 2015. Totalt kom det inn 927* søknader i 2013-april 2015. 

* For Østfold manglet informasjon om totalt antall søknader innkommet i 2014 men 8 søknader ble 

tildelt prosjektmidler. For 2015 oppga fylkeskontakten at det hadde kommet inn 7 til 10 søknader. I 

tabellen har vi regnet med 15 søknader totalt for de to årene. 
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3.3 Antall søknader i forhold til tildelte delprosjekter 
Forholdet mellom antall søknader i 2014 og antall bevilgede delprosjekter (Figur 3) viser at med 

unntak for Sør-Trøndelag og Nordland er det en balanse mellom behov og/eller interesse for skilting 

(antall søknader) og antall tildelte delprosjekt. En viktig faktor for innvilging av søknader er i følge 

fylkeskontaktene kvalitet på søknaden (formelle krav, gjennomføringsevne m.m.), i tillegg til tilgjeng-

elige prosjektmidler.  

 

 
 

Figur 3. Forholdet mellom antall søknader og antall bevilgede delprosjekter i 2014. Tallene 

baseres på rapportskjemaene fra 13.11.14. Tall som kom inn til Turskiltprosjektet etter 13.11.14 

er ikke med.  

* For Østfold manglet informasjon om totalt antall søknader innkommet i 2014 men 8 søknader ble 

tildelt prosjektmidler. 

** For Sør-Trøndelag er tildelingsårene 2013 og 2014 rapportert sammen. 

*** For Troms ble 27 delprosjekter rapportert inn til Turskiltprosjektet i 2014, basert på informasjon 

fra fylkeskontakten i etterkant. Antall søknader var 30, også i følge informasjon fra fylkeskontakt. 

 

 

3.4 Hovedsøkere i de tildelte delprosjektene 
 

Vi har bare informasjon om hvem som står som hovedsøkere i delprosjektene, og har dermed ingen 

fullstendig oversikt over hvem som deltar totalt sett i Turskiltprosjektet. Oversikten over hovedsø-

kerne (Figur 4) viser at Turskiltprosjektet engasjerer et stort mangfold og bredt utvalg av ulike frivil-

lige organisasjoner. Av de som rapporterte i november 2014 utgjorde idrettsforeningene hovedan-

delen av hovedsøkerne blant frivillige organisasjoner og foreninger (21%), fulgt av DNTs lokallag 

(15%) og ulike typer grendelag (14%).  

 

Av rapportene fra november 2014 ser vi at kommunene stod som eller blant hovedsøkerne i 19% av 

delprosjektene, mens ulike Friluftsråd stod som eller blant hovedsøkerne i 6% av delprosjektene.  
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Figur 4. Oversikt i prosent over hovedsøkerne i delprosjekter basert på rapportskjemaene per 

13.11.14. Totalt sto 344 organisasjoner som hovedsøkere i de 330 delprosjektene. Delprosjek-

ter som rapporterte inn til Turskiltprosjektet etter 13.11.14 er ikke med.  

* i kategorien idrettsforeninger finner vi idrettsklubber, sykkelgrupper, skiforeninger og orienterings-

klubber.  

** i kategorien grendelag finner vi venneforeninger, velforeninger, grendelag, bygdelag, bygdeutvik-

lingslag, og utviklingslag. 

*** i kategorien «andre» finner vi frivilligsentraler, pilgrimssenter, næringslag, kirkeforening, nasjo-

nalparksenter, nasjonalparkstyre, ungdomslag, 4H, kystlag,  lokallag i Norges jeger og fiskeforening 

m.fl.  

 

 

3.5 Fylkesvis fordeling av innrapporterte delprosjekt  
 

Per 13.11.14 hadde 329 delprosjekter rapportert inn til de respektive fylkeskommune hvor tiltakene 

gjennomføres (Figur 5). Den fylkesvise fordelingen av delprosjektene gir informasjon om den geo-

grafiske spredningen av Turskiltprosjektet og viser en konsentrasjon av delprosjekter i Troms, som 

har  absolutt flest innrapporterte delprosjekter. Det er også her det satses absolutt mest prosjekt-

midler per innbyggere (Tabell 2). Det fremgår videre at over halvparten (56%) av de innrapporterte 

delprosjektene er lokalisert i under en tredjedel av alle fylker i Turskiltprosjektet (5 av18); Troms, 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hordaland, og Buskerud. Det er også i disse fem fylkene samt i 

Sogn og Fjordane og Oppland at flest kommuner er representert gjennom delprosjektene (Figur 6).  
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Figur 5. Fylkesvis fordeling av de 329 delprosjektene som ble rapportert inn til Turskiltpro-

sjektet i 2014* 

* I figur 6 er alle delprosjektene fra rapportskjemaene i 2014 inkludert, dvs. både statusrapporter og 

sluttrapporter for delprosjekter som fått tilsagn i 2014 og også noen delprosjekter fra 2013.  

 

 

 

3.6 Antall kommuner hvor delprosjekt blir gjennomført 
Den fylkesvise fordeling av kommuner hvor Turskiltprosjektet er representert gir utfyllende informa-

sjon om den geografiske spredningen i Turskiltprosjektet. Totalt finnes delprosjekter  i 209 kommu-

ner (Figur 6). 
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Figur 6. Fylkesvis fordeling av de 209 kommunene hvor delprosjekt gjennomføres. 

 

Ser man på hvor stor prosentandel av kommunene som er representert i Turskiltprosjektet er det 

Troms som gjør det absolutt best også på dette punktet (Figur 7). I Troms gjennomføres delprosjekt 

i 88% av kommunene men også i Buskerud og Aust-Agder gjennomføres delprosjekt i 86% respek-

tive 80% av kommunene (Figur 7). I 12 av 18 fylkeskommuner gjennomføres delprosjekt i minst 

50% av kommunene (Figur 7).  

 

For Møre og Romsdal og Nordland er sannsynligvis flere kommuner representert gjennom delpro-

sjektene og tallene i tabellen er derfor noe misvisende, se tabelltekst.  
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Figur 7. Prosentandel av kommunene som er representert i Turskiltprosjektet via rapporte-

ringsskjema i 2014, fordelt på fylke. Hvert å merke seg er at selv om noen kommuner ikke var 

representert gjennom rapporteringsskjemaene fra 2014 er det fremdeles mulig at de er repre-

sentert i Turskiltprosjektet, for eksempel gjennom delprosjekter fra 2013.  

*For Møre og Romsdal og Nordland er sannsynligvis (mange) flere kommuner representert gjen-

nom delprosjektene og tallene i tabellen er derfor noe misvisende. Dette kommer av at det i noen 

tilfeller ikke er presisert i hvilke kommuner delprosjektene gjennomføres. For eksempel oppgis at 

noen delprosjekt går i "flere kommuner" eller i "friluftsråd" hvor mange kommuner er representert, 

men det fremgår ikke hvis delprosjektene går gjennom alle eller bare noen av medlemskommu-

nene. 

 

Vi har sett at det i 12 av 18 fylkeskommuner gjennomføres tiltak i minst 50% av kommunene. Det 

betyr at Turskiltprosjektet har et stort geografisk nedslagsfelt. For å kunne si noe om hvorvidt tiltak 

gjennom Turskiltprosjektet når flest innbyggere for eksempel i tettbygde versus spredtbygde strøk, 

må turrutene først være kartfestet digitalt for videre sammenstilling med demografiske kart. 
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3.7 Omfang av turruter målt i antall kilometer 
 

Antall kilometer turruter som merkes er et viktig mål for å si noe om omfanget av satsingen. Av rap-

porteringsskjemaene fra 2014 (en del kommuner har ikke angitt antall km i rapportene fra 2014, 

men dette vil komme i sluttrapporter) fremgår det at Oppland er det fylket hvor flest km med turruter 

inngår i satsingen. Der skal 2 967 km* turruter merkes og skiltes gjennom Turskiltprosjektet (Figur 

8). Det utgjør over én femtedel av det totale antallet km turruter i Turskiltprosjektet i 2014 (13138 

km) og nesten 5 ganger flere km per delprosjekt enn det nasjonale gjennomsnittet (Figur 9). Også i 

Møre og Romsdal og Rogaland omfatter delprosjektene i gjennomsnitt langt flere km enn det nasjo-

nale gjennomsnittet på 40 km per delprosjekt (Figur 9). Sammenlignet med Figur 5 kan vi for ek-

sempel se at Buskerud, Hordaland og Troms har flest, men relativt kortere delprosjekter enn det na-

sjonale gjennomsnittet. Hedmark, Oppland, Rogaland og Møre og Romsdal representerer ikke mer 

enn 14% av det totale antallet delprosjekter, men har altså de relativt mest omfattende delprosjek-

tene (Tabell 3). Dette reflekteres av så vel antall km, skilt og informasjonstavler per gjennomsnitts-

delprosjekt som gjennomsnittlig tilsagn per delprosjekt (Tabell 3). Oppland og Rogaland er to av de 

tre fylkene med høyest gjennomsnittlig tilsagn per delprosjekt (Tabell 2).  

 

 

  
 

Figur 8. Antall km turruter som er planlagt skiltet og merket i fylkeskommunene gjennom 

Turskiltprosjektet. Totalt skal 13138 km turruter skiltes og merkes i fylkene. Tallene baseres 

på rapporteringsskjemaene per 13.11.14.  

* Fylkeskontakt opplyser at det korrekte tallet er 3016 km.  
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Figur 9. Gjenomsnitt antall km per delprosjekt per fylke og nasjonalt i Turskiltprosjektet.  

 

Tabell 3. Gjennomsnittlig antall km, antall skilt, antall inf.tavler og tilsagn per delprosjekt per 

fylke og nasjonalt i Turskiltprosjektet 

Fylkeskommune Km/delp Skilt/delp Informasjonstavler/delp Tilsagn (NOK)/delp 

Østfold 17 55 7 65 775 

Akershus 16 81 7 58 500 

Hedmark 58 94 13 67 571 

Oppland 185 226 20 140 891 

Buskerud 22 48 6 107 993 

Vestfold 20 41 5 50 000 

Telemark* 23 48 6 50 818 

Aust-Agder* 10 28 4 48 696 

Vest-Agder 53 66 9 100 054 

Rogaland 74 119 8 142 857 

Hordaland 22 70 7 90 429 

Sogn og Fjordane 12 11 3 50 495 

Møre og Romsdal 109 42 7 100 968 

Sør-Trøndelag  50 59 18 84 115 

Nord-Trøndelag 46 51 6 74 912 

Nordland 44 52 5 177 417 

Troms 23 20 7 48 943 

Finnmark 33 17 5 88 400 

Alle 40 54 8 76 890 
*Et delprosjekt var delt mellom Aust-Agder og Telemark og delprosjektets omfang (budsjettet, an-
tall km, skilt og informasjonstavler) er delt likt mellom de to fylkene. 
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3.8 Fremdrift i Turskiltprosjektet per 13.11.14 
 

Gjennom arbeidet med de 329 delprosjektene omfattet av rapporteringsskjemaene for Turskiltpro-

sjektet i 2014, kommer 13 138 km turruter til å bli merket og skiltet med 17 682 turskilt og 2 671 in-

formasjonstavler (Tabell 1). Per 13.11.14 var 6 016 km, eller nesten halvparten av strekningene 

merket (Tabell 4; Figur 10), cirka en tredjedel av turskiltene og en fjerdedel av informasjonstavlene 

var også kommet på plass (Tabell 4; Figur 11, og Figur 12).  

 

Tabell 4. Fremdrift i Turskiltprosjektet per 13.11.14* 

Antall km turruter skiltet og merket 6 016 

Antall km turruter som gjenstår 7 122 

Antall turskilt montert 5 612 

Antall turskilt som gjenstår 12 070 

Antall informasjonstavler montert  645 

Antall informasjonstavler som gjenstår 2 026 
*tallene baseres på rapporteringsskjemaene fra 2014 

 

 

 
 

 

Figur 10. Fremdrift i skilting og merking i delprosjektene per november 2014 (fremdrift regnet 

i prosentandel km turruter som er blitt ferdig merket).  
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Figur 11. Prosentandel av turskiltene som hadde kommet opp per november 2014. 

 

 

 

 
 

Figur 12. Prosentandel av informasjonstavlene som hadde kommet opp per november 2014. 
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3.9 Frivilliges innsats 
 

I gjennomsnitt har frivillige brukt 117 dugnadstimer på merking og skilting per delprosjekt, men gjen-

nomsnittet varierte stort mellom de forskjellige fylkeskommunene (Figur 13). I de seks fylkeskom-

munene Nord-Trøndelag, Nordland, Akershus, Oppland, Buskerud, og Møre og Romsdal har de fri-

villige i gjennomsnitt lagt flere dugnadstimer i arbeidet med delprosjektene enn det nasjonale gjen-

nomsnittet. Aller mest dugnadstid har delprosjektene i Nord-Trøndelag lagt i arbeidet så langt. Der 

har de arbeidet nesten fire ganger så mye med sine delprosjekter som det nasjonale gjennomsnittet 

(Figur 13). En av grunnene til det store spriket i antall dugnadstimer er blant annet utfordringene 

som de frivillige har hatt med å få på plass grunneieravtaler, som er en forutsetning før arbeidet kan 

begynne. Dette var også en av grunnene til at 23 delprosjekter fra 2013 har fått utsettelse. Andre 

utfordringer som også må på plass før dugnadsarbeidet kan settes i gang er utforming og leveranse 

av turskilt, festemateriale og informasjonstavler som skal settes opp. 

 

 

 
 

Figur 13. Gjennomsnittlig antall dugnadstimer brukt per delprosjekt i de forskjellige fylkes-

kommunene, og for Turskiltprosjektet totalt sett til og med 13.11.14.  

 

Selv om det er mye som må på plass og det på mange måter er en krevende jobb å komme i mål, 

er det allikevel noen delprosjekter som har klart å bli ferdige allerede i løpet av de første syv måne-

dene av tiltaksperioden.5 Per 13.11.14 kunne 31 delprosjekt fra 6 fylkeskommuner sluttrapportere. 

Av sluttrapportene for disse delprosjektene fremgår at de frivillige i gjennomsnitt har brukt 189 dug-

nadstimer per delprosjekt og i gjennomsnitt har de merka 31 km turstier og satt opp 36 turskilt og 14 

informasjonstavler per delprosjekt. 

 

                                                      

 
5 Tiltaksperioden varer inntil 19 måneder, jf. Årshjulet for Turskiltprosjektet (Figur 1). 
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4 Fylkeskontaktenes erfaringer med Turskiltprosjektet 
 

I perioden 11. mai til 7. juli 2015 kontaktet og intervjuet NINA samtlige fylkeskontakter for Turskilt-

prosjektet i de 18 fylkene som deltar i prosjektet (tabell 5). Fylkeskontaktene ble informert om stu-

dien via Gjensidigestiftelsens leder for landsdekkende prosjekter, Veslemøy Rue Barkenes. Deret-

ter ble fylkeskontaktene kontaktet via e-post for å avtale tidspunkt for telefonintervju. Temaet var 

deres erfaringer med Turskiltprosjektet i de respektive fylkene (se vedlegg 1 for komplett intervju-

guide). I tillegg til informasjon som fremkom gjennom telefonintervjuene og de fylkesvise rapportene 

fra 2014 har vi også fått komplementerende tall fra fylkeskontaktene i etterkant og brukt den nettba-

serte informasjonen fra prosjektets nettsider.  

 

Tabell 5. De 18 fylkeskontaktene som ble intervjuet om Turskiltprosjektet og dato for telefon-

intervjuene. 

Fylkeskommune Fylkeskontakt Intervjudato 

Østfold Pål Erik Jensen 24.juni 

Akershus Axel Pettersen 17.juni 

Hedmark Lars Gotaas 21.juni 

Oppland  Tuva Eiklid 26.juni 

Buskerud Eva Lill Kvisle 19.juni 

Vestfold Kristian Ingdal 29.juni 

Telemark Ole Bjørn Bårnes 25.juni 

Aust-Agder Berit Weiby Gregersen 18.juni 

Vest-Agder Torill Folkestad 22.juni 

Rogaland Eli Viten 19.mai og 07.juli* 

Hordaland Eirik Knive 22.juni 

Sogn og Fjor-

dane Stig Vattekar 26.juni 

Møre og Roms-

dal Petter Jenset 23.juni 

Sør-Trøndelag Oddveig Bredesen 16.juni 

Nord-Trøndelag Thor Brandt  25.juni 

Nordland Tomm Jensen 24.juni 

Troms Toril Skoglund 22.mai 

Finnmark Juli-Anne Staven 20.juni 

* Fordi vi ikke rakk å gå gjennom alle spørsmålene i intervjuguiden ved det første intervjuet 19. mai, 

komplimenterte vi med et andre intervju 7. juli, hvor vi diskuterte de resterende punktene. 

 

 

4.1 Om fylkeskontaktenes rolle i Turskiltprosjektet 
 
De fleste av fylkeskontaktene sa at de hadde arbeidet med Turskiltprosjektet siden 2012 eller 2013, 

da med forberedende oppgaver for å bli med i det nasjonale prosjektet6. Anslagsvis bruker fylkes-

kontaktene mellom 5% og 28% av sin totale arbeidstid på oppgaver tilknyttet Turskiltprosjektet, og i 

                                                      

 
6 Hedmark, Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 

Romsdal, Sør-, Trøndelag, Nord-Trøndelag Troms, og Finnmark fylkeskommuner hadde første søk-
nadsrunde og oppstart av lokale delprosjekter i 2013. I 2014 kom Østfold, Akershus, Vestfold, Tele-
mark, Vest-Agder og Nordland også inn i Turskiltprosjektet med første søknadsrunde og lokale del-
prosjekter.  
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snitt bruker fylkeskontaktene ca.250 arbeidstimer per år på Turskiltprosjektet. Arbeidsmengden va-

rierer gjennom året og mest tid bruker fylkeskontaktene i forbindelse med søknadsrundene, for å få 

inn og behandle søknader. Noe tid bruker fylkeskontaktene også i forbindelse med rapporteringspe-

rioden i november-desember, og til informasjons- og støttearbeid utover året.  

 

De fleste fylkeskontaktene (unntatt fylkeskontaktene i Buskerud, Nord-Trøndelag, og Nordland) 

hadde eneansvar for Turskiltprosjektet i sine fylker, men i forbindelse med tildeling av prosjektmidler 

jobbet de opp mot en tildelingsgruppe. I Buskerud uttrykker fylkeskontakten at de jobbet ”veldig på 

lag med kommunene” og at de nærmest fungerte som en teamleder for delprosjektene. I Nord-

Trøndelag var ansvaret for Turskiltprosjektet fordelt på to medarbeidere fram til desember 2014, 

men siden januar 2015 har Thor Brandt hatt eneansvar. I Nordland har ansvaret også vært delt mel-

lom to medarbeidere, men i dag (24.06.15) har Tomm Jensen hovedansvar for Turskiltprosjektet.  

 

En av fylkeskontaktenes kanskje viktigste roller i Turskiltprosjektet, ifølge intervjuene, er å informere 

om støtteordningen og stimulere til gode søknader, og å spre informasjon om Turskiltprosjektet og 

synliggjøre prosjektarbeidet. Fylkeskontaktene informerte ofte også de potensielle søkerne om 

andre støtteordninger som f.eks. spillemidler. De informerte også på årlige konferanser for aktører 

som jobbet med friluftsliv, helse, idrett og fysisk aktivitet. I tillegg benyttet fylkeskontaktene medie-

kanaler som nyhetssaker på nettsider, statusoppdateringer via facebook, pressemeldinger i lokala-

viser, media stunts som radio intervju, ulike møter med kommuner og planleggere, brev, e-post, og 

‘jungeltelegrafen’.  

 

Videre fungerte fylkeskontaktene som støttespillere for potensielle søkere under søknadsproses-

sen. I Nord-Trøndelag fylkeskommune ble det arrangert søkerkurs for frivillige og organisasjoner 

som ønsket å lære hvordan de kan søke på Turskiltprosjektmidlene. Sentralt i fylkeskontaktenes 

arbeid med Turskiltprosjektet er også det å organisere og holde kurs i merking og skilting for de fri-

villige som deltar. Dette kurset arrangeres i tidsrommet april – juni hvert år, og er obligatorisk for 

minst én representant fra hvert delprosjekt. Fylkeskontaktene er også behjelpelige med å informere 

om godkjente leverandører av turskilt og informasjonstavler. I tillegg har fylkeskontaktene ansvar for 

utbetaling av støttemidler til delprosjektene, og kommunikasjonen ellers mellom delprosjektene lo-

kalt og Turskiltprosjektet nasjonalt. Generelt sa fylkeskontaktene at de har lite kontakt med delpro-

sjektene gjennom året, men en viktig del av kommunikasjonsarbeidet er status og sluttrapporte-

ringen fra delprosjektene til fylkeskontaktene, og den videre rapportering fra fylkeskontaktene til 

Turskiltprosjektet.  

 

 

4.2 Søknader 
 

Fylkeskontaktene ble spurt om hvordan de vil beskrive engasjementet for Turskiltprosjektet. De 

fleste beskriver engasjementet som veldig godt (Østfold, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold, 

Telemark, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, 

Troms, og Finnmark). I et par fylkeskommuner beskrives et mer moderat engasjement (Hedmark og 

Aust-Agder), og i to av fylkene at engasjementet var dalende eller for lite (Vest-Agder og Møre og 

Romsdal).  

 

Generelt opplever fylkeskontaktene den geografiske spredningen av søknadene som god. Både 

fordi de fleste kommunene har vært representert i søknadene, men også gjennom variasjonen i ty-

pen turstier (kyststier, fjellstier, sentrumsnære stier, skogstier etc.) selv om dette varierte noe mel-

lom fylkeskommuner.  

 

Også utvalgsprosessen opplevde de fleste fylkeskontaktene som en grei prosess. De tok utgangs-

punkt i kriteriene som ble fastsatt for prosjektet nasjonalt (se avsnitt 2.3) og i noen tilfeller ble noen 

kriterier vektlagt mer enn andre. Vanligst ble geografisk spredning (for eksempel nye kommu-

ner/områder hvor det ikke finnes tiltak fra før), gjennomføringsevne og budsjett (for eksempel mang-

elfull kvalitet på søknaden) vektlagt litt ekstra. Noen fylkeskontakter fokuserte også ekstra på hvor-

dan turruten skulle markedsføres og om turruten ble knyttet opp mot andre turruter / delprosjekter.  
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Viktige årsaker til avslag var ofte at søknadene var ufullstendige, f.eks. fordi det manglet informa-

sjon eller at søknadskjemaet ikke var ordentlig utfylt. En annen grunn til avslag kunne være mang-

lende økonomisk evne fra fylkeskommunenes side til å støtte alle gode søknader som kom inn. I 

disse tilfellene måtte de prioritere. Det var også vanlig at delprosjektene ikke alltid fikk full uttelling, 

selv om fylkeskommunene bifalt søknadene.  

 

 

4.3 Geografisk fordeling av prosjektene som omfattes av 
Turskiltsatsingen 

 

I 2014 ble 329 delprosjekter i 209 kommuner rapportert inn til Turskiltprosjektet nasjonalt (Tabell 1). 

Noen av delprosjektene gikk over flere kommuner og i noen kommuner var det flere delprosjekter. 

Fylkeskontaktene opplevde at den geografiske spredningen av disse delprosjektene gjenspeilet den 

geografiske fordelingen av søknadene. I de fleste tilfeller uttrykte fylkeskontaktene at de også etter-

strebet en jevn geografisk spredning av delprosjekter, både gjennom søknadsprosessen og gjen-

nom å oppmuntre til søknader fra kommuner hvor det frem til nå ikke er noen Turskilt-tiltak.  

 

Noen fylkeskontakter opplevde at delprosjektene var litt ulikt fordelt innad i fylkene, andre syntes 

det var en rimelig geografisk spredning. I regioner rundt Oslo, nord i Buskerud, sør-øst i Telemark, 

indre deler av Aust-Agder og Sogn og Fjordane, samt rundt Alta mente de aktuelle fylkeskontaktene 

at det var en høyere konsentrasjon av delprosjekter. I Telemark opplevde fylkeskontakten at det var 

mange sentrumsnære delprosjekter. I Vest-Agder, Hordaland, og Møre og Romsdal opplevde fyl-

keskontaktene tvert imot at de fleste delprosjektene lå i områder litt lenger unna boligstrøk. Også i 

Oppland skulle fylkeskontakten gjerne sett flere sentrumsnære delprosjekter. Ellers var fylkeskon-

taktenes inntrykk at det var stor variasjon i typen delprosjekter: alt fra nærturer til turer som lå lenger 

unna boligstrøk, så vel som skiløyper, gåturer, sykkelstier, kveldsturer, søndagsturer, helgeturer 

langs kysten, opp på fjellene og ut i mark, skog og kulturlandskap (Oppland, Buskerud, Vestfold, 

Aust-Agder, Rogaland, Sør-Trøndelag, Troms og Finnmark). 

 

Det er verd å merke seg at det varierte litt hva en regner som nærområder. For eksempel, hvis man 

må kjøre 15 minutter for å komme til et utgangspunkt for tur i Troms, regnes det som et område for 

daglig bruk. Andre steder, som for eksempel i Oppland, ble beliggenhet til en tursti betraktet som 

«lenger unna» hvis man måtte ha bil for å komme seg dit. Fylkeskontaktene hadde en felles for-

ventning om høy bruk av turruter selv om de var lokalisert utenfor boområder eller krevde bilbruk. 

Det ble nevnt som en utfordring å få på plass skilting fra bilvei for å indikere startpunkt for disse tur-

rutene. Det var også mange steder hvor man ønsket eller etterstrebet skilting fra sentrum og ut til 

turrutene i marka.  

 

Det er verdt å nevne at mange av fylkeskontaktene oppga at alle regionene (for eksempel i Akers-

hus), eller de fleste kommunene i deres fylker (for eksempel i Østfold) var med i Turskiltsatsingen. 

Dette framkom ikke av rapporteringsskjemaene fra 2014 (jfr. Figur 6). En grunn til denne forskjellen 

mellom informasjon fra rapportene og fylkeskontaktenes vurdering av geografisk spredning kan 

være at flere kommuner ble dekket gjennom delprosjekter fra 2013 og som derfor ikke var med i 

rapporteringsskjemaene. En annen forklaring kan være at det i 2015 har tilkommet delprosjekter i 

kommuner som tidligere ikke har vært representert i Turskiltprosjektet.  
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4.4 Organisering av delprosjektene 
 

Initiativtakere for delprosjektene 

Turskiltprosjektet engasjerer et stort mangfold av ulike frivillige organisasjoner, i tillegg til offentlige 

myndigheter og forskjellige skiltprodusenter. Noen steder, eksempelvis i Oppland, Vestfold og Aust-

Agder er det som oftest frivillige enkelt-organisasjoner som står bak delprosjektene. Andre steder er 

det flere frivillige organisasjoner som driver delprosjektene sammen eller i samarbeid med en kom-

mune, DNT eller et friluftsråd. Ofte drives delprosjektene av idrettslag, velforeninger, grendelag, his-

torielag, turlag, løypelag, eller kommuner. Også speidergrupper, kultursentre, pilgrimssentre, grunn-

eierforeninger, frivillighetssentraler, skiklubber, og en mengde andre frivillige organisasjoner er eng-

asjerte gjennom Turskiltprosjektet (se Figur 4).  

 

På spørsmålet om hva som karakteriserer de private aktørene beskrev fylkeskontaktene dem som 

«lokale ildsjeler» som er tilknytta et lag eller forening. Fylkeskontaktene beskrev videre de frivillige 

som oppriktig engasjerte folk som sørger for at ting blir gjort og at det er artig å jobbe med dem.  

 

Kommunenes rolle i Turskiltprosjektet  

Kommunenes rolle i Turskiltprosjektet varierer veldig fra fylke til fylke og også graden av kommunal 

involvering i de enkelte delprosjektene varierte mye. Mange steder er kommunene lite delaktig i del-

prosjektene, selv om de i noen tilfeller kan være behjelpelige med grunneieravtaler, tilrettelegging 

av turrutene (eksempelvis gjennom å gruse eller lage bålplasser), eller ved å legge opp turrutene på 

nett i digitaliseringsfasen. Andre steder er kommunene tungt inne i prosjektet og/eller i delprosjek-

tene. I Buskerud har for eksempel fylkeskommunen inngått avtale med kommunene, som er med 

og finansierer delprosjektene, om at kommunene skal ha hovedansvaret for direktekontakten med 

delprosjektene. Det er også kommunene i Buskerud som går igjennom søknadene til Turskiltpro-

sjektet og vurderer disse før fylkeskommunens tildelingsgruppe fatter endelig vedtak.  

 

Noen steder opplever fylkeskontaktene kommunenes rolle som helt marginal, selv om graden av 

kommunalt engasjement også varierer innen fylkene. Fylkeskontaktenes syn på samarbeidet mel-

lom de frivillige og kommunene er derfor varierende, selv om samarbeidet ofte fungerer tilsynela-

tende bra. Fylkeskontaktene understreker at der kommunene er involvert i delprosjektene så blir det 

ofte veldig bra resultater. En viktig effekt er at kommunalt engasjement gjør at delprosjektene blir 

godt forankret i kommuneplanen. Derfor ønsket også mange av fylkeskontaktene et større kommu-

nalt engasjement i Turskiltprosjektet og delprosjektene.  

 

DNT og friluftsrådenes involvering i delprosjektene 

Selv om DNT og Friluftsrådenes Landsforbund er sentrale i Turskiltprosjektet, varierte deres invol-

vering lokalt. I mange fylker var for eksempel DNT lite involvert og ikke alle fylker har friluftsråd. 

Andre steder beskriver fylkeskontaktene DNT og friluftsrådenes engasjement i delprosjektene som 

en viktig drivkraft, med en sentral rolle for å sikre god gjennomføring og kontinuitet i delprosjektene. 

Fylkeskontaktene mente at både DNT og friluftsrådene er store organisasjoner med mange bru-

kere, mye erfaring, og med god oversikt over hvor det er ønskelig å merke turruter på grunn av dår-

lig merking og/eller høy bruk. Fylkeskontaktene mente i stor grad at det var en styrke å ha med 

DNT eller friluftsråd på laget for å sikre god oppfølgning og vedlikehold av turrutene på sikt. Små 

frivillige organisasjoner ble beskrevet som mer sårbare, fordi disse typisk drives av få personer, il-

lustrert med beskrivelsen av innsats ”mellom middag og andre ting”. Derfor var det også mange fyl-

keskontakter som gjerne skulle sett et større engasjement i delprosjektene fra DNT og friluftsrå-

dene.  

 

Noen fylkeskontakter observerte at DNT tradisjonelt har drevet med merking av turruter i fjellområ-

der og lenger ut i utmarka, mens Turskiltprosjektet fokuserer på nærområdene. Noen fylkeskontak-

ter resonnerte at dette kanskje kan være en grunn til at DNT ikke har truffet helt i Turskiltprosjektet. 
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En annen forklaring/terskel for å involvere DNT som fylkeskontaktene så for seg, var den lange tra-

disjonen som DNT har med merking av turruter, og som muligens gjør det vanskelig for DNT å til-

passe seg Turskiltprosjektets manual.   

 

Små og store delprosjekter 

Fylkeskontaktene satt med inntrykk av at de frivillige tilpasset søknadene til egen gjennomførings-

evne. Derfor så de ingen direkte forskjell i gjennomføringsevne mellom store og små prosjekter. 

Derimot observerte fylkeskontaktene at små delprosjekter som oftest ble drevet av mindre frivillige 

organisasjoner som små idrettslag, mens store delprosjekter er mer tidskrevende og organisert an-

nerledes. Fylkeskontaktene beskrev store delprosjekter som omfattende fordi de ofte favner flere 

innbyggere og geografiske områder. Derfor krever store delprosjekter mer jobb og forberedelser 

enn mindre delprosjekter. Fylkeskontaktene observerte videre at store delprosjekter muligens kan 

bli for kostnadskrevende å gjennomføre på bare et år. Derfor anså fylkeskontaktene at det iblant 

kan være lurt å prioritere noen områder, eller stykke opp store delprosjekter i mindre delprosjekter. 

Eksempelvis var dette noe som fylkeskontakten i Sør-Trøndelag sa de hadde hjulpet delprosjektene 

med.   

 

Hvordan finansieres delprosjektene utover Turskiltsatsingen? 

Generelt opplevde fylkeskontaktene at det var få delprosjekter som bygget på midler fra ordninger 

utover Turskiltprosjektet. Delprosjektene var derfor i stor grad avhengig av frivillig dugnadsarbeid og 

egenkapital. Dersom delprosjektene fikk finansiering gjennom andre ordninger kunne disse midlene 

komme fra Gjensidigestiftelsen (gjennom andre ordninger) eller gjennom legater, private, stipend, 

kommuner, aktivitetsmidler, spillemidler, statlige midler, reiselivsmidler, sparebankstiftelser eller 

gjennom tilskuddsordningen for tiltak i statlig sikra friluftsområder.   

 

 

4.5 Rapportering 
 
Gjennom midtveisrapportering og sluttrapportering får Turskiltprosjektet informasjon om delprosjek-

tenes fremdrift og gjennomføringsgrad. To ganger i løpet av prosjektperioden må delprosjektene 

rapportere inn til Turskiltprosjektet via fylkeskontaktene. Første gang er midtveisrapporteringen i no-

vember, 8 måneder inn i tiltaksperioden. I november året etterpå, 19 måneder inn i prosjektperio-

den, skal delprosjektene sluttrapportere. Da skal turrutene være ferdig merka og skilta. Turrutene 

skal da også være lagt ut på nett og gjort tilgjengelige via en av de nasjonale turportalene, for ek-

sempel www.ut.no eller www.godtur.no.   

 

Midtveis-, og sluttrapporter  

Fylkeskontaktenes erfaringer med rapporteringsprosessen sier noe om hvordan denne og dermed 

kontakten mellom delprosjektene og Turskiltprosjektet nasjonalt fungerer. Så langt varierer fylkes-

kontaktenes erfaringer tydelig mellom fylker. I noen fylker opplever de at rapporteringen går «helt 

fint», mens andre fylkeskontakter opplever rapporteringen som «vanskelig». Intervjuene viser også 

at fylkeskontaktenes tilnærming til og opplevelser av rapporteringsprosessen avhenger av tidligere 

erfaringer med rapportskjemaer og rapporteringsprosesser fra andre ordninger.  

 

Der hvor fylkeskontaktene opplevde rapporteringsprosessen som «grei» har de jobbet proaktivt 

med å minne folk på den kommende rapporteringsfristen og også fått inn delprosjektrapportene før 

fristen. Fylkeskontaktene har derfor hatt god tid til videre rapportering til Turskiltprosjektet. Videre 

opplever fylkeskontaktene rapporteringsskjemaene som «veldig konkret, særlig sammenlignet med 

andre rapporteringsskjemaer med beskrivende og åpne spørsmål». Dersom fylkeskontaktene opp-

levde rapporteringsprosessen som «så som så» eller rett og slett «tung», grunnet de dette både i at 

fylkeskontaktene slet med å få inn delprosjektrapportene i 2014, men også at selve rapporterings-

skjemaet er vanskelig å rapportere i.  

 

 

http://www.ut.no/
http://www.godtur.no/
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Utfordringer med rapporteringsprosessen 

En av årsakene til at fylkeskontaktene slet med å få inn midtveisrapportene fra delprosjektene var at 

delprosjektene muligens ikke hadde «kommet i gang» og derfor ikke følte at de hadde noe å rap-

portere. I Telemark, for eksempel, førte dette til at fylkeskontakten etter mye masing til slutt måtte 

«true med å dra inn midlene» før alle midtveisrapporter kom inn fra delprosjektene. Fylkeskontak-

tene opplevde også at noen av punktene som delprosjektene skulle rapportere på var vanskelige. 

Eksempelvis nevnte de at det var vanskelig for delprosjektene å definere turruter i terrenget, og at 

det derfor var vanskelig å avgjøre om et delprosjekt omfattet en enkelt eller 15 turruter. Noen fylkes-

kontakter følte også at rapporteringsskjemaene var litt for omfattende og at det ble mye papirar-

beid/byråkrati. Derfor mente de at midtveisrapporteringen burde kuttes ut. Andre fylkeskontakter 

syns at midtveisrapporten både er interessant og nyttig siden disse gir fylkeskontaktene mulighet til 

å se hvordan det går i delprosjektene, og gir også mulighet til å legge om kurs hvis nødvendig.  

 

Fylkeskontaktene opplevde også at rapporteringen fra fylkeskontaktene til Turskiltprosjektet sentralt 

kunne være problematisk. Dette er dels fordi mange fylkeskommuner opererer på litt ulikt vis, for 

eksempel i forhold til prosjektfinansiering og tolker rapporteringspunktene litt ulikt. Dels er det fordi 

noen av punktene er vanskelige å forstå. Samtidig syntes noen fylkeskontakter at rapporteringen er 

blitt ryddigere etter at det har kommet en rapporteringsmal, men ga fremdeles uttrykk for at det ge-

nerelt var krevende å følge opp delprosjektene.  

 

Forslag til endringer i rapporteringsprosessen 

For å spare på papirarbeidet kom det forslag om å digitalisere rapporteringsprosessen. Da vil all in-

formasjon bli samlet på en plass og lette rapporteringsarbeidet. Samtidig vil en slik web-basert rap-

porteringsmodell potensielt gi fylkeskontaktene/saksbehandlerne tilgang til kontinuerlig statusopp-

datering for Turskiltprosjektet i deres fylker. Fylkeskontaktene pekte også på at strukturen på skje-

maene burde ses over. Dels opplevde fylkeskontaktene og delprosjektarbeiderne rapporteringsskje-

maene som vanskelig å lese fordi det var «lite og klemt sammen» med «for mye tekst og lite luft». 

Dels ønsket fylkeskontaktene større samsvar mellom punktene i søknadsskjemaene, rapporterings-

skjemaene for delprosjektene og rapporteringsskjemaer til Turskiltprosjektet. Dette vil gjøre rappor-

teringsarbeidet mer ryddig, ifølge fylkeskontaktene. 

 

Digitalisering av turruter 

Ennå har ikke delprosjektene i alle fylker begynt med digital kartfesting av turrutene, men der del-

prosjektene har kommet i gang har de støtt på flere utfordringer. Fylkeskontaktene uttrykker at det 

mange ganger har vært avgjørende for delprosjektene at de har hatt noen i delprosjektet, eller i Tur-

skiltprosjektet lokalt, med erfaring med digitale kartdata, og at disse har lagt opp turrutene på nett.  

 

Den første utfordringen med digital kartfesting av turrutene er å logge turrutene. Selv om mange av 

de frivillige ofte går opp stiene med GPS for å måle avstandene mellom skilt i delprosjektene, så er 

det langt fra alle delprosjekter som utføres av folk med erfaring i bruk av GPS. Derfor har det å 

logge turrutene med GPS fungert bedre noen steder enn andre, også fordi noen delprosjekter ikke 

har hatt tilgang til GPS. Den neste utfordringen har kommet når turruten skal legges inn/lastes opp 

på nett. I denne fasen har noen delprosjekter og fylkeskontakter støtt på tekniske problemer. Dels 

har det vært både vanskelig og tidkrevende å bli registrert som bruker på ut.no. Dels har det vært 

krevende å sette seg inn i Kartverkets nye portal for å legge ut turrutene på nett. Til slutt ser fylkes-

kontaktene på kvalitetssikring av de digitaliserte turrutene som en viktig utfordring, som de per i dag 

ikke har kapasitet til å gjennomføre.  

 

Forslag til forbedringer i digitaliseringsprosessen 

Fylkeskontaktene foreslår et oppfølgingskurs hvor man gjennomgår digitaliseringsprosessen på nytt 

og i mer detalj når delprosjektene har kommet et stykke på vei. Selv om digitalisering av turrutene 

gjennomgås på Turskiltkurset, har det altså for mange delprosjekter vært utfordrende å legge inn 
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turrutene på nett. I et oppfølgingskurs kan delprosjektene få friska opp kunnskapene om digital kart-

festing og også hjelp med å legge ut turrutene på nett. 

 

 

4.6 Suksessfaktorer 
 

Fylkeskontaktenes ble mot slutten av intervjuet spurt om hva de vil peke på som viktige suksessfak-

torer for god gjennomføring, for godt samarbeid mellom deltakerne, hva som kjennetegneren en 

god organisasjon i Turskiltprosjektet og hva de tror er viktige suksessfaktorer for at stiene brukes 

eller skal bli brukt. Fylkeskontaktenes oppskrift for suksessfull delprosjektgjennomføring, godt sam-

arbeide og god organisasjon i prosjektet er: God planlegging, god økonomi, riktig og god opplæ-

ring/kunnskap, tydelig ledelse, robust organisasjon, eierskap, lokal forankring, god dialog og jevnlig 

oppfølging. At turrutene deretter brukes, avhenger av turrutenes beliggenhet, informasjonen om tur-

rutene og aktiviteter i tilknytning til turrutene.  

   

God planlegging 

God planlegging er viktig for suksessfull delprosjektgjennomføring. Det er viktig at størrelsen på del-

prosjektet tilpasses kapasiteten til de frivillige og at delprosjektets omfang er «realistisk i forhold til 

tilgjengelige ressurser». Det anbefales at de som skal gjennomføre delprosjektet «bør gjennomgå 

turløypa fysisk før de skriver søknad» for å forsikre seg om at delprosjektet ikke blir for omfattende 

og at de har kapasitet til å gjennomføre delprosjektet. Det nevnes også at det kan være lurt å starte 

tidig med grunneieravtaler, fordi dette er en jobb som tar mye tid og som oftest undervurderes. 

 

God økonomi 

Det er viktig at delprosjektenes omfang og økonomi samsvarer for å sikre gjennomføring. Noen fyl-

keskontakter hevder at delprosjekter med full finansiering har større sannsynlighet for gjennomfø-

ring. 

 

Riktig og god opplæring/kunnskap 

Å dele og spre kunnskap, gode eksempler og erfaringer er essensielt for kvaliteten i Turskiltprosjek-

tet. Det er viktig at alle medarbeidere i delprosjektene vet hva som skal gjøres hvordan og når. Der-

for mener fylkeskontaktene at det må til kursing helt i starten av delprosjektene. Fylkeskontaktene 

sier også at det er bra hvis flere deltakere fra samme delprosjekt får opplæring sånn at det er flere 

som sitter på riktig kunnskap og kan formidle denne videre i prosjektet. Det er et formelt krav for å 

få utbetalt midler fra fylkeskommunen at ansvarlige representanter fra delprosjektene har gjennom-

gått fylkeskommunenes (obligatoriske) «Turskiltkurs» (kursplan tilgjengelig på www.turskiltprosjek-

tet.no). 

 

Tydelig ledelse og robust organisasjon 

Tydelighet og felles mål, sier fylkeskontaktene, er bra stikkord for god kultur på organisasjonsar-

beid. God kommunikasjon fra leder, en tydelig rollefordeling og klar ansvarsfordeling er derfor vik-

tige suksessfaktorer. De poengterer samtidig at det er viktig at delprosjektene ikke står og faller 

med enkeltpersoner. For et fungerende samarbeid og en god delprosjektgjennomføring er det viktig 

at det finnes nok folk som er villige til å ta et tak, at det er flere folk å spille på og at alle er klar over 

«hva som gjelder». Fylkeskontaktene ser gjerne at flere frivillige organisasjoner, eller flere aktører 

går sammen om delprosjekter som forankres i et styre.  

 

God dialog og jevnlig oppfølgning 

God dialog både innad i delprosjektene og med grunneiere, kommune, og Turskiltprosjektet er «alfa 

og omega» for et godt samarbeid og varige, gode resultater. Det er derfor betydningsfullt med et tett 

samarbeide mellom aktørene, at man kjenner hverandre, har en jevnlig dialog, og at man møtes 

ofte for å dele kunnskap, få informasjon, og spre gode eksempler.  

http://www.turskiltprosjektet.no/
http://www.turskiltprosjektet.no/
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Eierskap og lokal forankring 

«Nærheten mellom folk (ikke top-down)» og at deltakerne i Turskiltprosjektet føler eierskap til sine 

delprosjekter sikrer lokal forankring av turrutene og bidrar til at prosjektene blir gjennomført slik som 

tenkt. Dette anses også som viktig for at turrutene blir brukt, og forhåpentlig vedlikeholdt, av de som 

bor i nærområdene. Derfor, sier fylkeskontaktene, er det viktig at delprosjekter har lokalt engasje-

ment og springer ut av behov som lokale selv ser.  

 

Beliggenhet og kvalitet 

Turrutenes beliggenhet er avgjørende for bruken. Det er viktig at turrutene er lett tilgjengelige, at-

traktive, og fremstår som velpleide, også på sikt. 

 

Innfallsporter 

Det er viktig med innfallsporter som har infrastruktur som gjør turrutene tilgjengelige. For eksempel 

ved at turruten starter i sentrum og går ut i utmarka, eller at det er skiltet fra vei sånn at folk finner 

frem. Det er også viktig at det finnes parkeringsplasser og at det informeres tydelig om disse, for å 

ikke skape parkeringskaos og unødvendige konflikter med eksempelvis grunneiere. 

 

Informasjon om turrutene 

Bruken av turrutene avhenger av at folk kjenner til dem. For at folk skal bli kjent med turrutene sier 

fylkeskontaktene at det er viktig å løfte dem frem, for eksempel gjennom mediaomtaler, offisielle åp-

ninger, eller informasjon på Internett.   

 

Aktiviteter 

Forskjellige aktiviteter og arrangementer for å få folk til å bli kjent med turrutene øker bruken. For å 

øke bruken løfter fylkeskontakten i Hedmark frem det å sette opp postkasser med innskrivingsbøker 

på strategiske steder, slik som topper/utsiktspunkt. At turruten løfter frem flere kvaliteter, f.eks. gjen-

nom en historisk fortelling, gjør den også mer spennende å gå. Konkurranser og organiserte turer 

kan ha formidabel effekt på bruken.  

 

 

4.7 Flaskehalser 
 
Fylkeskontaktenes refleksjoner omkring flaskehalser i Turskiltprosjektet sier noe om hvilke utford-

ringer som prosjektet står over og hva som kan bli bedre. De peker på det å stimulere til søknader 

fra nye områder, tydeliggjøre kravene/retningslinjene i prosjektet, se på hvordan prosessen med 

grunneieravtaler kan forbedres, kvalitetssikre og følge opp delprosjektene, samt sikre det fremtidige 

vedlikeholdet av turrutene. Noen refleksjoner er knytta til utfordringer som nok var mer aktuelle i 

2013/14 enn i dag; altså at det er tatt et tak for å bedre situasjonen.  

 

Komplisert søknadsprosess og manglende fleksibilitet  

Fylkeskontaktene opplever det som krevende å få inn søknader fra visse områder. De peker på 

ulike grunner til dette; i Akershus ser det ut til å være en effekt av om kommunen har turlag eller 

ikke (de som ikke har delprosjekter mangler også turlag). Mer generelt tenker mange fylkeskontak-

ter at det er selve søknadskjemaet/søknadsprosessen som kan være hindringen. De tror at mange 

potensielle søkere kvier seg til å søke fordi skjemaet er omfattende, og at de frykter mye byråkrati 

og uoverkommelig arbeid. Derfor har noen fylkeskommuner arrangert søkerkurs. Fylkeskontaktene 

poengterer også at det er viktig å huske at de frivillige driver arbeidet med Turskiltprosjektet i ledige 

stunder, og at det er mye som kan komme i veien (f.eks. kan snø og is kan hindre oppsetting av tur-

skiltene som planlagt). Fylkeskontaktene etterspør derfor større fleksibilitet til å gi delprosjekter dis-

pensasjon fra visse krav eller frister.  
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Å forstå hvordan ting skal se ut/gjøres 

En viktig utfordring i Turskiltprosjektet har vært det å utforme en tydelig standard og klare retningslin-

jer. Mange fylkeskontakter har opplevd dette som krevende, fordi kriterier og retningslinjer har endret 

seg underveis. For eksempel opplever fylkeskontakten i Nordland at det i starten av Turskiltprosjektet 

var veldig uklart hvordan ting skulle se ut. Også i Telemark har dette vært utfordrende og fylkeskon-

takten opplever at de har bestilt skilt i forhold til gamle retningslinjer som nå ikke er gode nok.  

 

Å forstå Merkehåndboka  

Å forstå Merkehåndboka har vært en utfordring og fylkeskontaktene opplever at mange delprosjekter 

har tolka håndboka litt feil. For eksempel bruker Merkehåndboka «farger» i flertall. Flere fylkeskon-

takter følte det vanskelig når delprosjektene laget litt feil skilt. For «Hva skal fylkeskommunen gjøre 

da? Si at det er godt nok og gi penger, eller nekte med den følgen at frivillige lag går i konkurs?», I 

starten av Turskiltprosjektet var det også ulike versjoner av ulike skjemaer i ulike fylkeskommuner. 

Det var heller ikke krav om at delprosjektdeltakere måtte gå merkekurs i 2013. 

 

Hvilken standard og hvilke retningslinjer?  

I 2015 kom Manual Turskiltprosjektet, som presiserer hvilken standard og hvilke retningslinjer som 

gjelder i Turskiltprosjektet. Manualen, som er en forenkling av Merkehåndboka, presiserer eksempel-

vis helt konkret hvilken grønnfarge som skal brukes, Denne forenklingen av den «litt for omfattende» 

Merkehåndboka, og at Turskiltprosjektet nå er tydelig på hva som gjelder for Turskiltprosjektet, for 

eksempel gjennom årshjulet som viser hvilke skjemaer som skal inn til hvilke tider, og kravene om 

deltakelse på Turskiltkurset, mener fylkeskontaktene har vært viktig.  

 

Å «sikre at folk kan det de må kunne»  

Turskiltkurset, som gir en innføring i Merkehåndboka og i Manual Turskiltprosjektet (2015), har altså 

vært viktig for å heve kvaliteten på delprosjektene i Turskiltprosjektet. Ikke minst fordi det tidligere har 

vært noen delprosjekter hvor folk som har vært med på Vestlandsprosjektet eller skilting gjennom 

DNT, har tenkt at «de kan dette med skilting». Men, sier fylkeskontaktene, standarden i Turskiltpro-

sjektet er faktisk litt annerledes. Derfor er det viktig med kursing i forkant av delprosjektgjennomfø-

ringen for å «sikre at folk kan det de må kunne» og at alle delprosjekter bruker den samme standar-

den. For «desto mer standardisert Turskiltprosjektet blir, desto bedre blir det for frivillige og fylkes-

kommunene/kommunene som jobber med prosjektet».  

 

Grunneieravtaler 

De skriftlige grunneieravtalene har for mange delprosjekter vært den største utfordringen. I mange 

tilfeller har utfordringen ligget i antallet grunneieravtaler som må på plass, særlig på de stedene 

hvor terrenget er delt opp i mange parseller og tilsvarende mange grunneiere. Derfor har det vært 

en fordel for delprosjektene når grunneierne er organisert i grunneierlag. Dessuten er det utford-

rende for delprosjektene å komme i kontakt med grunneiere som bor i en annen kommune. Det er 

også vanskelig for mange delprosjekter å få skriftlige avtaler på plass med grunneierne, som er et 

krav i Turskiltprosjektet. For selv når grunneierne kanskje synes at delprosjektene er flotte, ønsker 

de ikke alltid å underskrive avtaler i frykt for å binde seg, sier fylkeskontaktene. Derfor mener de det 

kan være et viktig grep å omformulere grunneieravtalen til noe som lettere akseptabelt for grunnei-

erne. For eksempel gjennom å heller kalle det tillatelser til å merke stiene, enn grunneieravtale. 

 

Kvalitetssikring og oppfølging  

Det er alltid mange momenter som skal kvalitetssikres i et skiltprosjekt, og fylkeskontaktene peker på 

at frivillige lag og foreninger ikke nødvendigvis har tilstrekkelig kompetanse for å gjøre denne jobben. 

For eksempel er kvaliteten på skilt veldig viktig i forhold til varighet. Det er også viktig med et godt 

språk, at skriften er plassert på riktig side av skiltet, og at informasjonen som står på turskiltene/infor-

masjonstavlene er riktig. Det er viktig å tenke nøye gjennom det som skal stå på informasjonstavlene 
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og å lage en plan over skiltene og hva som skal tegnes inn på kart. Det er også en viss risiko for at 

turruter går over i hverandre. Der kunne en nasjonal overordnet stiplan hjulpet. Fylkeskontaktene ser 

et behov for offentlig oppfølging og kvalitetssikring fra fylkeskommunens side, men som fylkeskon-

taktene ikke har kapasitet til.   

 

Vedlikehold 

God merking gjør at folk føler seg trygge og bidrar til at turrutene blir brukt. Derfor er det viktig at 

turskilter og informasjonstavler ikke forfaller, men blir fulgt opp med vedlikehold. I den sammenheng 

er det viktig at kvaliteten på skiltene er god fra starten av og at delprosjektene får riktig type skilt fra 

produsentene. Videre er det viktig å sikre skilting fra offentlige veier og gode parkeringsmuligheter 

sånn at folk finner stiene, og man må sikre at turrutene knyttes opp mot snarveier og transportetapper, 

til og fra skole, jobb og fritidsaktiviteter.    

 

Dette er tiltak som er krevende og som kommer til å koste en del. Fylkeskontaktene er derfor 

spente på hvordan det kommer til å fungere når for eksempel skilt må byttes ut, og de ser et behov 

for fremtidig finansiering av vedlikeholdsarbeidet. Fylkeskontaktene er også spent på hvordan det 

fremtidige dugnadsarbeidet kommer til å fungere. Fylkeskontaktene syns det er bra at skilt må mer-

kes med lokale logoer som folk kjenner igjen. Det indikerer at frivillige organisasjoner har ansvar for 

vedlikeholdet av turrutene og kan kontaktes hvis noe må gjøres med stiene. Samtidig tenker fylkes-

kontaktene at selv om vedlikeholdsarbeidet kan fungere bra de første årene, så må det kanskje 

noen klager til for å få til større innsats etterhvert. De syns det er bra at det skal være en vedlike-

holdsplan for turrutene. En annen utfordring er hvis de aktuelle frivillige organisasjoner opphører å 

eksistere eller at folk blir for gamle for vedlikeholdsarbeid, og at innsatsen derfor «blir deretter».  Så 

lenge de frivillige organisasjonene eksisterer og det er driftige folk, tror fylkeskontaktene at vedlike-

holdsarbeidet kan fungere. 

 
 

4.8 Fylkeskontaktenes refleksjoner over Turskiltprosjektet i 
friluftslivsforvaltningen 

 
Betydningen av standardisering av turskilting i Norge  

Fylkeskontaktene synes Turskiltprosjektet er en viktig satsing for å få folk ut i hverdagen, og viser til 

studier som antyder at folk lettere kommer ut i aktivitet der det finnes turruter i nærheten av boområ-

dene, hvor det er skiltet og det informeres om turruten og hvor det er lov å gå. En turskiltstandard 

for Norge gjør det lettere for folk å finne frem og kjenne seg igjen når de er på tur, uansett hvor det 

er i landet. Gjenkjennelige, synlige turskilt og god informasjon om turrutene skaper derfor trygghet 

og gjør det enklere å få folk i aktivitet, i følge fylkeskontaktene.  

 

Samtidig reflekterer noen over potensielt negative sider ved standardisering av turskilt i Norge. De 

nevner eksempelvis at gjennom standardiseringen kan man miste muligheten for lokale tilpas-

ninger. Noen fylkeskontakter har fått tilbakemeldinger fra enkeltpersoner som ikke ønsker å være 

med i Turskiltprosjektet fordi de ikke ønsker å følge standarden. Dette er basert på en antakelse om 

at en gjennom standardiseringen vil miste noe av den lokale identiteten. Eksempelvis sier fylkes-

kontakten i Vest-Agder at «en av grunnene til at Kristiansand aldri har søkt om delprosjekter er fordi 

de er fornøyd med de ordningene de har fra før».  

 

En annen utfordring som ble nevnt med tanke på standardisering av skilt, er når og hvor man faktisk 

skal sette krav om standardisert skilting. Mange steder har man allerede en egen standard på skil-

ting og merking, og nye farger kan skape forvirring, sier fylkeskontaktene.  

 

Fylkeskontaktene reflekterer også over hvorvidt standardisering av skilt vil være et tema etter Turs-

kiltprosjektet. En fylkeskontakt uttrykker for eksempel at «vi får gjort mye utover prosjektperioden, 

men det vil fremdeles gjenstå mange stier med andre typer skilting». Derfor mener fylkeskontaktene 

at det blir spennende å se om fylkeskommunene klarer å holde trykket oppe for å få standardisert 
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også de andre stiene. Noen fylkeskontakter frykter at det kan være vanskelig for nye folk å komme 

inn i og videreføre delprosjekter som har blitt gjennomført i Turskiltprosjektet. Det fremholdes at det 

kan være utfordrende å komme med nye ideer, fordi de som starter delprosjektene får et veldig 

sterkt eierskap til «sine» stier. 

 

Frivillighetens betydning for offentlig friluftslivsforvaltning  

Frivilligheten er avgjørende for offentlig friluftslivsforvaltning. Uten frivillig engasjement hadde det 

skjedd lite, det var fylkeskontaktene enige i. Samtidig styrker det offentlige og frivilligheten hver-

andre, og fylkeskontaktene var enige om at Turskiltprosjektet er et godt initiativ som stimulerer dette 

samarbeidet. Gjensidigestiftelsens initiativ til å lage en norm for standardiserte turskilt er bra og sik-

rer et nasjonalt helhetsinntrykk. Fylkeskommunene hadde ikke klart å gå inn med dette budsjettet 

/omfanget hvis det ikke hadde vært for Gjensidigestiftelsen. Spleisingen gjør det mulig og er avgjø-

rende for omfanget av Turskiltprosjektet. Spleiselaget er også viktig for å løfte frem betydningen av 

friluftslivet for folkehelsen. Gjennom fokus på tiltak over større fagfelt og gjennom det frivillige enga-

sjementet sikrer Turskiltprosjektet et lokalt eierskap og en lokal forankring av turrutene. 

 

Positive virkninger av Turskiltprosjektet 

Stort sett er fylkeskontaktene fornøyde med omfanget av satsingen i fylkene.  Noen fylkeskontakter 

hadde ønsket et større budsjett, mens andre fylkeskontakter ønsket et større engasjement fra kom-

munene. Noen ønsket flere søkere/delprosjekter. Men i det store og hele kan fylkeskontaktene bare 

rapportere positive tilbakemeldinger, fra søkere, kommuner og politikere. Selv om fylkeskontaktene 

poengterer at det er usikkert i hvilken grad Turskiltprosjektet får flere og nye folk ut på tur, mener 

fylkeskontaktene at ringvirkningene av Turskiltprosjektet er vel så viktige som de ferdig merka turru-

tene. Turskiltprosjektet stimulerer lag og foreninger og bygger opp om mye av den jobben de frivil-

lige gjør. Gjennom felles kursing, felles dugnad og felles mål for idrettsforeninger, turlag og andre 

frivilligorganisasjoner skaper Turskiltprosjektet et fellesskap. Mange nye folk blir kjent med hver-

andre og fylkeskontaktene og andre aktører får utvidet sine nettverk. Gjennom kursing gir Turskilt-

prosjektet økt kunnskap lokalt, og prosjektet skaper oppmerksomhet rundt tema friluftsliv og folke-

helse. Flere fylkeskommunale og kommunale satsinger innen idrett, folkehelse, reiseliv, miljø og na-

turfriluftsliv blir koblet sammen, og folk flest får flere synlige, merka turruter, de blir kjent med sine 

hjemmeområder og føler stolthet av sitt nærmiljø. 
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5. Oppsummeringer  
 

Her gjør vi rede for viktige erfaringer og måloppnåelse i Turskiltprosjektet, så langt (til og med våren 

2015). Dette vil forhåpentligvis kunne bidra i videre arbeid både i Turskiltprosjektet og også i videre 

arbeid med effekt-studien som NINA utfører. Vurderingene baserer seg på innleverte fylkesrappor-

ter fra november 2014 og oppsummeringer av intervjuer med fylkeskontaktene gjennomført våren 

2015.  

 

 

Turskiltprosjektets omfang 

Turskiltprosjektet er en nasjonal satsing av stort omfang. Rapporteringsskjemaene fra 2014 viser at 

Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene/kommunene til sammen har bidratt med nærmere 

25 300 000 NOK til delprosjektene, som omfatter over 13 138 km turruter, 17 682 turskilt og 2671 

informasjonstavler. Flere tusen grunneiere er berørte av tiltakene.  

 

Det har vært stor interesse for Turskiltprosjektet, og mellom 2013 og våren 2015 har det kommet 

inn over 900 søknader. Med unntak av Sør-Trøndelag og Nordland var det nokså god balanse mel-

lom antall søknader og antall rapporterte delprosjekter per november 2014. Da var 329 delprosjek-

ter i 209 kommuner rapportert inn til de respektive fylkeskommunene (13.11.14). Troms var den fyl-

keskommunen med absolutt flest innrapporterte delprosjekter, det vil si 71 delprosjekter. Det er 

også her det satses absolutt mest prosjektmidler per innbygger. Ellers varierte antall innrapporterte 

delprosjekter fra fire delprosjekter i Vest-Agder fylke til 33 i Nord-Trøndelag fylke.  

 

De fleste fylkeskontaktene synes engasjementet for Turskiltprosjektet er veldig godt. I Hedmark og 

Aust-Agder beskrives et mer moderat engasjement, og i Vest-Agder og Møre og Romsdal beskrives 

engasjementet som dalende eller for lite.  

 

Antall kilometer turruter som er planlagt merket er også et viktig mål for å si noe om satsingen. Rap-

porteringsskjemaene fra 2014 viser at Oppland fylke har flest antall km turruter; der skal 2967 km 

turruter merkes og skiltes gjennom Turskiltprosjektet.  Det tilsvarer nesten 5 ganger så mange kilo-

meter per delprosjekt som det nasjonale gjennomsnittet på 40 kilometer per delprosjekt. Også i 

Møre og Romsdal, Hedmark og i Rogaland er turrutene lengre enn det nasjonale gjennomsnittet. Til 

sammenligning har Troms, Buskerud og Hordaland flest delprosjekter, mens disse er relativt kortere 

turruter enn det nasjonale gjennomsnittet. Mens Hedmark, Oppland, Rogaland og Møre og Roms-

dal ikke representerer mer enn 14% av det totale antallet delprosjekter, har disse altså de mest om-

fattende delprosjektene målt i antall kilometer turruter, og i antall skilt og informasjonstavler per tur-

rute. Oppland, Rogaland og Troms er i tillegg de tre fylkene med høyest gjennomsnittlig tilsagn per 

delprosjekt.  

 

Pr. 13.11.14 var ca. en tredjedel av turskiltene og en fjerdedel av informasjonstavlene kommet på 

plass. 6016 km, eller nesten halvparten av strekningene var merket (for eksempel med maling, var-

der eller stolper). Først når sluttrapportene er levert vil en kunne vurdere den samla gjennomfø-

ringsgraden i Turskiltprosjektet. 

 

Fylkeskommunenes budsjett for Turskiltprosjektet varierer mye, og gjennomsnittlig tilsagn per del-

prosjekt ligger på nær 77 000 kr. Vi har ikke full oversikt over omfang av eventuelle andre delfinan-

sieringskilder utover Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunenes bidrag. Generelt opplevde fylkes-

kontaktene at det var få delprosjekter som fikk økonomiske midler fra flere ordninger enn Turskilt-

prosjektet. Delprosjektene var derfor i stor grad avhengig av frivillig dugnadsarbeid og egenkapital.   

 

Fylkeskontaktene var enige om at frivilligheten er avgjørende for offentlig friluftslivsforvaltning. De 

uttrykte også at det offentlige og frivilligheten styrker og utfyller hverandre i Turskiltprosjektet, og at 

det er et flott initiativ som stimulerer det offentlig - private samarbeidet. Fylkeskommunene hadde 

ikke klart å gå inn med økonomiske midler i samme omfang hvis det ikke hadde vært for Gjensidi-



NINA Minirapport 586 

 

34 

 

gestiftelsen, mener fylkeskontaktene. De uttrykker også at spleiselaget er viktig for å løfte frem be-

tydningen av friluftslivet for folkehelsen. Turskiltprosjektets fokus på nærturer gjør at mange og ulike 

lokale frivillige organisasjoner deltar, noe som sikrer et lokalt eierskap og en lokal forankring av tur-

rutene. 

 

 

Turskiltprosjektets geografiske nedslagsfelt  

Per november 2014 ble det gjennomført delprosjekter i 18 fylkeskommuner. I 12 av fylkeskommu-

nene ble det skiltet og/eller merket turruter i minst 50 % av kommunene. Det betyr at Turskiltpro-

sjektet har et stort geografisk nedslagsfelt. Rapportene fra november 2014 tyder på en større kon-

sentrasjon av delprosjekter i Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hordaland og Buskerud enn i 

de andre fylkene.  

 

Turskiltprosjektet har som målsetting å få flere folk ut på tur nær der de bor eller oppholder seg over 

tid. I Turskiltprosjektet ligger det ingen definisjon av hva som menes med ‘bostedsnære områder’, 

og det kan være interessant å merke seg at fylkeskontaktene ser ulikt på hva som er regna som bo-

stedsnært og ikke. Dette er vel naturlig, sett ut fra ulik befolkningsstruktur i de ulike fylkene.  

 

For å kunne si noe om andelen av delprosjekter som faktisk ligger i tettbygde versus spredtbygde 

strøk, må turrutene først være kartfestet digitalt og så sammenstilles med demografiske kart.  

 

 

Markedsføring av Turskiltprosjektet 

Fylkeskontaktene uttrykker at en av deres viktigste oppgaver er å informere om satsingen og støtte-

ordningen, og stimulere til gode søknader. Markedsføring er gjort i media og på andre arenaer og 

møteplasser der fylkeskontaktene har funnet relevant å informere, og gjennom direkte informasjon 

til potensielle søkere. Vårt hovedinntrykk fra intervjuene er at alle fylkene har markedsført Turskilt-

prosjektet, men på noe ulike måter og med noe ulik innsats.  

 

Det er vanskelig å peke på konkrete sammenhenger mellom markedsføring og antall søknader, ut-

over at markedsføring vurderes som svært viktig av fylkeskontaktene. 

 

 

Organisering av Turskiltprosjektet 

I tillegg til den administrative innsatsen til Gjensidigestiftelsen og den nasjonale styringsgruppen, 

administreres Turskiltprosjektet i fylkene av fylkeskommunene. Fylkeskontaktene bruker i gjennom-

snitt ca. 250 arbeidstimer per år på Turskiltprosjektet, med hovedinnsats på arbeid med å få inn 

søknader og behandling av innkomne søknader. Vårt inntrykk er at fylkeskontaktene har lite direkte 

kontakt med arbeidet i delprosjektene når disse er kommet i gang. 

 

Mens finansieringen dekker utgifter til skilting, informasjonstavler og turkort, baserer arbeidsinnsat-

sen seg oftes på frivilliges innsats gjennom dugnadsarbeid. I gjennomsnitt har frivillige brukt 189 

dugnadstimer på merking og skilting per ferdigstilt delprosjekt, men gjennomsnittet varierer mye 

mellom fylkene. En viktig grunn til variasjonen er utfordringene som de frivillige har hatt med å få i 

havn grunneieravtaler, som må på plass før arbeidet kan begynne. 

 

Turskiltprosjektet engasjerer et stort mangfold av frivillige organisasjoner. Vi har bare informasjon 

om hvem som står som hovedsøkere i delprosjektene, og har dermed ikke full oversikt over hvem 

som deltar totalt sett. For å få en bedre oversikt over hvem som deltar i Turskiltprosjektet, kan angi-

velse av samarbeidspartnere legges inn i rapporteringsmalen (midtveis- og sluttrapportering).  

 

Av de som rapporterte i november 2014 utgjorde idrettsforeningene hovedandelen av hovedsø-

kerne blant frivillige organisasjoner og foreninger (21%), fulgt av DNTs lokallag (15%) og ulike typer 

grendelag (14%).  
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Kommunene stod blant hovedsøkerne i 19 % av delprosjektene. Fylkeskontaktenes syn på samar-

beidet mellom de frivillige og kommunene er varierende. Noen steder opplever fylkeskontaktene 

kommunenes rolle som helt marginal. Flere fylkeskontakter understreket likevel at der kommunene 

er involvert i delprosjektene, så gir dette positive effekter på resultatet. En viktig effekt er at kommu-

nalt engasjement gir mulighet for bedre forankring i kommuneplanen. Derfor ønsket også mange av 

fylkeskontaktene et større kommunalt engasjement i de lokale prosjektene. Oppgaver som kommu-

nene gjør, ifølge fylkeskontaktene, er bl.a. å være behjelpelige med grunneieravtaler, tilrettelegging 

av turrutene (eksempelvis gjennom å gruse eller lage bålplasser), eller ved å legge opp turrutene på 

nett i digitaliseringsfasen. Buskerud fylke ser ut til å være det fylket hvor kommunene er mest ak-

tive. Her er kommunene med på å finansiere delprosjektene, de er aktive i utvalgsprosessen, og de 

har også hovedansvaret for direktekontakten med delprosjektene.  

 

Selv om DNT og Friluftsrådenes Landsforbund er sentrale i Turskiltprosjektet, varierer deres invol-

vering lokalt i delprosjektene, ifølge fylkeskontaktene.  Av rapportene ser vi at ulike friluftsråd stod 

som ene- eller blant hovedsøkerne i 6 % av delprosjektene, mens DNTs lokallag stod som ho-

vedsøker i 15% av delprosjektene. Flere fylkeskontakter vektla at både DNT og friluftsrådene er 

store organisasjoner med mange brukere, mye erfaring og god oversikt over hvor det er ønskelig å 

merke turruter på grunn av dårlig merking og/eller mye bruk. De mente derfor at det var en styrke å 

ha med DNT eller friluftsråd på laget, for å sikre god oppfølgning og vedlikehold av turrutene på sikt.  

 

Ildsjelenes og ressurspersones innsats er selvsagt viktig i en satsing som baserer seg på frivillighet. 

Men i dette ligger også utfordringer. Små frivillige organisasjoner ble beskrevet som mer sårbare 

fordi de ofte driftes av få personer; videre kan de opphøre å eksistere, enkeltpersoner og ildsjeler 

kan trekke sitt engasjement, bli for gamle osv. For å sikre god gjennomføring og framtidig vedlike-

hold av turrutene var det også mange av fylkeskontaktene som gjerne skulle sett en større delta-

kelse fra DNT og friluftsrådene.  

 

Noen fylkeskontakter mente at DNTs varierende engasjement i Turskiltprosjektet også kan ha å 

gjøre med at DNT tradisjonelt har drevet med merking av turruter i fjellområder og lenger ut i ut-

marka, mens Turskiltprosjektet fokuserer på nærområdene. En annen tolking var at den lange tradi-

sjonen som DNT har med merking av turruter muligens gjør det vanskelig for DNT å tilpasse seg 

Turskiltprosjektets manual.   

 

 

Prosjektgjennomføring 

Et generelt inntrykk fra intervjuene var at de mener søkerne tilpasser omfanget på prosjektene til 

egen gjennomføringsevne. Mens små delprosjekter ofte drives av mindre frivillige organisasjoner 

som små idrettslag, er store delprosjekter mer organisasjons- og tidskrevende fordi de gjerne favner 

flere innbyggere og geografiske områder. Fylkeskontaktene pekte også på at store delprosjekter 

kan bli for kostnads- og arbeidskrevende til å gjennomføres på ett år. Da kan det være lurt å priori-

tere noen områder, eller stykke opp store delprosjekter i mindre delprosjekter (som er gjort bl.a. i 

Sør-Trøndelag).  

 

Fylkeskontaktene peker på disse suksessfaktorene for god prosjektgjennomføring: God planleg-

ging, god økonomi, riktig og god opplæring/kunnskap, tydelig ledelse, robust organisasjon med nok 

folk, at deltakerne føler eierskap, god lokal forankring, god dialog innad i delprosjektet, god dialog 

med grunneiere, kommune og Turskiltprosjektet, og jevnlig oppfølgning av delprosjektene. Om tur-

rutene deretter blir brukt eller ikke, avhenger av turrutenes beliggenhet, informasjonen om turru-

tene, god infrastruktur og tilgjengelighet og aktiviteter i tilknytning til turrutene, ifølge fylkeskontak-

tene.  

 

De peker videre på disse utfordringene for god prosjektgjennomføring: Å stimulere til søknader fra 

nye områder, tydeliggjøre kravene/retningslinjene i Turskiltprosjektet, eventuelt gjøre disse mer flek-

sible, bidra i søknadsprosessene, kvalitetssikre og følge opp delprosjektene, samt sikre det fremti-
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dige vedlikeholdet av turrutene. Å få på plass de skriftlige grunneieravtalene har for mange delpro-

sjekter vært den viktigste utfordringen så langt. Fylkeskontaktene foreslår endringer i grunneieravta-

lene, slik at formuleringene gjør det enklere/mer fristende for grunneiere å skrive under (i stedet for 

å kalle det for en «grunneieravtale» kan man for eksempel vurdere å kalle det «tillatelse til å merke 

stiene»).  

 

Et aspekt som fylkeskontaktene er opptatt av, er videre vedlikehold av tiltakene som nå gjøres i Tur-

skiltprosjektet. For å nå målsettingen om at god merking skal gjøre at folk føler seg trygge og bidrar 

til at turrutene blir brukt, er det viktig at turskilt og informasjonstavler ikke forfaller. Fylkeskontaktene 

er opptatt av at tilgjengelighet til turrutene sikres, med for eksempel skilting fra sentrumsområder og 

gode parkeringsmulighete. Andre viktige tiltak som nevnes er å sikre at turrutene knyttes opp mot 

snarveier og mye brukte transportårer i nærmiljøene.  Dette er kostnadskrevende tiltak og fylkeskon-

taktene er derfor spent på hva som vil skje når for eksempel skilt må byttes ut, og de ser et behov for 

sikring av framtidig finansiering av vedlikeholdsarbeidet. Fylkeskontaktene er også spent på hvordan 

det fremtidige dugnadsarbeidet kommer til å fungere. Fylkeskontaktene er positive til at det skal lages 

en vedlikeholdsplan for turrutene, men stiller altså spørsmålstegn ved ressurser både økonomisk og 

organisasjonsmessig for å gjennomføre planene. 

 

 

Rapportering 

Gjennom midtveisrapportering og sluttrapportering får Turskiltprosjektet informasjon om delprosjek-

tenes fremdrift og gjennomføringsgrad. Midtveisrapporteringen er 8 måneder inn i tiltaksperioden, 

mens sluttrapporteringen er ett år etter midtveisrapporteringen. Da skal turrutene være ferdig merka 

og skilta, og turrutene skal også være digitalisert og gjort tilgjengelig via en av de nasjonale turpor-

talene på nett. 

 

Så langt varierer fylkeskontaktenes erfaringer med rapporteringen.  Noen uttrykker at rapporte-

ringen går fint, mens andre opplever det vanskelig å få inn rapporter fra delprosjektene. Noen pekte 

på at delprosjektene muligens ikke hadde kommet i gang og at prosjekteierne kanskje ikke syntes 

de hadde noe å rapportere for midtveisrapporteringen. Et inntrykk fra intervjuene er at det å jobbe 

proaktivt med å minne folk på den kommende rapporteringsfristen gjør arbeidet med å få inn rapp-

orter før fristen lettere.  

 

Mens noen fylkeskontakter synes rapporteringsskjemaene var konkrete og greie å fylle ut, mente 

andre at skjemaene var for omfattende og unødvendig tidkrevende. Noen mente at midtveisrappor-

ten burde kuttes ut, mens andre de var både er interessante og nyttige med henblikk på følge fram-

driften delprosjektene og eventuelt legge om kurs hvis nødvendig. 

 

NINA har gitt tilbakemeldinger på rapporteringsskjemaer til Gjensidigestiftelsen høsten 2015. Et 

rapporteringspunkt som både fylkeskontaktene og vi i NINA ser utfordringer med er at antall «turru-

ter» i terrenget er vanskelig å definere og dermed oppsummere. Det kan være vanskelig å avgjøre 

om et delprosjekt omfatter en enkelt eller flere turruter.  

 

Flere fylkeskontakter opplevde også at deres egen rapportering til Turskiltprosjektet kunne være 

problematisk. Dels fordi tolker oppdraget og ansvaret ulikt og også tolker rapporteringspunktene litt 

ulikt, og dels fordi noen av punktene er vanskelige å forstå. Samtidig syntes fylkeskontaktene at 

rapporteringen er blitt ryddigere etter at det har kommet en rapporteringsmal på plass, men ga 

fremdeles uttrykk for at det generelt var krevende for dem å følge opp delprosjektene.  

 
 

Merking og skilting i Turskiltprosjektet – noen refleksjoner 

I målsettingen til Turskiltprosjektet heter det at ved å skilte og merke eksisterende ferdselsårer som 

trenger dette, og ved å sette opp informasjonstavler, skal Turskiltprosjektet bidra til økt og trygg fri-

luftsferdsel i folks nærmiljø. I det videre arbeidet med effekt-studien vil NINA undersøke om og 
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hvordan tiltakene i Turskiltprosjektet innvirker på omfanget av ferdsel og brukernes synspunkter på 

tiltakene.  

 

Delprosjektene i Turskiltprosjektet har fra og med 2015 forholdt seg til «Manual Turskiltprosjektet 

2015» når det gjelder utforming og oppsetting av skilt, annen merking og informasjonstavler. Fyl-

keskontaktene synes Turskiltprosjektet er en viktig satsing for å få folk ut i hverdagen og viser til 

studier som antyder at folk lettere kommer ut i aktivitet der det finnes turruter i nærheten av boområ-

dene, hvor det er skiltet og det informeres om turruten og hvor det er lov å gå. En turskiltstandard i 

Norge gjør det lettere for folk å finne frem og kjenne seg igjen når de er på tur, uansett hvor i landet. 

Gjenkjennelige, synlige turskilt og god informasjon om turrutene skaper derfor trygghet og gjør det 

enklere å få folk i aktivitet, i følge fylkeskontaktene.  

 

Samtidig reflekterer noen av fylkeskontaktene også over mulige negative sider ved standardisering 

av turskilt i Norge. De nevner eksempelvis at standardiseringen kan redusere muligheten for lokale 

tilpasninger og også tap av lokal identitet knytta til tidligere skilting. Noen fylkeskontakter peker på 

at nettopp standardiseringen kan være grunnen til at man noen steder ikke har søkt midler i Turs-

kiltprosjektet.  

 

En annen utfordring ved standardisering som ble nevnt, er når og hvor man faktisk skal sette krav 

om standardisert skilting. Mange steder har man allerede en egen standard på skilting og merking 

og nye farger kan skape forvirring. Fylkeskontaktene reflekterer også over hvorvidt standardisering 

av skilt vil være et tema etter Turskiltprosjektet, og er spente på om fylkeskommunene klarer å 

holde trykket oppe for å få standardisert også de andre stiene utenom Turskiltprosjektet.  

 

Det er et mål for Turskiltprosjektet at alle stiene og løypene skal digitaliseres slik at de blir allment 

tilgjengelige på nettbaserte turkart. Fylkeskontaktene uttrykker at dette ikke nødvendigvis er så en-

kelt å få til, hvis ikke delprosjektene har ansvarlige med tilstrekkelig kompetanse på digitale kart-

data. Fylkeskontaktene etterspør kursing om digital kartfesting og også veiledning i det å legge ut 

kartdata på nettet. Kvalitetssikring av digitale kartdata etterspørres også.  

 

Digital kartfesting bør være viktig av flere grunner; både for å gjøre turrutene allment tilgjengelige på 

nettbaserte turkart, for å kunne si noe om det geografiske nedslagsfeltet til Turskiltprosjektet, og 

ikke minst fordi digitalt kartfestede turruter lettere kan implementeres i kommunale planer og der-

med gis et sterkere arealvern. 
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Vedlegg 1, Intervjuguide. Informasjon fra 
fylkeskontaktene til NINAs effekt-studie 

 

Fylkeskontaktens rolle i Turskiltprosjektet 

Hvor mye jobber du med Turskiltprosjektet? Hvor lenge har du gjort det? Har du eneansvar eller er 

dere flere som har ansvar? 

 

Søknader 

Hvordan vil du karakterisere engasjementet for Turskiltprosjektet i ditt fylke? 

Hvor mange søknader kom inn 2013, 2014 og 2015? 

Kan du si noe om geografisk spredning på søknadene? 

Hva var viktige årsaker til avslag? Var det en grei prosess å velge ut søknader? Hvilke kriterier er 

vektlagt? 

 

Geografisk fordeling av prosjektene som omfattes av Turskiltsatsingen 

Hvordan vil du beskrive den geografiske spredningen på sti-prosjektene?  

Er prosjektene jevnt fordelt over fylket, eller konsentrert i noen regioner? Er de lokalisert i nærheten 

av boligstrøk, utenfor boområdene, eller begge dele? Har geografisk spredning i det hele tatt vært 

et kriterium for tildeling? 

 

Organisering av prosjektene 

 Hvilken rollen har fylkeskommunen? Hvordan stimulerer dere eks til søknader? 

 Hvem har medansvar i tillegg til hovedsøker i prosjektene (hovedtrekk i fylket)?  

 Hvilken rolle har kommunene i prosjektene (hovedtrekk i fylket)? 

 Hva karakteriserer de private aktørene? Hvem er de? 

 Friluftsrådene og DNT står sentralt i mange prosjekter, er det viktig at det er sånn? 

 Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommuner og private?  

 Er det forskjeller mellom store og små prosjekter? 

Gjennom turskiltsatsingen gis bidrag til skilting og merking, men hvordan finansieres prosjektene 

utover dette? 

  

Rapportering 

 Synes du at rapporteringen fungerer? Hva kan være årsaker til manglende rapportering? 

 Hvordan har kartfesting av turrutene fungert? 

 

Suksessfaktorer  

  

 Hva vil du peke på som viktige suksessfaktorer for at prosjektene faktisk blir gjennomført? 

Hva vil du peke på som viktige suksessfaktorer for godt samarbeid mellom deltakerne? Organise-

ring? Hva kjennetegner god organisasjon? 

 Hva vil du peke på som viktige suksessfaktorer for at stiene brukes, eller skal bli brukt? 

 

Flaskehalser 

Hva ser du som viktige utfordringer? Når /i hvilke faser (under søknadsprosessen, gjennomfø-

ringen, rapporteringen) er disse utfordringene viktige? 

  

Refleksjoner over Turskiltprosjektet i friluftslivsforvaltningen 

Er fylkeskommunen fornøyd med omfanget på satsingen i fylket? 

Vil du si at Turskiltprosjektet er viktig? Hvorfor? 

Er offentlig friluftslivsforvaltning avhengig av privat engasjement som dette? Hva med de områdene 

i fylket som ikke inngår i satsingen? Hvordan stimulerer satsingen positivt?  

Hvordan ser du for deg at det fremtidige vedlikeholdet av stiene kommer til å fungere, etter at pro-

sjektene er avsluttet? 

 Hva tenker du om standardisering av turskilting i Norge (f.eks. gjennom Turskiltsatsingen)? 
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