
                 

Osen kommune 

 

Vår ref: 2015/2170/JGP      Osen, 16. mars 2016 

 

 

 

 

Til grunneierlagene i Osen! 

 

Avtale om tilrettelegging og merking av turstier i Osen 

 

Høsten 2014 ble det tatt initiativ til å starte et prosjekt for merking av turstier i Osen. De 

Gærne Damers Forening ga kr 70.000 til prosjektet og Gjensidige-stiftelsen og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune ga tilsagn om støtte på inntil kr 120.000. 

Prosjektet har vært drevet på frivillig, ulønnet basis med deltakere fra kommune, idrettslag, 

grunneiere, fjellstyre og De Gærne Damers Forening. 

Prosjektet er nå et satsingsområde innen kommunens handlingsplan for folkehelse – en 

satsing som har fått meget positiv omtale fra fylkesmannen. Tilretteleggingen av et godt 

tursti-tilbud er et viktig virkemiddel for et aktivt friluftsliv. 

Merking og opparbeidelse av turstier og skiløyper forutsetter grunneiers samtykke. 

Grunneier- og friluftsorganisasjoner har felles interesse i at tilretteleggingen av slike tilbud 

skjer på en måte som imøtekommer allmennhetens behov, samtidig som grunneiers 

rettigheter og naturvernhensyn ivaretas. 

Det er ønskelig å inngå avtaler med alle grunneierlag / grunneiere, også de som ikke er 

berørt av tursti-prosjektet. Det vil ikke bli utført skilting, merking eller rydding uten at 

grunneier har godkjent prosjektet.  



Inngått avtale er en forutsetning for å få utbetalt bevilgning fra Gjensidigestiftelsen og fylket. 

Den vedlagte  avtalen er anbefalt av Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norskog, 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Statskog, Den Norske Turistforening, Skiforeningen, 

Friluftsrådenes Landsforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon, Norges Fjellstyresamband,  

og Norsk Allmenningsforbund. 

Miljødirektoratet og Kulturdepartementet har godkjent avtalen til bruk i forbindelse med 

søknad om statlige friluftslivsmidler og tippemidler.  

Osen kommune er tilrettelegger. 

For å få utbetalt støtte til prosjektet er det et krav at skilting og merking skjer i henhold til 

nasjonal standard for merking. Det skal også lages digitale kart og GPS-spor, som kan lastes 

ned fra nett (ut.no). 

Linker til standarder, regelverk, håndbøker mv er lagt ut på kommunens hjemmeside: 

https://www.osen.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/prosjekt-merking-av-

turstier-i-osen/  Søk evt på «turstier» i søkefeltet. 

Vi ber om at grunneierlagene forelegger avtaleteksten for sine medlemmer og 

returnerer en signert avtale til Osen kommune, Rådhusveien 13, 7740 Steinsdalen 

snarest mulig. Avtalen kan også sendes via epost til postmottak@osen.kommune.no. 

Kart med forslag til stier vil bli forelagt grunneierne for godkjenning før merking 

påbegynnes.  

Det vil være et viktig bidrag til kommunens videre satsing på folkehelse og bo-

attraktivitet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Jørn G Pedersen 

Næringsrådgiver Osen kommune 

Tlf 908 75 756 / Mobil 992 75 026 
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