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I levende skog, standard for et bærekraftig norsk skogbruk, som er et krav ved
skog-sertifisering, heter det:

Bilde

”Skogeier skal, innen rammen av rimelig
næringsutnyttelse, og privatlivets fred
bidra til hensiktsmessige løsninger for
anlegging av stier, skiløyper, rasteplasser
o.l. og for uteområder for barnehager,
skoler og skolefritidsordningen, og gi tillatelse til slike, når det ikke er i strid med
viktige næringsinteresser eller økologiske hensyn. Dette endrer ikke rettighetsforholdene etter Friluftsloven”
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AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURSTIER

Oppdatert per mai 2013

Mellom_____________________________ (grunneieren) som grunneier av eiendommen
__________________________ gnr. ____ bnr. ____ i ____________________kommune
og _______________________________________________________ (tilretteleggeren)
(Alternativt mellom grunneierlag/utmarkslag eller tilsvarende og tilrettelegger.)
1. Avtalens omfang
Avtalen er primært beregnet brukt mellom grunneiere og frivillige organisasjoner, friluftsråd
og kommuner ved tilrettelegging og merking av turstier til friluftsbruk i utmark.
Dersom stien berører innmark, avtales dette i punkt 11.
2. Definisjon
Med turstier menes her traseer for ferdsel til fots som er ryddet for vegetasjon, men uten,
eller med liten, grad av opparbeidelse av grunnen. De er vanligvis merket, og bredden er
minimum 0,5 m.
Den eller de stier som omfattes av avtalen, er markert med rød strek på vedlagte kart.
3. Rydding, merking og skilting.
Tilretteleggeren gis rett til og har ansvar for rydding, merking og skilting av turstier slik det
framgår av vedlagte kart (jf pkt 2), samt vedlikehold av denne (jfr. pkt. 4). Dette skal skje på
en slik måte at det ikke medfører skade på skog og omfatter normalt:
•
•
•
•

Rydding av vegetasjon i traseen. Stien kan ryddes i inntil 2 m bredde mellom
trestammene alt etter forholdene på stedet. Felling av trær krever særskilt samtykke fra
grunneieren.
Mindre tiltak i grunnen (fjerning av stein og stubber, enkle tiltak for å lede vannsig),
samt utlegging av bru/klopp eller kavlelegging.
Merking som kan bestå av maling på trær, varde eller stake/påle som er satt ned i
bakken.
Skilting og oppsett av informasjonstavler som kan settes opp der det er behov for
slike. Plassering av tavler skal godkjennes av grunneier og mulig fellesbruk vurderes.

Rydding, merking og skilting skal skje i samsvar med Merkehåndboka utgitt av Den Norske
Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge, 2013.
Der stien krysser gjerder som er nødvendige for dyrehold, skal tilretteleggeren sørge for at det
etableres grind eller gjerdeklyver.
4. Vedlikehold
Tilretteleggeren gis rett til og har ansvar for å vedlikeholde merkingen, stien og de
innretninger som er anlagt som ledd i denne. Tilretteleggeren skal da følge samme regler som
i pkt.3. Tilrettelegger har ansvar for rydding av søppel.
Tilrettelegger påtar seg ansvaret for et visst oppsyn med mer besøkte rasteplasser, særlig med
hensyn til trefellinger, kvistbryting, bålbrenning, forsøpling o.l. som kan skade grunneiers
interesser eller naturgrunnlaget. Eventuelt grovt skadeverk skal meddeles grunneier
umiddelbart for videre oppfølging

5. Skogsdrift og annen næringsutøvelse.
Grunneierens næringsutøvelse begrenses ikke av avtalen. Før igangsetting av arbeid som
vil vanskeliggjøre bruk av stien, skal grunneier varsle tilrettelegger, som om nødvendig sørger
for informasjon til brukerne. Om nødvendig blir partene enige om midlertidig omlegging av
stien. Det vises for øvrig til Skogbruksloven og eventuell skogsertifisering for eiendommen.
6. Omlegging av stien
I avtaleperioden kan både grunneieren og tilretteleggeren kreve omlegging av stien når det er
nødvendig av hensyn til grunneier eller friluftsbrukerne. Slik omlegging krever enighet
mellom partene, men samtykke skal ikke kunne nektes uten saklig grunn.
7. Erstatning
Det ytes ikke erstatning til grunneieren for de tiltak avtalen omfatter. Der merking og
tilrettelegging medfører dokumentert økonomisk tap for grunneieren, kan det ytes
erstatning etter særskilt overenskomst, som skal framgå av punkt 11.
8. Varighet
Denne avtalen gjelder i 10 år og fornyes automatisk for 10 år ad gangen dersom ingen av
partene har sagt den opp ett år før avtaletidens utløp.
9. Opphør
Ved opphør av avtalen plikter tilretteleggeren å fjerne anlegg, skilt og andre innretninger, med
mindre annet avtales.
Samtidig forplikter tilretteleggeren seg til å avlyse eventuell tinglysing.
10. Tvister
Eventuelle tvister om forståelsen av denne avtalen skal avgjøres ihht Lov om tvistemål.
11. Spesielle forhold
_____________________________________________________________________
________________,_____/_____ 20___
__________________________
Grunneier

__________________________
For tilretteleggeren

Tinglysing
Dersom partene finner det formålstjenlig kan denne avtalen tinglyses som heftelse på
eiendommen gnr._____, bnr._____ på tilretteleggerens bekostning.
__________________, ____/____ 20____
_____________________________
Grunneier

____________________________
For tilretteleggeren

Kontaktinformasjon grunneier (navn, adresse, tlf, e-post):
_________________________________________________________________________

Kontaktinformasjon tilrettelegger (navn, adresse, tlf, e-post):
__________________________________________________________________________
Avtalen er anbefalt av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund,
Friluftslivets fellesorganisasjon, Norges Fjellstyresamband, Norges Bondelag, Norges
Skogeierforbund, Norskog, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog og Norsk
Allmenningsforbund, mai 2003, og oppdatert mai 2013.
Direktoratet for naturforvaltning og Kulturdepartementet har godkjent avtalen til bruk i
forbindelse med søknad om statlige friluftslivsmidler og spillemidler.

