Kåring av Trøndelags beste turrute
Tirsdag 27.november kl. 14 på Scandic Hell Hotell, Stjørdal
Siden 2013 har Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene samarbeidet om å
merke turmuligheter der folk bor og ferdes. Gjennom å gi støtte til lag og
foreninger er det merket nesten 1.100 turløyper med en samlet lengde på
40.000 kilometer i hele landet.
Trøndelag har utnyttet mulighetene godt, og er det fylket som har mottatt flest
midler, i forhold innbyggertallet. I Trøndelag er det merket turruter for en samlet
verdi på 32 millioner kroner, gjennom 171 prosjekter i hele fylket.
Fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen har bidratt med 8 millioner hver, mens
dugnadsinnsatsen er verdsatt til 16 millioner kroner.
Turskiltprosjektet avsluttes nå med en kåring av de beste turrutene.
Dette gjør vi for å fortelle omverden om alle de flotte turmulighetene som ligger
og venter på å bli brukt, og for å synliggjøre hva vi har fått til sammen.
Hvert fylke kårer den beste turruten, som går videre til en landsfinale om å bli
«Norges beste».
Konkurransen ble initiert i sommer da alle prosjektene ble invitert til å beskrive
sin rute. Dette ble gjort via en avstemningsportal gjennom sosiale medier.
I alt 10 av 100 turruter som deltok var fra Trøndelag.
Malvikstien fikk suverent flest stemmer i Trøndelag, bare slått av Madonna-stien i
Buskerud. Malvikstien blir derfor tildelt publikumsprisen.
Etter avstemmingen har en fagjury vurdert rutene etter kvaliteter som:
• Turruta finnes der folk bor og oppholder seg
• Turruta er et nærmiljøanlegg som fremmer fysisk aktivitet ute
• Turruta er ligger i nærheten av holdeplass/knutepunkt for kollektiv trafikk
• Turruta er gjort synlig gjennom ulike tiltak i henhold til nasjonal standard
Følgende kriterier må også være oppfylt:
• Turruta er støttet med tilskudd fra Turskiltprosjektet
• Turruta er skiltet iht. Turskiltmanualen
• Minimum en person har deltatt på skiltkurs
Fagjuryens stemmer teller 50 prosent.
Malvik-stien nådde ikke opp i fagjuryens vurderinger. Tre turruter ble vurdert til
å tilfredsstille kriteriene, -og er med i finaleheatet i Trøndelag.
•
•
•

Utøystien, Utøy grendelag, Inderøy
Orklaparken turområde, Orkdal kommune
På tur i Levanger, Levanger kommune

Vinneren blir offentliggjort under en samling for friluftslivsaktørene i Trøndelag
på tirsdag. Se program, tid og sted her
Fylkesvinneren får 25.000 kroner til å skape mer aktivitet i løypa, samt at den i
tillegg går til landsfinalen om å bli «Norges beste».

Turskiltprosjektet blir nå avsluttet, men det er fortsatt mulig å få støtte til
bygging og skilting av stier, løyper og turveier, både gjennom spillemidlene og
fylkeskommunens egne tilskuddsmidler.
En rapport om effekter av å skilte og merke en eksisterende turrute» (NINA
Rapport 1440) konkluderer med at skilting og merking av eksisterende stier fører
til økt bruk og nye brukere. Det er imidlertid et viktig poeng at kombinasjonen
fysisk tilrettelegging, skilting og stimuleringstiltak (f.eks. turregistrering) gir best
effekt.
For spørsmål ta kontakt med:
Trøndelag fylkeskommune:
Thor Brandt 995 42 452
Oddveig Bredesen 415 42 249
Gjensidigestiftelsen:
Trine Vekseth 902 39 999
Se også:
www.turrute.no
www.turskiltprosjektet.no

