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Merkehåndboka består av en felthåndbok (Merkehåndboka 2019) og et nettsted
(merkehandboka.no). Merkehåndboka er et nyttig verktøy for alle som arbeider med planlegging,
tilrettelegging, skilting, merking og kartfesting av turruter.
Merkehåndboka 2019, omhandler felles grunnlag for turrutearbeidet, omtale av praktisk arbeid med
vandreruter og har en kort omtale av andre turruter. Nettstedet merkehandboka.no er et nettsted
der relevant stoff om friluftslivets ferdselsårer er samlet. Redaksjonen tar sikte på kontinuerlig
oppdatering og utvikling av merkehandboka.no.
Det er brei tilslutning til at en bør ha et felles nasjonalt system for tilrettelegging og synliggjøring av
turruter, og at Merkehåndboka skal fylle denne funksjonen. Regjeringen støtter opp om dette og sier
i handlingsplanen for friluftsliv at «Merkehåndboka fungerer som en nasjonal standard for
tilrettelegging og synliggjøring av turruter». Tilslutning fra den bredt sammensatte referansegruppa
viser også forankringen av standarder og anbefalinger i Merkehåndboka. I veiledere fra
Miljødirektoratet og økonomiske tilskuddsordninger vises det også til Merkehåndboka.
Redaksjonen oppfordrer alle til å bruke Merkehåndboka som felles nasjonal standard.
Den nye utgaven av Merkehåndboka bygger på det grundige arbeidet som er utført med tidligere
utgaver av Merkehåndboka. Turskiltprosjektet, og særlig Manual Turskiltprosjektet 2015, har lagt
viktige premisser for revisjonsarbeidet. I tillegg er det gjort et nytt arbeid med definisjon av
sentrale begreper, omtale av tilgjengelighet og veileder på nett for ro- og padleruter og turruter for
sykkel.
Innovasjon Norge, Den Norske Turistforening (DNT) og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har
redaksjonsansvaret for Merkehåndboka, og mange ressurspersoner i organisasjonene har
gitt viktige bidrag til revisjonsarbeidet. Både boka og nettstedet har imidlertid blitt til gjennom et
bredt samarbeid med en rekke andre organisasjoner og myndigheter. Det er et felles ønske at
Merkehåndboka legges til grunn for alt arbeid med turruter både som friluftslivs- og reiselivstiltak, og
fungerer som en nasjonal standard for tilrettelegging og synliggjøring av turruter.
For mer informasjon viser vi til www.merkehandboka.no. Her finner du den reviderte skiltmanualen
og de to helt nye veilederne for ro- og padleruter og for turruter på sykkel og en rekke andre
publikasjoner som er nyttige i arbeidet med å vedlikeholde, eller lage nye turruter.

