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Mottoet «Det skal merkes i hele landet» har så til de grader slått til i Turskiltprosjektet 

2013—2019. I årene som har gått er det lagt ned 105 957 dugnadstimer for å skilte og 

merke 37 609 kilometer turruter.  

Det overordnede målet med Turskiltprosjektet har vært å fremme folkehelse ved å få 

flere folk ut på tur der de bor og oppholder seg gjennom informasjon, skilting og merking. 

Det har også vært et delmål å bidra til økt og trygg friluftsferdsel i folks nærmiljø. 

Tilrettelegging for bruk av turløyper og turstier i nærheten av der folk bor, har stor 

betydning for å imøtekomme befolkningens ønske om å bevege seg i grønne omgivelser. 

Turstiene brukes like mye av kvinner og menn og av folk i alle aldre og samfunnslag 

(Thorén m.fl., 2018). Skilting og merking og annen synliggjøring av nærturer blir 

dermed et viktig folkehelsetiltak som kan bidra til å nå nasjonale mål om å utjevne 

sosialt betingete helseforskjeller. Turskiltprosjektet har bidratt til økt turaktivitet over 

hele landet, enkelte steder har det vært opp mot 50 % økning (NINA, 2018).  

Spleiselaget mellom alle landets fylkeskommuner, en rekke kommuner og 

Gjensidigestiftelsen har generert 91,2 millioner kroner til skilt, informasjonstavler, 

turkort, kurs og utstrakt faglig utviklingsarbeid. Friluftslivet har dermed fått et løft 

gjennom ekstra tilførte ressurser og et tett samarbeid mellom de mest sentrale 

organisasjonene i friluftslivet. Partene har arbeidet sammen om felles mål og 

systematisert arbeidet. Selv om de ulike partenes ståsted og roller har vært forskjellige, 

har Turskiltprosjektet tilført alle som har deltatt økt kompetanse og innsikt.   

Turskiltprosjektet har demonstrert hvilke muligheter som åpner seg når offentlig og 

frivillig sektor samarbeider og i tillegg får med seg en privat aktør på laget. 

Turskiltprosjektet har klart å forene de gode kreftene slik at synliggjøring av turruter i 

Norge gjøres på samme måte uavhengig av hvor i landet arbeidet foregår.  

Det faglige arbeidet som ligger bak Manual for Turskiltprosjektet bygger på 

Merkehåndboka og skal integreres i den reviderte utgaven som kommer i 2019. Når alle 

som vil merke turruter i offentlig eller frivillig regi følger samme standard, får turgåere 

gjenkjennelig og tydelig informasjon. Tusenvis av kilometer turruter er registrert i Det 

offentlige kartgrunnlaget (DOK), og blir dermed tilgjengelig i det kommunale 

planarbeidet.  

 

 


