OM EKSEMPELSAMLINGA
Eksempelsamlinga er et utvalg av konkrete arbeidstegninger som er aktuelle når en skal tilrettelegge
stier og turruter. Den er en nærmere konkretisering av tiltak omtalt i Merkehåndboka og
Miljødirektoratets veileder for naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv. I Merkehåndboka og
veilederen omtales planlegging, lovgrunnlag og tillatelser, sikkerhet og de hensyn som må tas til
naturmangfold, kulturminner, kultur- og naturlandskap. I eksempelsamlinga går vi direkte på
beskrivelse av tiltakene, og forutsetter at de som utfører tiltakene er kjent med vurderingene som
må gjøres før en setter i gang med arbeidet. Likevel har vi tatt med et lite «Husk» for å minne om
viktige hovedpunkt som alltid må ligge til grunn for tilretteleggingsarbeidet.
Eksempelsamlinga inneholder i hovedsak små og enkle tiltakene som gangbaner, klopper,
gjerdeoverganger o.l. For mer omfattende tiltak som bygging av turveger eller større bruer, må det
foretas konkret prosjektering i hvert enkelt tilfelle. Det omfattes ikke av denne eksempelsamlinga.
Eksemplene er tiltak som er prøvd ut og brukt av den organisasjonen som har levert dem. Ut over
dette er det ikke foretatt noen form for «godkjenning». Det er rett og slett en samling av eksempler,
som kan brukes direkte eller som grunnlag for nødvendige tilpasninger ut fra lokale forhold. For hvert
eksempel er det opplyst hvem som har levert eksempelet og som kan kontaktes om en har
ytterligere spørsmål.
Den første versjonen av eksempelsamlinga, alle tiltak datert 20.12.2019, har blitt til gjennom et
samarbeid mellom Miljødirektoratet med Statens naturoppsyn, Statskog, DNT og FL. På oppdrag fra
Miljødirektoratet har FL med Kristian Tiller Torsvik som prosjektmedarbeider stått for arbeidet med
innsamling og bearbeiding til felles mal. Miljødirektoratet har finansiert dette arbeidet.
Merkehåndboka, ved DNT og FL, ønsker at eksempelsamlinga skal være et dynamisk produkt i stadig
utvikling med nye eksempler. Vi er svært takknemlige for nye eksempler sendt til
post@friluftsrad.no.

