
Ofte stilte spørsmål 
 
 
 

x Hvor får jeg tak i Merkehåndboka? 
x Hvordan graderer jeg riktig? 
x Hva menes med høydemeter og lengde i graderingstabellen? 
x Må jeg bruke den nye skilt og graderingsmalen? 
x Må jeg gradere? 
x Hvordan får jeg tak i symbolene? 
x Hvilke avtaler må jeg ha med grunneier? 
x Må jeg ha vedlikeholdsavtale? 
x Hvordan har Merkehåndboka ivaretatt fargeblinde? 
x Mange steder er det tradisjoner bak fargevalget for merking. Hvordan forholder 

Merkehåndboka seg til det? 
 
 
Hvor får jeg tak i Merkehåndboka? 
 
Merkehåndboka får en kjøpt i DNT sin nettbutikk, www.turistforeningen.no. Mange 
medlemsforeninger av DNT har også boka for salg. Boka ligger også til gratis nedlastning på 
merkehandboka.no. Der ligger også vedleggene og symbolpakken. 
 
 
Hvordan graderer jeg riktig? 
 
Gradering etter mal for skilting og gradering er en relativt ny måte å skilte på. Utgangspunktet 
er gjennom farger å skille vanskelighetsgraden på ulike ruter. Det skal også være 
gjenkjennbart hvor en ferdes i landet.  
 
Velger en å gradere skal graderingstabellene i Merkehåndboka følges. Både høydemeter, 
lengde og beskrivelse av stitype sier noe om hva farge en skal bruke. Er det eksponerte eller 
vanskelige punkt som passer inn i en vanskeligere kategori, skal ruten graderes opp. 
Alternativt kan en beskrive det eksponerte punktet på informasjonstavlene og beholde 
opprinnelig gradering.  
 
I og med at graderingsskalaen bare består av fire nivåer, vil det være variasjoner innenfor 
hvert av nivåene. To grønne ruter i samme området kan oppfattes som ulike turer med 
forskjellig vanskelighetsgrad, men likevel passe inn som grønne ruter i graderingstabellen. 
 
 
Hva menes med høydemeter og lengde i graderingstabellen? 
 
Høydemeter er samlet stigning for hele ruten. Det kan være flere stigninger som gjør at det er 
betydelig flere høydemeter samlet på ruten enn høydeforholdet mellom startpunkt og 
sluttpunkt. Rutene ligger i terrenget med mye kupert landskap. Derfor er det vanskelig og 
heller ikke meningen å ha et helt nøyaktig tall på samlet stigning. Meningen er hele tiden å 
synliggjøre hvor krevende ruten er.  

http://www.turistforeningen.no/


Lengde beskriver den totale lengden i km fra et angitt punkt til et annet, dvs én vei og ikke 
tur/retur. For rundturer finnes et eget symbol og da brukes hele rundturens lengde i antall km. 
 
 
Må jeg bruke den nye skilt og graderingsmalen? 
 
Det anbefales å bruke den nye skilt og graderingsmalen, men det står ikke som et krav i 
Merkehåndboka. Hvis en ikke bruker malen er det likevel mange generelle råd i forhold til 
skilting uavhengig av hva mal som brukes.  
 
Hvis en får støtte gjennom turskiltprosjektet, er det krav at en skal bruke mal for skilting og 
gradering slik den er beskrevet i Merkehåndboka. 
 
 
Må jeg gradere? 
 
Det er ikke et krav å gradere rutene. Dette gjelder også hvis en har fått støtte gjennom 
turskiltprosjektet. Turskiltprosjektet har likevel krav om å bruke symbolene. Merkehåndboka 
anbefaler å bruke symbolene selv om en ikke skal gradere. Alle symbolene finnes i ugradert 
versjon, svart symbol på hvit bakgrunn. Symbolene er informative siden de viser hva slags 
aktivitet ruten er tilpasset. Om det er vandring, skigåing, tursykling eller terrengsykling. 
 
 
Hvor får jeg tak i symbolene? 
 
Symbolene er til gratis nedlastning på merkehandboka.no. Symboler som kan være graderte 
ligger ute allerede. Det gjør også en del ugraderte aktivitetssymboler som f.eks fisking, 
gapahuk og lignende. Aktivitetssymbol er under kontinuerlig utvikling, og det kommer flere 
symboler etter hvert. 
 
Bestiller en skilt av skiltprodusenter, skaffer de selv symbolene som trengs.  
 
 
Hvilke avtaler må jeg ha med grunneier? 
 
Det er ikke lov å tilrettelegge i naturen uten grunneiers samtykke. Merkehåndboka anbefaler 
skriftlig avtale mellom grunneier og tilrettelegger. Forslag til avtale ligger vedlagt 
Merkehåndboka. 
 
Hvis en ikke velger skriftlig avtale, må det foreligge en muntlig avtale. Den må bekreftes med 
brev/epost. 
 
 
Må jeg ha vedlikeholdsavtale? 
 
Merkehåndboka anbefaler å ha vedlikeholdsavtale, og støtte gjennom turskiltprosjektet 
forutsetter vedlikeholdsavtale i 10 år. I avtalen må det stå hvem som har ansvaret for drift av 
ruten i perioden. Rydding, remerking, utskifting av skilt, inn og ut med bruer, evt. nedleggelse 
av rute. 



Hvordan har Merkehåndboka ivaretatt fargeblinde? 
 
Merkehåndboka anbefaler skilt med mørk bakgrunnsfarge og hvit skrift. Dette gir god 
lesbarhet. Symbolene som er gradert eller ugradert kan brukes med hvit ramme for å øke 
lesbarheten. Symboler med og uten ramme finnes på merkehandboka.no.  
 
Rødfargen som blir brukt i graderingen og som merkefarge, kan være utfordrende for mange 
fargeblinde. Merkehåndboka anbefaler farge med mye innslag av oransje, se fargekode i 
Merkehåndboka. 
 
 
Mange steder er det tradisjoner bak fargevalget for merking. Hvordan 
forholder Merkehåndboka seg til det? 
 
Merkehåndboka kommer med en rekke anbefalinger, men det vil være lokale forhold som 
gjør at ikke alle anbefalingene lar seg gjennomføre. Mange steder er det lange tradisjoner for 
å merke med en bestemt farge eller materiale. Det skal være rom for slike tilpasninger. 
 
Så er det likevel noen absolutter. Hvis en bruker skilt og graderingsmalen skal krav til 
utforming av skilt i Merkehåndboka følges (side 86). Velger en å gradere skal 
graderingstabellene i Merkehåndboka følges. Får en støtte fra turskiltprosjektet skal kriteriene 
der følges.  


