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Saken gjelder/sammendrag:
Kommunen og lokallag i Gjerdrum for Den norske turistforening (DNT Gjerdrum turlag) har
inngått samarbeid for å merke og skilte turstier i Gjerdrum. Samarbeidet innebærer at
kommunen bistår administrativt i prosessen og besørger nødvendige tillatelser for merking og
skilting av stier. DNT Gjerdrum Turlag utfører skiltingen og merkingen gjennom frivillig
innsats av turlagets medlemmer. Da stiene som skal merkes går over mange eiendommer, har
det vist seg å være utfordrende å innhente grunneiersamtykke fra samtlige grunneiere. På
bakgrunn av dette har kommunen vurdert det som hensiktsmessig å gi DNT Gjerdrum turlag rett
til å gjennomføre merking og skilting av stiene etter friluftsloven § 35. Retten til stimerking

gjelder kun utmarksområder og kun utenfor markagrensen, da merking og skilting av i marka
omfattes av eget regelverk.
Rådmannens forslag til vedtak / innstilling Gjerdrum kommune gir DNT – Gjerdrum Turlag
(lokallag i Gjerdrum for DNT Oslo og Omegn) rett til å merke og skilte tur stier og turruter etter
friluftsloven §35 2. avsnitt på følgende vilkår:
 Retten til merking og skilting av stier gjelder for stier/turruter i utmarksområder utenfor
markagrensen i henhold til godkjent turstikart slik det fremgår av denne saken.
 Alle stier og turruter skal merkes i tråd med Merkehandboka utgitt av Den norske
turistforening.
 Ansvar for drift og vedlikehold av merkede stier fremgår av vedlegg til denne saken.
Eventuell omlegging og nyanlegging av stier forutsetter samtykke fra de berørte grunneierne.

Rådmannen i Gjerdrum

Frits Eriksen

Bakgrunn:
I 2017 startet Gjerdrum kommune et samarbeid med DNT Gjerdrum turlag, som er et lokallag
av DNT Oslo og omegn. Et av samarbeidsprosjektene har hatt som formål å besørge merking og
skilting av stier og turruter i Gjerdrum. Kommunen søkte i 2017 Akershus Fylkeskommune om
økonomisk støtte til gjennomføring av dette prosjektet. I søknaden ble det fremlagt følgende mål
for prosjektet:







Merking av stier fra sentrum /boligområder og ut i eksisterende stinett
Merking av stier fra kollektivpunkter og ut i eksisterende stinett
Lavterskel rundløyper med utgangspunkt i lett tilgjengelige startpunkter
Lavterskel rundløyper med utgangspunkt i sentrum
Informasjonstavler på 3 4 sentrale punkter, som gir muligheter for bedre oversikt
Oppgradering av sti til kommunens høyeste punkt, Prekestolen

Fylkeskommunen innvilget søknaden og kommunen mottok midler for gjennomføring av
prosjektet. Etter avtale med DNT Gjerdrum turlag skal kommunen bistå administrativt, mens
selve merkingen og skiltingen skal utføres på dugnad av DNT Gjerdrum Turlag.
Kartutsnittet under viser hvilke stier som skal merkes i henhold til søknad godkjent av Akershus
Fylkeskommune:

Digital versjon av kartet er lagt ut på kommunens hjemmesider:
https://kommunekart.com/klient/gjerdrum/stimerkingsprosjekt
DNT Gjerdrum turlag har jobbet med å innhente grunneiersamtykke for merking av stier for å
gjennomføre prosjektet. På grunn av antall grunneiere og andre forhold, har det vist seg
utfordrende å innhente nødvendige grunneiersamtykker for å kunne merke og skilte langs stiene.

Samtidig er det knyttet en tidsfrist til den økonomiske støtten fra Akershus Fylkeskommune for
gjennomføring av stimerkingen, og det er dermed nødvendig at det sikres tilstrekkelig fremdrift
i gjennomføringen.
På bakgrunn av dette anser rådmannen det som hensiktsmessige å benytte den myndigheten som
friluftsloven gir, slik at DNT Gjerdrum Turlag sikres rett til å gjennomføre stimerkingen og
skiltingen.
Varsling av vedtaket
Vedtaket er forhåndsvarslet til alle grunneiere, som er gitt anledning til å forhåndsuttale seg. Det
er innkommet to merknader til varselet, fra henholdsvis gnr 54/12 og Statskog.
Statskogs merknad etterlyser et tydeligere kartgrunnlag og er besvart direkte av rådmannen.
Utdrag fra merknaden gnr 54/12:
«Gnr. 54 bnr. 12 er en teig på ca. 70 da tilhørende «Aamodt Vestre»
beliggende på toppen av Bekkeberget boligfelt. Arealet er en naturlig forlengelse av boligfeltet.
På bakgrunn av dens beliggenhet med skole og barnehage i umiddelbar nærhet, vil arealet egne
seg svært godt til boligbygging. I «Plansmie Masterplan Åsen» er det skrevet følgende:
Nye boligområder skal, som hovedregel, liggen innenfor en radius på 1 km fra nærmeste
barneskole og/eller ligge innenfor en avstand på 750 meter fra kollektivttrasé, dog
hensyntatt naturlig arrondering av de enkelte felt.
Dette er i aller høyeste grad tilfelle for den nevnte teigen.
Videre fremgår det at:
Kommuneplanprosessen konkluderte med at området langs åsen har et meget stort
utbyggingspotensial og bør derfor utvikles med et helhetlig grep for å ivareta de ulike
interesser og forhold som er knyttet til området.
Det går i dag en sti over teigen, men grunneier synes det er lite heldig å merke en sti over en teig
som ligger så godt til rette for en forlengelse av boligfeltet på Bekkeberget. Det hadde vært mer
fremtidsrettet, og et helhetlig grep, å etablere en sti med god merker i randsonen av gbnr. 54/12.
(Grunneier) ber om at det ikke etableres noen merking inne på gnr. 54/12.»
Rådmannens vurdering:
Dette vedtaket innebærer kun at DNT Gjerdrum Turlag får rett til å merke eksisterende turstier.
Rådmannen bemerker at kommunen har slik rett uansett etter friluftsloven § 35, og dette
vedtaket innebærer ikke noen større rett til å gjennomføre slike inngrep på annen manns grunn
enn det som følger direkte av lovverket.
Rådmannen er ikke uenig i at denne eiendommen kan ligge godt til rette for boligutvikling, men
det må avklares i inneværende kommuneplanrullering. Med en normal fremdrift i
kommuneplanprosessen og etterfølgende område-/detaljregulering, ligger utvikling av området
uansett flere år frem i tid.
Rådmannen er derfor av den oppfatning at det ikke skal gjøres unntak for denne eiendommen i
dette vedtaket. Det er viktig å understreke at dette ikke er til hinder for at DNT Gjerdrum Turlag
og grunneier kommer til enighet om at stien skal legges om på den aktuelle eiendommen.
Rådmannen anser at DNT Gjerdrum Turlag er nærmest til å vurdere hensiktsmessig
stiplassering, og at dette kan gjøres i dialog med grunneier.

Uansett er merking av eksisterende stier ikke styrende for eventuell fremtidig utvikling av
eiendommen.
Hva vedtaket omfatter
Friluftsloven § 35 hitsettes:
§ 35.(Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark)
Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark, og den kan på bestemte
steder bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs
ruter og turstier i utmark.
Kommunen kan gi organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, rett til
å varde og merke opp ruter og turstier i utmark.
Departementet kan gi regionale organisasjoner som har til formål å fremme reise- og
friluftsliv, rett som nevnt i første ledd for ruter og turstier som berører flere kommuner.
Rett til å varde og merke opp ruter og turstier i utmark kan utøves uten forutgående
skjønn. Tilsvarende gjelder rett til å bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak
for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark dersom kommunen eller
departementet i det enkelte tilfelle bestemmer det.
Volder utøvelsen av myndighet skade, kan eieren (eller brukeren) kreve
erstatningsspørsmålet avgjort ved skjønn. I saker etter første og annet ledd skal
kommunen, og i saker etter tredje ledd skal departementet, erstatte eierens (eller
brukerens) skjønnskostnader når ikke skjønnet finner å burde gjøre unntak, fordi
erstatningssøkeren har avslått et rimelig forlikstilbud eller uten rimelig grunn har
forlangt skjønn. Skjønnet styres av jordskifteretten.
Ved merking av ruter skal eieren (eller brukeren) varsles i god tid før merkingen blir satt
i verk. Motsetter han seg merking etter første eller annet ledd, avgjør kommunen om og i
tilfelle på hvilken måte merking skal tillates. Tilsvarende avgjør departementet for
merking etter tredje ledd.
Vedtak etter friluftsloven § 35 som vil gi DNT Gjerdrum turlag rett til å gjennomføre merking
og skilting av stier i utmarksområder, uten særskilt grunneiersamtykke. Stimerkingen og skilting
skal skje i henhold til merkehåndboka til Den Norske Turistforening og innenfor de rammene
som er satt i søknad til Akershus Fylkeskommune. Dette innebærer at det kun gis rett til
merking av eksisterende stier, og uten destruktive inngrep. Trær langs turruten kan fargemerkes
og det kan nedsettes skilt på angitte steder på egne påler. Merkehandboka er tilgjengelig på
nettsidene til Den Norske Turistforening.
Avgrensning av vedtaket
På grunn av etablering av nye boligområder har enkelte eldre stier forsvunnet, slik at det kan
være behov for å etablere nye stier fra disse boligområdene og inn til stinettet i
utmarksområdene og marka. Slike inngrep omfattes ikke av dette vedtaket og må vurderes
særskilt i egen sak/eget vedtak.
Merking og skilting av stier og turruter omfattes av en rekke lovverk, avhengig av
beliggenheten. Denne saken vil kun innebære at DNT Gjerdrum Turlag får rett til å gjennomføre
stimerking på deler av stiene.

Etter friluftsloven § 35 har kommunen rett til å gjennomføre merking og skilting av stier i
utmarksområder, samt å gi organisasjoner slik rett. Dette gjelder imidlertid kun stier i utmark
som ikke ligger innenfor markagrensen. Marka omfattes av eget lovverk som forvaltes av
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Skilting/merking av turruter utenfor utmarksområder
omfattes heller ikke av bestemmelsen i friluftsloven.
Kommunen har på bakgrunn av dette sendt søknad om tillatelse til merking og skilting av stier
innenfor markagrensen, og avventer svar på denne.
For skilting av turruter i bebygde strøk som ikke omfattes av friluftsloven (innmark mv) må det
innhentes tillatelse fra aktuell grunneier, samt tillatelse etter vegloven fra aktuell vegmyndighet
dersom skilt skal plasseres langs vei. Disse forholdene følges opp av kommunen i egne saker.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at DNT Gjerdrum Turlag gis rett til å gjennomføre merking og skilting av
utmarksstier i henhold til kart som ligger vedlagt denne saken, avgrenset til stier som ligger
utenfor markagrensen. Merking skal skje i tråd med merkehåndboka til Den norske
turistforening.
Drift og vedlikehold av stiene skal skje i henhold til avtale mellom Gjerdrum Kommune og
DNT Gjerdrum Turlag.

Særutskrift sendes:
Saksbehandler.

Skiltplan
Vedlegg søknad - turskiltprosjektet
Tegnforklaring
Merka DNT-stier

Forslag skiltplassering
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Aktivitetsplan
1. 12-20 turer årlig i regi av Barnas turlag Gjerdrum. Erfaringsmessig oppmøte 2-300
personer pr tur
2. 5-20 turer årlig i regi av DNT Gjerdrum turlag. Turlaget er nystiftet, og har ikke ennå
arrangert slike turer. Anslagsvis regner vi med et oppmøte på 20-50 personer pr tur
3. Andre lag og foreninger vil arrangere 10-20 åpne turer, med et oppmøte på 20-50
personer pr tur
4. Det er stor aktivitet blant faste treningsgrupper som trener orientering, løping og
skitrening området
5. For å engasjere barnehager og skoler vil vi arrangere konkurranser (eksempelvis gå
til Mount Everest, eller gå jorda rundt)
6. Gågruppa på Frivilligsentralen i Gjerdrum kommune har ukentlige gåturer, og det er
sannsynlig at disse vil benytte stiene til flere av sine turer.
7. Gjerdrum frisklivssentral vil benytte seg av tilbudet ukentlig, og fremhever at merking
av turstier er av stor betydning for deres deltakere fordi det bidrar til å senke
terskelen, slik at det blir trygt og enkelt å finne frem
8. Gjerdrum Frilufts-SFO vil benytte seg av stiene 3 timer daglig for inntil 100 barn
9. Turbøker plassert ut på to turmål hver sesong, vil både være viktig for å skape
motivasjon og for å holde oversikt over den uorganiserte bruken av stinettet
10. Prosjektet innebærer også opptrykking av turkort for å øke tilgjengeligheten og
tilretteleggingen
11. Det er stor grunn til å tro at den uorganiserte bruken av stinettet vil øke.

Fra: Marte.Lange.Vik@gjerdrum.kommune.no[Marte.Lange.Vik@gjerdrum.kommune.no]
Sendt: 31.08.2017 11:07:41
Til: Axel Pettersen
Tittel: Tildelingsbrev for tilskudd til merking av turruter Ref:2017/2964-2/32506/2017 EMNE 223

Vi bekrefter å ha mottatt tildelingsbrev for tilskudd til merking av turruter i Turskiltprosjektet 2017.
Vi ber om at overføringen fra fylkeskommunen merkes saksnr 2017/1486
Vennlig hilsen
Marte Lange Vik
samfunnsplanlegger

Markedsføringsplan
Hovedhensikten med prosjektet er å stimulere til god folkehelse i kommunen. For å få både
nye og gamle innbyggere i kommunen, samt i omliggende område som Skedsmokorset og
Kløfta, oppmerksomme på tiltakene som er utført, ser vi for oss følgende markedsføring:
-

-

Lokale medier som Romerikes Blad, Eidsvoll Ullensaker Blad, NRK
Østlandssendingen m.m. Redaksjonell omtale og evt annonsering.
Kommunens innbyggerportal og sosiale medier. Kampanjer ved «åpning» og
informasjon om tiltaket.
Visit Romerike. Beskrivelse av tiltak og lenker til lokal informasjon.
Knytte opp lokale arrangement og frivillige organisasjoner til tiltakene. For eksempel
gjennomføre trimløp i oppmerkede rundløyper i samarbeid med idrettslag og O-lag.
Lage historievandring til Prekestolen i samarbeid med historielaget, Eldres
kulturdager og Lokallag av DNT Gjerdrum. Sette ut stopler i stolpejakten i forbindelse
med tiltak/infoskjermer m.m. i samarbeid med Sprek i Gjerdrum/o-laget. Lage åpning
med ordfører, klipping av rød snor, champagnebrus og fanfare i forbindelse med
Kulturuker i Gjerdrum osv.
Produsere opp og tilgjengeliggjøre flyveblad/kart/plakater på kulturhuset, kafeer, i
idrettshallen. God informasjon på plakattavler og infotavler rundt om i bygda.
Informasjon på møter med lag og foreninger, orientering til politikere, markedsføre
tiltaket godt i alle relevante kommunale virksomheter, for eksempel Frisklivsentral,
skoler og barnehager

TURSKILTPROSJEKTET2017
Organisasjonsnummer:864949762
Foretaksnavn:Gjerdrum kommune
Navn: Marte Lange Vik
Kontonummer:16230700013
Adresse:Postboks10
Postnr.: 2024 Gjerdrum
Telefon: 66106100
Mobiltelefon: 47636552
Epost: marte.lange.vik@gjerdrum.kommune.no
Samarbeidendeorganisasjoner:DNTGjerdrum turlag, 940698332,Camilla Nilsen, post@cnconsult.no,
41264014
Mottaker: Akershusfylkeskommune

SØKNAD

REFERANSENR.:
17S48A26

Merking av lavterskelturer og stier i Gjerdrum
Kort beskrivelseav tiltaket:
Sammenmed det nyopprettede Gjerdrum turlag, ønsker Gjerdrum kommune å søkeom midler til å rydde og
merke turer og stier som gjør områdene i Romeriksåsenlettere tilgjengelige for befolkningen og tilreisende
i Gjerdrum. Gjerdrum kommune opplever sterk befolkningsvekst og vi har en stor andel innflyttere både fra
Norge og fra andre land.
Gjerdrum turlag er et lokallag under DNTOslo og Omegn, med Gjerdrum kommune og søndre deler av
Romeriksåsensom sitt nedslagsfelt. Området er mye brukt som turområde med et etablert nettverk av
blåmerka stier, men kommunen og turlaget får tilbakemelding fra innflyttere og uerfarne markabrukere at
det er vanskelig å finne fram og å starte turen.
Med dette prosjektet ønsker vi derfor å gjøre turstiene mer tilgjengelige ogsåfor de som ikke har lang
erfaring i å finne fram i skogen. Vi ønsker å vektlegge følgende:
Merking av stier fra sentrum/boligområder og ut i eksisterende stinett
Merking av stier fra kollektivpunkter og ut i eksisterende stinett
Lavterskel rundløyper med utgangspunkt i lett tilgjengelige startpunkter
Lavterskel rundløyper med utgangspunkt i sentrum
Informasjonstavler på 34 sentrale punkter, som gir muligheter for bedre oversikt
Oppgradering av sti til kommunenshøyeste punkt, Prekestolen
Vi har arrangert åpent møte for å samle innspill til gode ruter/stier/turer, og har vært i foreløpig kontakt
med de viktigste grunneierne. Alt arbeid vil bli gjort på dugnad, og all merking og skilting vil skje i henhold
til standardene i Turskiltprosjektet. Vi tror dette prosjektet vil få langt flere til å bruke de flotte
skogsområdenei Gjerdrum. Utmarks og friluftsområdene i Gjerdrum kommune brukes av store deler av
Romerikesbefolkning.
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I hvilke(n) kommune(r) skal prosjektet gjennomføres?Gjerdrum
Forventet gjennomført: 01.04.2017 31.12.2019
Tall på potensielle brukere pr år: 15 000
Idnummer til innmeldingav rutene i rettikartet.no:
Er det mottatt tilskudd fra Turskiltprosjektet tidligere? Nei

Kostnadsoverslag/ Budsjett
MATERIELL(veiviser/stedsnavnskilt, infotavler, festemateriell, turkort
og merking)

Prisinkl.
mva.

Antall

Total
pris

Veiviser/stedsnavnskilt

500

300

150 000

Festemateriell til skilt, inkl. påler

150

300

45 000

15 000

4

60 000

Informasjonstavle innramming og feste (stativ)

7 000

4

28 000

Turkort –utarbeiding; inkl. kart, turbeskrivelse, bilde, symboler

2 000

5

10 000

2

5 000

10 000

40

50

2 000

1 000

8

8 000

Informasjonstavle –utarbeiding; inkl. kart, turbeskrivelse, bilder, symboler,
symbolforklaringer mm.

Turkort –trykking, antall eksemplar
Utstyr til merking, antall km rute
Annet materiell spesifiseres: Postkasser,betong til fundamentering
SUMkostnader MATERIELL

Andre kostnadersomikke er søknadsberettiget,men somfinansierespå
andre måter, jf. finansieringsplan

313 000

Timepris

Total
Antall pris
(verdi)

Arbeid i felt/dugnad –oppsett av skilt, tavler, merking

300

1 000

300 000

Koordinering av dugnad, planleggingsarbeid

500

1 000

500 000

0

0

0

Evt. andre kostnader
SUMandre kostnader(eget arbeid/dugnad)

Total kostnad:Materiell + andre kostnader (eget arbeid/dugnad)

800 000

1 113 000

Budsjetterte utgifter til 1) turskilt, 2) informasjonstavlerog 3) turkort baserer segpå priser fra følgende
leverandører/ produsenter:
Asker produkter, Arba inkludering og Grafika AS
Prisene i skjemaet over er utregnet ut i fra gjennomsnittlige summer ved bestilling av flere produkter.
Prisene er gitt på bakgrunn av overslag, ihht tilbud fra de tre leverandørene over.
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Finansiering
Finansieringav tiltak

Beløp

Samlet kostnad ved tiltak(ene)
Dugnadsinnsats

1 113 000
800 000

Annen finansiering

0

Egnemidler

0

= Omsøkttilskudd

313 000

Vedlegg
Aktivitetsplan.pdf (Enkel aktivitetsplan)
Markedsføringsplan.pdf (Enkel plan for markedsføring)
Vedlikeholdsplan.pdf (Plan for drift og vedlikehold)
Skiltplan med rutenett vedlegg søknad.pdf (Enkel skiltplan på kart)
TURRUTERFORSLAG.GPX
(GPXfil over turruta(ene))
Tilbud 1.pdf (Annet)
Tilbud 2.pdf (Annet)
Tilbud 3.pdf (Annet)
Merknad:
Pdfkartet viser både ruter (rosa) og skiltpunkter (svarte) så godt som vi vet ved søknadstidspunkt. Vi
forventer noen endringer etter dialog med grunneiere mm.
Det er ca 100 skiltpunkter. Erfaringer fra Nannestadtilsier at det er behov for 15 skilt pr punkt. Vi har
derfor budsjettert med et gjennomsnitt på 3 skilt pr punkt.
Dersomdet er behov for mer underlag eller dersom det er vanskelig å lese innsendte filer
kontakt.

vennligst ta

Ettersende vedleggper post: Nei
Er nødvendigevedleggvedlagt søknaden?Nei

[sign] Marte LangeVik for Gjerdrum kommune
Levert 15.02.2017
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FYLKESADMINISTRASJONEN

Gjerdrum kommune
Postboks 10
2024 GJERDRUM
Att. Marte Lange Vik
Vår saksbehandler
Axel Pettersen

Vår dato
08.03.2017

Vår referanse (oppgis ved svar)
2017/2964-2/32506/2017 EMNE 223

Telefon
22055746

Deres dato
15.02.2017

Deres referanse
17S48A26

Innvilget søknad - Tilskudd til skilting og merking av turruter i Akershus - 2017
Vi viser til deres søknad sendt 15.februar 2017 om midler til merking av lavterskel turer og stier i
Gjerdrum.
Dere søker om 313 000 kroner. Innstillingskomiteen i Turskiltprosjektet har besluttet å bevilge
150 000 kroner til deres tiltak.
Rammen for ordningen er i 2017 på 1 000 000 kroner. Vi mottok søknader for til sammen
1 573 071 kroner.
Tilskuddet utbetales under følgende forutsetninger:


Merkehåndboka og profilmanualen i prosjektet (http:/www.turskiltprosjektet.no/manual/)
skal følges.



Den ansvarlige organisasjon skal ha logo eller navn på skilt eller skiltstolpe.

 Informasjonstavler og lignende knyttet til turrutene skal ha tre logoelementer:
1) Gjensidigestiftelsen 2) fylkeskommunen 3) organisasjonen som er ansvarlig for
skiltingen/merkingen. Fylkeskommunens logo finner dere her:
http://www.akershus.no/om-fylkeskommunen/pressesenter/logo-og-grafisk-profil/.


Skilting, merking og infotiltak (orienteringstavler med info og kart) meldes inn til aktuell
kommune før tiltakene iverksettes.



Nye turruter, samt endringer av eksisterende, legges inn på www.rettikartet.no (Kartverkets
database for tur- og friluftsruter). Dette må gjøres før sluttrapport leveres.



Turbeskrivelse for alle turruter som omfattes av deres prosjekt publiseres på en nasjonal
turportal, som for eksempel ut.no.



Statusrapport sendes fylkeskommunen innen 30.november 2017. Sluttrapport må sendes
fylkeskommunen når turruta er ferdig merket, skiltet og registrert, senest 30.november
2018.

Postadresse
Postboks 1200 sentrum
0107 OSLO
E-post
post@afk.no

Besøksadresse
Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Org. nr - juridisk
NO 958381492 MVA

Fakturaadresse
Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - bedrift
NO 874587222

Viktig informasjon
Vennligst send en e-post til adressen axel.pettersen@afk.no og bekreft mottak av dette brevet og
påmelding til turskiltkurs. Utbetalingen av tilskuddet vil ikke skje før vi mottar denne
informasjonen. Dersom tilsagnet ikke bekreftes innen 31.desember 2017 vil tilsagnet bortfalle.
75 % av tilskuddet vil utbetales nå, og de resterende 25 % vil utbetales når sluttrapport er levert og
godkjent.
Det gjøres oppmerksom på fylkeskommunens og fylkesrevisors innsynsrett i regnskap mv.
Turskiltkurs
Det er et krav for tildeling av midler i prosjektet at søker deltar på et turskiltkurs. Her gjennomgår
vi Merkehåndboka, profilmanualen, lovverk og del annet som er grunnleggende å kjenne til før
man begynner på selve jobben. Kurset er kun teoretisk. Dersom din organisasjon har deltatt på kurs
tidligere, oppfordrer vi om at dere sender en ny person på kurs, slik at kunnskapen spres til så
mange som mulig! Send også påmeldingen til axel.pettersen@afk.no.
Kurs avholdes i lokalene til Akershus fylkeskommune torsdag 20.april kl. 1000-1400 og
onsdag 26.april kl. 1630-2030. Det er tilstrekkelig å kun delta på ett av kursene.
Synlighet i media
I arbeidet med å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt, ønsker vi mest mulig synlighet på de
prosjektene vi støtter, og da gjerne gjennom media. Først og fremst er dette med på å synliggjøre
det flotte arbeidet dere gjør i lokalmiljøet deres, i tillegg til at det vil bidra til nye gode søknader fra
andre ildsjeler.
Vi ønsker derfor å bidra til markering av prosjektet eller aktivitetene i media. Markeringene kan
være ved oppstart, andre milepæler eller ved ferdigstillelse. Det er fint om vi blir informert i god tid
i forkant av markeringer slik at vi kan planlegge dette sammen med dere. I alle aktuelle
sammenhenger skal det informeres om støtten fra Akershus fylkeskommune og
Gjensidigestiftelsen.
Klage
Du kan klage på vedtaket. Klageinstans er Klagenemda i Akershus fylkeskommune og klagen
sendes til Akershus fylkeskommune; e-post: postmottak@afk.no, evt. Postboks 1200, Sentrum,
0107 Oslo. Frist for å klage er 3 uker fra du har mottatt dette vedtaket.
Du har rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19.
Samlet oversikt over tilskudd til friluftslivsformål i 2017 blir i mai tilgjengelig på
www.akershus.no, under fanen «Ansvarsområder» - «Folkehelse og frivillighet» og «Nyheter».

Med vennlig hilsen
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Rune Winum
seksjonsleder
Axel Pettersen
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Vedlikeholdsplan
Vedlikeholdsansvaret blir fordelt mellom eierne av rutene:
-

-

DNT Gjerdrum turlag vil stå som eier, og ansvarlig for vedlikehold av stier og skilt som
forbinder boligområdene med eksisterende blåmerka stinett i Romeriksåsen og
Vardeåsen, samt skilting t/r Prekestolen.
Gjerdrum kommune vil stå som eier, og ansvarlig for vedlikehold av rundturene som
starter i sentrum
Gjerdrum idrettslag vil stå som eier, og ansvarlig for vedlikehold av 3 rundturer på hhv
4, 8 og 12 km med utgangspunkt i Lysdammen, som brukes som faste ruter i det
årlige Gjerdrumsløpet

Hovedaktiviteten for å sikre vedlikehold er en fast årlig gjennomgang av alle stiene/rutene før
sommersesongen starter. Etter dette vil ansvar for de enkelte stier/delstrekk bli fordelt.

GJERDRUM KOMMUNE

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»
«KONTAKT»

Vår ref/arkivkode

Deres ref:

Dato

2018/395

«REF»

04.04.2018

Forhåndsvarsel om vedtak etter friluftsloven
Gjerdrum kommune har inngått samarbeid med Den Norske Turistforening – Avdeling Gjerdrum
for å gjennomføre merking og skilting av eksisterende stier og turløyper. Du mottar dette brevet
som registrert hjemmelshaver eller kontaktperson for en av de berørte eiendommene hvor de
aktuelle stiene ligger.
Hva gjelder saken?
Dette er et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 om at kommunen ønsker å fatte vedtak
etter friluftsloven §35, for å gi Den Norske Turistforening – Avdeling Gjerdrum rett til merke og
skilte et bestemt antall eksisterende stier. Under følger utdrag fra friluftsloven §35:
§ 35.(Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark)
Kommunen kan varde og merke opp ruter og turstier i utmark, og den kan på bestemte
steder bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak for å lette ferdselen langs
ruter og turstier i utmark.
Kommunen kan gi organisasjoner som har til formål å fremme reise- og friluftsliv, rett til
å varde og merke opp ruter og turstier i utmark.
Departementet kan gi regionale organisasjoner som har til formål å fremme reise- og
friluftsliv, rett som nevnt i første ledd for ruter og turstier som berører flere kommuner.
Rett til å varde og merke opp ruter og turstier i utmark kan utøves uten forutgående
skjønn. Tilsvarende gjelder rett til å bygge klopper eller bruer og sette i verk andre tiltak
for å lette ferdselen langs ruter og turstier i utmark dersom kommunen eller
departementet i det enkelte tilfelle bestemmer det.
Volder utøvelsen av myndighet skade, kan eieren (eller brukeren) kreve
erstatningsspørsmålet avgjort ved skjønn. I saker etter første og annet ledd skal
kommunen, og i saker etter tredje ledd skal departementet, erstatte eierens (eller
Besøksadresse
Herredshuset
Gjerivegen 1
2022 Gjerdrum
Åpningstid: 08:00 – 15:30

Postadresse
Gjerdrum kommune
Postboks 10
2024 Gjerdrum

Telefon
66106000

Bankkonto – kommunen
8601 68 33152

Org.nr
864 949 762

Bankkonto – skatt
6345 06 02347

Post adresseres til Gjerdrum kommune – ikke til enkeltpersoner

Epost
postmottak@gjerdrum.kommune.no
Hjemmeside
www.gjerdrum.kommune.no

Commented [AOB1]: Tror de kaller seg: DNT Gjerdrum Turlag
Commented [AOB2]: Burde man brukt ordet «tilrettelegge» for
å ikke avgrense? Innen for det begrepet kan klopping gå inn under…
Commented [AOB3]: Tja… Noen steder er det vel også snakk
om å merke noe nytt, da de gamle stiene nå plutselig er midt inne i
en nybygd hage. Men, man vil jo lose folk inn på de gamle stiene…
Småpirk?
Commented [AOB4]: Sikkert riktig benevnelse, men litt
vanskelig språk? Grunneier? Ser du bruker grunneier lenger ned.
Commented [AOB5]: Liste over hjemmelshavere vedlegges?
Commented [AOB6]: Ref merknad over…
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brukerens) skjønnskostnader når ikke skjønnet finner å burde gjøre unntak, fordi
erstatningssøkeren har avslått et rimelig forlikstilbud eller uten rimelig grunn har
forlangt skjønn. Skjønnet styres av jordskifteretten.
Ved merking av ruter skal eieren (eller brukeren) varsles i god tid før merkingen blir satt
i verk. Motsetter han seg merking etter første eller annet ledd, avgjør kommunen om og i
tilfelle på hvilken måte merking skal tillates. Tilsvarende avgjør departementet for
merking etter tredje ledd.
Som berørt grunneier, eller kontaktperson for berørt grunneier, har du rett til å bli forhåndsvarslet
før kommunen fatter et slikt vedtak.
Vedtaket vil kun omfatte tillatelse til merking og skilting av et utvalg eksisterende stier vest i
Gjerdrum kommune. Denne saken dreier seg altså ikke om å opprette nye turstier.
Hvor skal det skiltes og merkes?
Vedlagt dette brevet ligger et oversiktskart som viser hvilke stier og eiendommer det gjelder. I
tillegg kan du gå inn på kommunens kartportal på www.gjerdrum.kommune.no. Der finner du en
link til et digitalt kart som viser stimerkingsprosjektet.

Commented [AOB7]: Kan vi legge inn mer spesifikk lenke? Så
man kommer rett inn på riktig sted?

Hvordan skal det merkes?
Den Norske Turistforening har strenge regler for hvor og hvordan stier skal merkes. Merking av
stiene vil i hovedsak innebære plassering av skilt, samt fargemerking av trær/annet langs rutene.
Du kan lese mer om regler for stiemerking på www.merkehandboka.no.

Commented [AOB8]: Si noe om lang erfaring og at det er
standardisert for at det skal se pent og helthetlig ut, og at de og
følger regler for UU m.m.? For å bygge litt oppunder at det er bra at
DNT tar denne jobben? Evt bare si at vi på denne måten er trygge på
at jobben blir gjort på en god måte?

Hvorfor skal stiene merkes?
Gjerdrum kommune har mange fine turmuligheter og friluftsliv. Gjennom å merke eksisterende
stier ønsker kommunen å:







Commented [AOB9]: Endre til «turmål»
Commented [AOB10]: Legge inn» muligheter for» før
friluftsliv

Gjøre gode turmål tilgjengelig for flere brukere.
Hjelper brukere å velge hensiktsmessige turer ut fra egne forutsetninger. Dette er en
avgjørende faktor for å sikre gode naturopplevelser og mestring.
Gjøre det enklere å styre ferdsel i nærområder, fra destinasjoner og i verneområder for å
unngå brukerkonflikter og ta hensyn til sårbar natur, slitasje og annen bruk.
Sikrer i større grad naturvennlig tilrettelegging.
Sikrer at tiltaket følges opp med vedlikehold av ansvarlig aktør.
Gjøre det enklere å sikre et nettverk av varierte ruter som ledd i å gi et tilbud til flere og
styrke attraktiviteten til en destinasjon eller et tettsted.

Frist for å uttale seg til forhåndsvarselet
Fra du har mottatt dette varselet har du tre uker på å avgi en uttalelse, om du ønsker det. Uttalelse
kan sendes til postmottak@gjerdrum.kommune.no .

Commented [AOB11]: Bør datoen oppgis her? For å gjøre det
enda mer tydelig?
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Når fristen for å uttale seg til saken er utløpt, vil kommunen fatte et vedtak i saken, og alle
berørte grunneiere vil motta kopi av dette.

For Gjerdrum Kommune
Berit Adriansen
Virksomhetsleder

Commented [AOB12]: Si noe som at det bare er å ta kontakt
hvis spørsmål/uklarheter? Oppgi din kontaktinfo?

Liste over grunneiendommer
234-73/1
234-54/60
234-55/64
234-55/49
234-55/49
234-54/14
234-54/12
234-54/202
234-53/36
234-53/12
234-54/185
234-54/185
234-47/1
234-46/17
234-46/236
234-46/236
234-46/360
234-75/9
234-46/75
234-46/75
234-46/12
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234-46/23
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234-46/23/1
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234-37/6
234-37/6
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234-37/67
234-75/1
234-75/1
234-34/5
234-34/1
234-35/1
234-35/1
234-40/5

234-40/3
234-40/3
234-40/3
234-39/4
234-39/51
234-42/127
234-86/1
234-86/1
234-74/1
234-74/1
234-32/5
234-28/3
234-30/2
234-30/3
234-30/4
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forlengelse av boligfeltet. Pa bakgrunn av dens beliggenhet med skole
og barnehage i umiddelbar nærhet, vil arealet egne seg svært godt til

Mellbv

Carlberg

Kløfta

Nettsid

Motekontor

ikke

Granåsgården

II

2030

)ost:

Nannestad

Ansvarlig

Advokat

advokat:

Bjorn Carl berg

Nye løa/[gO/imidertkd/, .VO/ll
[Iowa/raged[IggyMum/bl“m lur/[m på 7 biff/71
[M)/708.578bmwmvéo/e og/e/[cr [Iggy [mung/0r m mafia/[d på
kol/økm'fmré
Dette

7 50 lile/el" jm

(log [lei/g-vzxfc/f/I/cI/I/r/zg(”raude/7713af de elz/ée/I‘cjé/f.

er i aller hoyeste

grad tilfelle for den nevnte

teigen.

Advokatfullmektig:
Camilla Bjerkli
l

Bjorn

t..

Granli

»Iokstad

:)

SekretærZMedhjelpcr:

Videre fremgår det at:

Marianne

Kow/mmqb[yup/"031531711
lempe/”den? ”ml af Wil/zidc/[all-2g;
dye/z[W e/ ”lege/'Jia/"f
ill/g}ggiflg¢0f€l/MI/ og bør derfor unik/car med er [za/[ærlig(gap/”or & ila/"eid de
Mike [ll/crazier og.for/10M 50/11er é/gy/le/ fil Wil/27076.

Melll

Oroanisas'onsnu

'Carlberg

m mer:

NO 971269006 _\I\';\
Driftskonto:

1606 10 50500

Det går i dag en sti over

teigen,

men

grunneier

synes

det er lite heldig

a merke en sti over en teig som ligger så godt til rette for en
forlengelse av boligfeltet pa Bekkeberget. Det hadde vært mer
fremtidsrettet, og er løe/[ærlig(grep,å etablere en sti med god merker i
randsonen

av gbnr.

54/12.

Klientkonto:

1606 10 50519
Klientkonto

eiendom:

1594 13 43616

Marianne

Med

Aamodt

vennlig

hilsen

Advokatfirmaet

l‘

.(i

-

32”

Bjorn Carlberg
Advokat

ber om at det ikke etableres

Carlberg

,.

/%

~

noen

merking

inne pa gnr. 54/12.

Fra: Sletengen Christian[csl@statskog.no]
Dato: 23.04.2018 11:06:28
Til: Berit Adriansen
Kopi: Gjerdrum Postmottak
Tittel: Merking og skilting av stier på Statskog SF sin grunn i Gjerdrum (2018/395)

Hei
Viser til drev av 4.4.18 vedrørende forhåndsvarsel om vedtak etter friluftsloven om merking og skilting av stier og
turløyper.
Primært ønsker Statskog å inngå avtale med DNT på egenhånd slik at det foreligger en direkte avtale mellom de
berørte partene på slik merking og skilting.
I brevet bemerkes det med understrekning at varsel og etterfølgende vedtak kun gjelder eiendommer eller deler
av eiendommer som ligger utenfor markagrensa.
Etter hva vi kjenner til ligger en del av Gjerdrum Statsallmenning innenfor markagrensa, men det ser ikke ut til at
markagrensa er avmerket på vedlagte kart og det ser ut til at de aktuelle stiene som er markert ligger innenfor
markagrensea. Det bes om klargjøring på hvilke stier det er aktuelt å merke.

Med vennlig hilsen
Christian Sletengen
Seniorkonsulent eiendom utvikling | 906 16 747

