Vedlegg, eks. fra Steigen kommune i samarbeid med Salten friluftsråd:

Mål for turruter i Steigen
Overordnet:
Steigen skal ha et godt utbygd turrutenett for sommer- og vinterbruk. I bygdesentrene skal det være
maksimalt 500 m til nærmeste turrute. Bygdesentrene er avmerket på kart. Bygdesentrene er:
Leinesfjord, Leines/Helnessund, Nordfold, Bogen, Nordskot, Stamsvik, Laskestad.
Rutene skal bidra til økt aktivitet, turlyst og attraktivitet som bosted og reiselivsmål. I arbeidet skal
det legges spesielt vekt på tiltak som kan bidra til at inaktive og lite aktive stimuleres til mer aktivitet.
Konkret i fireårsperioden….
1. Steigen kommune skal ha en aktiv rolle for å sikre og utvikle turrutene i kommunen.
a) Steigen kommune skal ta initiativ til etablering av et Steigen friluftsforum med
representanter for frivillige og andre aktuelle organisasjoner som arbeider for
friluftstiltak i kommunen.
b) Det skal opprettes en kommunal post knyttet til folkehelse, der utgifter til rydding,
merking blir utgiftsført. Denne settes anslagsvis til 1.000 kr pr merket/skiltet turrute.
c) Steigen kommune skal påse at det foreligger grunneier-, drifts- og
vedlikeholdsavtaler for turruter som mottar tilskudd fra kommunen.
d) Steigen kommune skal påse at eksisterende stier legges inn i kartverkets baser.
2. Steigen friluftsforum skal være en pådriver og koordinator for turrutearbeidet i kommunen
a) Friluftsforumet skal bidra til nymerking/remerking/rydding av min 3 ulike turruter
hvert år, samt vedlikehold av turruter i henhold til vedtatt plan. Det er et mål å få
etablert rundturer.
b) Friluftsforumet skal arbeide for at utvalgte turruter forlenges inn i bygdesenter. Her
skal det også lages gode tavler med oversiktskart over turruter i området.
c) Friluftsforumet skal være pådriver for at det årlig utarbeides min 3 nye turkort.
d) Friluftsforumet skal påse at attraktive turruter forblir umerket.
e) Friluftsforumet skal være delaktig i utarbeidelsen av nytt turkart for Steigen.
Turkartet skal utgis i løpet av 4-årsperioden.
f) Friluftsforumet skal arbeide for at flest mulig turforslag legges ut i landsdekkende
turbaser.
g) Friluftsforumet skal invitere til samarbeid med skolene, barnehagene og
helseinstitusjoner for økt fysisk aktivitet i turrutene våre.
3. Generelt for alt turrutearbeid i Steigen
a) Alle nye ruter som merkes og skiltes bør ha gyldige grunneieravtaler
b) Ruteeier skal påta seg, eller gjøre konkrete avtaler med private, evt frivillige
organisasjoner om årlig vedlikehold av stier som mottar offentlig tilskudd, i den grad
det er relevant.
c) I Steigen kommune skal det benyttes nasjonal skiltmal ved nymerking/remerking.
Lakkerte aluminiumsskilt skal fortrinnsvis brukes. Felles mal for tavler, bør også
benyttes.

