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SKILTMAL

L O F O T E N  T U R S T I E R
Lofoten hiking trails

T U R S K I L T P R O S J E K T E T  L O F O T E N

I N F O T A V L E R - R E T N I N G S S K I L T - T U R K O R T
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SKILTMAL
B R U K S A N V I S N I N G

Kjære tiltakshaver i Turskiltprosjektet!

Gratulerer med støtte til merking og skilting av turløype i ditt område! Denne «bruksanvisningen» 
er laget av Lofoten friluftsråd for at dere enkelt skal kunne lage skilt etter mal for infotavle Lofoten. 

Utgangspunktet for infotavle Lofoten er en såkalt «grid», dvs. infotavla er delt inn i et usynlig rute
nett (se s. 3 i bruksanvisningen) med moduler. Modulene kan flyttes etter ulike behov, og tavla kan 
også bygges ut med flere moduler både i lengde og bredderetningen. Viktige elementer å merke seg 
er tekstformat og –mengde, størrelse og oppløsning på kart og bilder, vanskelighetsgrad, samt logo 
for tiltakshaver. Alt dette finner dere forklart på s. 3. Infotavle Lofoten tar utgangspunkt i Merke
håndboka – se www.merkehandboka.no, eller kontakt Lofoten friluftsråd for veiledning.

GPS til logging av turer (for utarbeiding av skiltplan og kart) ble gitt i gave fra Lofoten friluftsråd 
til alle kommuner i Lofoten i desember 2014. Disse kan brukes i arbeidet med merking og skilting. 
Lofoten friluftsråd bistår gjerne med å forklare bruken av GPS, hvis ønskelig. Når grunneieravtale er 
klar og skiltplan utarbeidet, kan skiltene bestilles. 

Lykke til! Måtte vi se mange grønne skilt og fine infotavler i Lofoten i Friluftslivets År 2015. 
Husk: jobben gjøres best på dugnad!

Med vennlig hilsen

Karianne Steen
Daglig leder Lofoten friluftsråd

«Vi var 9 stykker fra Kultur-, 
miljø- og næringsenheten som 
på dugnad satte opp skilt en 
ettermiddag i april. Det ble en 
svært trivelig stund og kan være 
en god idé som kan deles med 
andre. Dugnad med oppsett av 
skilt gir både fysisk aktivitet, 
det er sosialt og skaper engasje-
ment og entusiasme rundt 
turløypeprosjektet»

Kjell Idar Berg, rådmann 
Vestvågøy kommune

Grafisk utforming: Kjersti Isdal
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NAVN 2/
NAVN 1 PÅ TURMÅL L O F O T E N  T U R S T I E R

Lofoten hiking trails

UT.no

Den usynlige turgåer kan ingen være, men vi ser gjerne at du prøver.

We realize it is not possible to be an invisible hiker, but we appreciate you trying.

Kart Bilde

Tekst

Logo

Lett / Easy

Middels / Medium

Krevende / Demanding

Ekspert / Expert

Vær oppmerksom på:
All ferdsel er på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.
 
Caution:
All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in  emergency 
situations.

Allemannsretten/ 
skikk og bruk
- Du kan ferdes fritt i utmark 
til fots.
- Fri ferdsel skal ikke være til 
skade eller ulempe for andre, 
eller for plante- og dyreliv.
- Vis hensyn til utmarksnær-
ingene.
- Forstyrr ikke dyr og fugler.
- Alt vilt er freda med unntak 
av lovelig jakt.
- Lukk igjen grinden etter deg.

Public access to the country-
side/ customs
- You have the right to roam 
freely through common land.
- Show consideration for wilder-
ness industries.
- Show consideration for other 
uses of uncultivated land.
- Always close all gates behind 
you.
- Do not disturb animals and 
birds.
- All game is protected except 
for legal hunting. 

INFOTAVLE
Lofoten
Mal

Bredde 520 mm
Høyde 500 mm

Fast element
Turløypesymbol - gradering
50x50 mm
- Husk å endre farge på symbol 
etter gradering på turløypa.
(Se merkehåndboka)

Fast element
Logo Lofoten Turstier

Variert element
Bilde
300 dpi
Ramme: 110mm x 150mm
- Bilde kan gå over en eller to 
kolonnebredder. Viktig å ha god 
oppløsning på bildet - 300 dpi. 
Bildet bør være av god kvalitet 
og “si” noe om turen.

Variert element
Turnavn 
Myriad Pro, bold, 78pt
- Turnavnet skal stå på linje med 
turløypesymbolet. Dersom det 
er to navn skal disse stå over 
hverandre

Fast element
Forklaring gradering
(se merkehåndboka)

Fast element
Infotekst - sikkerhet/ 
 allemannsrett
Myriad Pro, regular, 18pt/23pt

Variert element
Kart
300 dpi
- Kartet kan gå over to, tre eller 
fire kolonnebredder. Dette 
avhenger av om kartet fungerer 
best i bredde eller lengdeformat. 
Viktig å ha god oppløsning på 
kartet - 300 dpi. Kartet bør ha en 
tydelig inntegning av turløypa, 
samt vise hvor turen startet og 
hvor det er parkering. Kan sendes 
som gpx-fil eller inntegnet i kart.

Variert element
Turbeskrivelse
Myriad Pro, regular, 18pt/23pt
Ca. 800 tegn m/mellomrom
Kolonnebredde 110 mm
- Her legger man inn en tekst 
som beskriver turløypa. Bør være 
på norsk og engelsk. 

Variert element
Logo
- Tiltakshaver

Fast element
UT.no + tekst

Fast element
Logoer
- Lofoten Friluftsråd
- Nordland fylkeskommune
- Gjensidigestiftelsen
- Turskiltprosjektet     

Variert element
QR-koder
- Hvis dere ønsker

Fast element
Bakgrunn med farge
C-50
M-0
Y-12
K-0
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UT.no

L E K N E S - L i t L h E i a

 Du er her. 
Herfra er det 3,8 km til Litlheia (1-2 timer),
og 2 km til Himmelsteinsborga (ca.1 time).
Da kan du gå rolig og ta korte pauser.

takk for at du ikke slenger fra deg 
 søppel. husk båndtvangsperiode 1.april 
–  15. oktober.

 You are here. 
Distances: 3,8 km to Litlheia (1-2 Hrs),
2 km to Himmelsteinsborga (1 Hrs).
Enjoy the walk at a comfortable pace with 
short breaks.

Please: Do not litter. Keep your dog on a 
leash in the period between april 1. and 
October 15.

turbeskrivelse: 
Stien starter ved busstasjonen i Leknes 
sentrum (turistinformasjon) og følger for-
tauet langs Storgata ut av Leknes. Deretter 
følger stien skiløype traseen som  Leknes 
skiklubb har anlagt fra Lofot hallen og 
frem til gapahuken i Litlheia. Hele trase-
en er opp arbeidet. Stien er til gjengelig for 
rullestol brukere/barnevogn (med unntak 
av de siste 20 meterne), og er vel egnet som 
trenings løype. 

Fra stien er det mulig å ta en avstikker opp 
til Himmelsteinborga (XXX moh) som er 
et flott utkikks     punkt i området. Stien er 
skiltet i samarbeid med Leknes skiklubb 
og grunneiere, og er et populært turmål 
nært  Leknes sentrum.

Total lengde på stien en vei er 3,8 km. 
 Avstand fra Lofothallen som startpunkt: ca. 
2,3 km. 

the trail: 
The trail starts at the bus station (by the 
tourist information), and follows the pave-
ment along the main street Storgata out 
of Leknes. The trail then follows the ski 
trail from Lofothallen to the open hut at 
 Litlheia. The trail is an easy walk, is suitable 
for wheel chairs/strollers and nice for exer-
cising.

It is possible to take a detour from the trail 
up to Himmelsteinborga (XXX moh). The 
trail signs have been set up in cooperation 
with the local skiing club and the land-
owners.

Total length for the trail is 3,8 km. Distance 
from Lofothallen as starting point: 2,3 km. 

gapahuk

P

Utsikt fra Himmelsteinborga. Foto: Anja Meland Rød.

Den usynlige turgåer kan ingen være, men vi ser gjerne at du prøver.

We realize it is not possible to be an invisible hiker, but we appreciate you trying.

LITLHEIA L O F O t E N  t U R S t i E R
Lofoten hiking trails

Lett / Easy

Middels / Medium

Krevende / Demanding

Ekspert / Expert

Vær oppmerksom på:
All ferdsel er på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.
 
Caution:
All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in  emergency 
situations.

Allemannsretten/ 
skikk og bruk
- Du kan ferdes fritt i utmark 
til fots.
- Fri ferdsel skal ikke være til 
skade eller ulempe for andre, 
eller for plante- og dyreliv.
- Vis hensyn til utmarksnær-
ingene.
- Forstyrr ikke dyr og fugler.
- Alt vilt er freda med unntak 
av lovelig jakt.
- Lukk igjen grinden etter deg.

Public access to the country-
side/ customs
- You have the right to roam 
freely through common land.
- Show consideration for wilder-
ness industries.
- Show consideration for other 
uses of uncultivated land.
- Always close all gates behind 
you.
- Do not disturb animals and 
birds.
- All game is protected except 
for legal hunting. 

INFOTAVLE
Lofoten
Eks. 1 
- Kart over 3 kolonnebredder,
lengdeformat
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UT.no

 Du er her. Herfra er det 
2,5 km til Litlheia (1 t)
0,4 km til Himmelsteinborga (0,5 t),
5 km rundløype tilbake til Leknes (1-2 t)
Da kan du gå rolig og ta korte pauser.

Takk for at du ikke slenger fra deg  søppel. 
Husk båndtvang i perioden 1.april – 
 15. oktober.

 You are here. Distances
2,5 km to Litlheia (1 hrs)
0,4 km to Himmelsteinborga (0,5 hrs),
5 km roundtrip to Leknes (1-2 hrs)
Enjoy the walk at a comfortable pace.

Please: Do not litter. Keep your dog on a 
leash in the period between April 1st and 
October 15th.

LITLHEIA/
HIMMELSTEINBORGA

Litlheia

P Utsikt fra Himmelsteinborga. Foto: Anja Meland Rød.

Den usynlige turgåer kan ingen være, men vi ser gjerne at du prøver.

We realize it is not possible to be an invisible hiker, but we appreciate you trying.

Stien starter ved busstasjonen i Leknes 
sentrum og følger fortauet langs Storgata 
ut av Leknes. Deretter følger stien skiløype-
traséen som  Leknes skiklubb har anlagt 
fra Lofot hallen og frem til gapahuken i 
 Litlheia. Hele traséen er opp arbeidet. Stien 
er til gjengelig for rullestol brukere/barne-
vogn (med unntak av de siste 20 meterne), 
og er vel egnet som trenings løype. 

Fra stien er det mulig å ta en avstikker 
opp til Himmelsteinborga (104 moh), som 
er et flott utkikks     punkt i området. Herfra 
kan du følge ei skilta rundløype tilbake til 
 Lofothallen (eller Leknes). Stien er skiltet i 
samarbeid med Leknes skiklubb og grun-
neiere, og er et populært turmål nært 
 Leknes sentrum.

Total lengde på stien én vei er 3,8 km (fra 
Leknes).  Avstand fra Lofothallen som start-
punkt: 2,3 km. 

The trail starts at the bus station, and 
 follows the pavement along the main 
street  Storgata out of Leknes. The trail then 
follows the ski trail from Lofothallen to the 
open hut at  Litlheia. The trail is an easy 
walk, is suitable for wheel chairs/strollers 
and nice for  exercising.

It is possible to take a detour from the trail 
up to Himmelsteinborga (104 m). From 
here you  can take a roundtrip back to 
 Leknes. The trail signs have been set up 
in cooperation with the local skiing club 
and the land owners. Total length for the 
trail is 3,8 km (from Leknes). Distance from 
 Lofothallen as starting point: 2,3 km. 

L i T L H e i A /  H i M M e L S T e i N B O R G A

L O F O T e N  T U R S T i e R
Lofoten hiking trails

Leknes

Lofothallen

P

Lett / Easy

Middels / Medium

Krevende / Demanding

Ekspert / Expert

Vær oppmerksom på:
All ferdsel er på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.
 
Caution:
All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in  emergency 
situations.

Allemannsretten/ 
skikk og bruk
- Du kan ferdes fritt i utmark 
til fots.
- Fri ferdsel skal ikke være til 
skade eller ulempe for andre, 
eller for plante- og dyreliv.
- Vis hensyn til utmarksnær-
ingene.
- Forstyrr ikke dyr og fugler.
- Alt vilt er freda med unntak 
av lovelig jakt.
- Lukk igjen grinden etter deg.

Public access to the country-
side/ customs
- You have the right to roam 
freely through common land.
- Show consideration for wilder-
ness industries.
- Show consideration for other 
uses of uncultivated land.
- Always close all gates behind 
you.
- Do not disturb animals and 
birds.
- All game is protected except 
for legal hunting. 

INFOTAVLE
Lofoten
Eks. 2 
- Kart over 2 kolonner, 
kvadratisk format
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UT.no

 Du er her. Herfra er det 
2,5 km til Litlheia (1 t)
0,4 km til Himmelsteinborga (0,5 t),
5 km rundløype tilbake til Leknes (1-2 t)
Da kan du gå rolig og ta korte pauser.

Takk for at du ikke slenger fra deg  søppel. 
Husk båndtvang i perioden 1.april – 
 15. oktober.

 You are here. Distances
2,5 km to Litlheia (1 hrs)
0,4 km to Himmelsteinborga (0,5 hrs),
5 km roundtrip to Leknes (1-2 hrs)
Enjoy the walk at a comfortable pace.

Please: Do not litter. Keep your dog on a 
leash in the period between April 1st and 
October 15th.

LITLHEIA/
HIMMELSTEINBORGA

Den usynlige turgåer kan ingen være, men vi ser gjerne at du prøver.

We realize it is not possible to be an invisible hiker, but we appreciate you trying.

Stien starter ved busstasjonen i Leknes 
sentrum og følger fortauet langs Storgata 
ut av Leknes. Deretter følger stien skiløype-
traséen som  Leknes skiklubb har anlagt 
fra Lofot hallen og frem til gapahuken i 
 Litlheia. Hele traséen er opp arbeidet. Stien 
er til gjengelig for rullestol brukere/barne-
vogn (med unntak av de siste 20 meterne), 
og er vel egnet som trenings løype. 

Fra stien er det mulig å ta en avstikker 
opp til Himmelsteinborga (104 moh), som 
er et flott utkikks     punkt i området. Herfra 
kan du følge ei skilta rundløype tilbake til 
 Lofothallen (eller Leknes). Stien er skiltet i 
samarbeid med Leknes skiklubb og grun-
neiere, og er et populært turmål nært 
 Leknes sentrum. Total lengde på stien én 
vei er 3,8 km (fra Leknes).  Avstand fra Lofot-
hallen som startpunkt: 2,3 km. 

The trail starts at the bus station, and 
 follows the pavement along the main 
street  Storgata out of Leknes. The trail then 
follows the ski trail from Lofothallen to the 
open hut at  Litlheia. The trail is an easy 
walk, is suitable for wheel chairs/strollers 
and nice for  exercising.

L i T L H e i A /  H i M M e L S T e i N B O R G A

L O F O T e N  T U R S T i e R
Lofoten hiking trails

Litlheia

P

Leknes

Lofothallen

P

It is possible to take a detour from the trail 
up to Himmelsteinborga (104 m). From 
here you  can take a roundtrip back to 
 Leknes. The trail signs have been set up 
in cooperation with the local skiing club 
and the land owners. Total length for the 
trail is 3,8 km (from Leknes). Distance from 
 Lofothallen as starting point: 2,3 km. 

Lett / Easy

Middels / Medium

Krevende / Demanding

Ekspert / Expert

Vær oppmerksom på:
All ferdsel er på eget ansvar. Ved ulykker ring 112 eller 113.
 
Caution:
All passage is at your own risk. Call 112 or 113 in  emergency 
situations.

Allemannsretten/ 
skikk og bruk
- Du kan ferdes fritt i utmark 
til fots.
- Fri ferdsel skal ikke være til 
skade eller ulempe for andre, 
eller for plante- og dyreliv.
- Vis hensyn til utmarksnær-
ingene.
- Forstyrr ikke dyr og fugler.
- Alt vilt er freda med unntak 
av lovelig jakt.
- Lukk igjen grinden etter deg.

Public access to the country-
side/ customs
- You have the right to roam 
freely through common land.
- Show consideration for wilder-
ness industries.
- Show consideration for other 
uses of uncultivated land.
- Always close all gates behind 
you.
- Do not disturb animals and 
birds.
- All game is protected except 
for legal hunting. 

INFOTAVLE
Lofoten
Eks. 3 
- Kart over 2 kolonner - 
høydeformat

(her tar kartet så stor plass at 
det ikke blir rom for bilde)
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TURKORT
Lofoten
Mal
Eks. Himmelsteinborga

Bredde 100 mm
Høyde 210 mm

T u r ko r T

n av n  på  T u r m å l

Lett - Kan gjennomføres av alle. Turen går på: grus/vei/sti

LENGDE: 3,8 km (1-2 timer)

ParkEriNG: P-plass ved Vestvågøy rådhus

l o f o t e n  -  b e s t  u t e !

L O F O T E N  T U R S T I E R

GraDEriNG

Bilde

N AV N  PÅ  T U R M Å L

Turbeskrivelse

L O F O T E N  T U R S T I E R

Kart
Bilde
300 dpi
- Viktig å ha god oppløsning på 
bildet - 300 dpi. Bildet bør være 
av god kvalitet og “si” noe om 
turen (her viser bildet utsikten fra 
turmålet).

Fast element
Logo Lofoten Turstier

Navn på turmål
Myriad pro semibold 14 pt

Fast element
Logoer
- Lofoten Friluftsråd
- Nordland fylkeskommune
- Gjensidigestiftelsen
- Turskiltprosjektet     
+ logo tiltakshaver

Turbeskrivelse
Myriad Pro, regular, 9pt/13pt
Ca. 500 tegn m/mellomrom
Kolonnebredde 80 mm
- Her legger man inn en tekst 
som beskriver turløypetraseen.

Tur-”reklame”
Myriad Pro, regular, 9pt/13pt
Ca. 400 tegn m/mellomrom
Kolonnebredde 80 mm
- Her legger man inn en tekst 
som reklamerer for turløypa. Hva 
opplever man?

Kart
300 dpi

- Viktig å ha god oppløsning på 
kartet - 300 dpi. Kartet bør ha en 
tydelig inntegning av turløypa i 
rødt, samt vise hvor turen starter 
og hvor det er parkering. Kan 
sendes som gpx-fil eller innteg-
net i kart. Merk turløypa med 
graderingssymbolet.

Ha gjerne med et kartutsnitt som 
viser hvor i Lofoten turen er.

Turløypesymbol - gradering
- Husk å endre farge på symbol 
etter gradering på turløypa.
(Se merkehåndboka)

Lengde på tur 
+ ca. tidsangivelse

Parkering
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TURKORT
Lofoten
Eks.
- Himmelsteinborga

T u r ko r T

H I M M E L S T E I N B o r G A
Turen til Himmelsteinborga er lett tilgjengelig og byr på et 
flott utkikkspunkt. Her er det 360 graders utsikt mot flere av 
de mest kjente fjell toppene i midt-Lofoten. Turen starter i 
 Leknes sentrum, og går på asfalt, grusvei og sti. Tilbake kan 
man velge en alternativ trasé rundt vestsiden av Himmel-
steinborga. Det er også mulig å parkere ved Lofothallen, for 
en kortere tur. Turen  passer for alle. 

Lett - Kan gjennomføres av alle. Turen går på: grus/vei/sti

LENGDE: 3,8 km (1-2 timer)

ParkEriNG: P-plass ved Vestvågøy rådhus

L o f o t e n  -  b e s t  u t e !

L O F O T E N  T U R S T I E R

GraDEriNG

H I M M E L S T E I N B O R G A

Turbeskrivelse
Stien starter ved busstasjonen i Leknes sentrum (turist
informasjon) og følger fortauet langs Storgata ut av Leknes. 
Deretter følger stien en opparbeidet grussti langs Borga
vatnet mot Lofothallen. Fra Lofothallen følger man skiløype
traséen som  Leknes skiklubb har anlagt fra Lofot hallen og 
frem til gapahuken i Litlheia. Stien opp til Himmelsteinborga 
tar av fra denne. Tilbake kan man følge grusveg nordover mot 
Himmelstein, og videre ned mot hovedveien og gangfelt til
bake til Leknes sentrum.  

L O F O T E N  T U R S T I E R
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PILSKILT
Lofoten
Mal

Bredde 800 mm
Høyde 130 mm

Litlheia   3,8 km

Turløypesymbol - gradering
- Husk å endre farge på symbol 
etter gradering på turløypa.
(Se merkehåndboka)

Lengde på avstand til turmål 
i km

Navn på turmål
Bruk en font uten seriffer, eks: Ari-
al, Myriad e.l.  Ca. 150 pt, justeres 
etter behov. Skal være hvit skrift 
på mørk grønn bakgrunn.

RetningspilVedlikeholdsansvarlig
Her plasseres logo til vedlike-
holdsansvarlig.


