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Kartverkets hovedmål 

… er å levere: 

• ferske data – med høy kvalitet 

• som er i bruk  

• og er lett tilgjengelig og gratis 

 



Kartverket og friluftsliv 
Tildelingsbrevet 2014  

Kartverket skal etablere og forvalte 
en nasjonal database for tur- og 
friluftsruter i samarbeid med 
Miljødirektoratet 



Nasjonale datasett med 
stier og løyper 

FKB N50 Kartdata Tur- og 
friluftsruter 

Gratis data 



Om databasen 
Temadata 

Fritt tilgjengelige i et standardisert format 

Informasjon om ruter 

Sikre at redningsetater kommer raskt frem om uhellet er 
ute 

Sikre god forvaltning av friluftsområder 

Viktig basisinformasjon i arbeidet med kommunale sti- og 
løypeplaner og planarbeid generelt 

Dekke behov knyttet til kommunenes rapportering og 
søknad om spillemidler fra Kulturdepartementet, der en 
må rapportere på skjøtselsinformasjon knyttet til stier og 
løyper. 

Dataene vil ikke minst også være svært relevant 
informasjon til publikum. 

 

 



Hva skal registreres? 

Skiltet og/eller merket rute. En rute må ha informasjon 
om vedlikeholdsansvarlig.  

Materuter og stier uten skilting/merking kan registreres 
dersom de har en funksjon for en rute.  

Ruter som er merket/skiltet og kartlagt med offentlige 
midler skal registreres i Nasjonal database for tur- og 
friluftsruter og tilgjengeliggjøres for alle.  

Sti- og løypeplaner fra kommuner eller andre som er 
ansvarlige for slike planer 

Det skal ikke registreres turforslag i databasen. 

Fotrute Skiløype Sykkelrute AnnenRute 
Friluftsliv 

Tilrettelegging 



Rute 

En rute er definert av en eller flere konkrete 
objekter som for eksempel sti eller traktorveg.  

Rute er en samlebetegnelse for tursti, løype, samt 
turveg og led for vandring, skigåing, sykling og 
padling/roing.  

En rute er noe mer enn bare en sti, og skal være 
merket/skiltet.  

En rute kan følge ulike fysiske objekter som for 
eksempel sti, traktorveg eller veg, men også 
mindre konkrete objekter som myr og høydedrag. 

Ruter kan ha mange utforminger og gå på ulike 
fysiske underlag.   

 



Elektronisk registrering: 
 
 

www.rettikartet.no 





http://www.rettikartet.no/  

http://www.rettikartet.no/


Stedsnavn 

Foto: Per-Erik Berge 

• Samsvar mellom stedsnavn på  
skilt og kart 
 

• Viktige stedsnavn for friluftsfolket 
 

• Feilskrevet eller feilplassert stedsnavn? 

 

 

• Innmelding: www.rettikartet.no 



Trykte 
produkter 

Kart  og 
søkefunksjon
er for GPS og 
mobiltelefon 

Søketjenester 
og karttjenester 

Nasjonale 
datasett 

Ulike produkter og bruksområder                             
.            - samme kilde 

Redningstjeneste 
og beredskap 

Miljøforvaltning 

Kommunal og 
regional planlegging 
og saksbehandling 



Kontaktpersoner for tur- og 
friluftsruter 

Sentral kontaktperson i Kartverket: 

Geir Myhr Øien 
geir.myhr.oien@kartverket.no 
32 11 87 23 

 

Kontaktpersoner på fylkeskartkontorene: 

 

mailto:geir.myhr.oien@kartverket.no


Galleriløsning historiske kart 



Hele Norge i lomma! 



Turen starter på kartet! 



Spørsmål? 
Kommentarer! 

Foto: Nils Flakstad 

http://www.rettikartet.no/  

http://www.rettikartet.no/

