
Turrode/strekning:

Pkt Arbeidsoppgaver
Ikke 

aktuelt
Utført dato

Behov 

dugnad
Tilleggsopplysninger/resultater etter befaring

1 Sjekke og vedlikeholde turutgangspunktet. Her er det 

særlig viktig at all informasjon – informasjonstavler og 

skilt – er i god stand og viser turruta.

2 Rydde vegetasjon slik at ryddebredden opprettholdes 

som ved etablering av turruta.

3 Fjærne trær som har falt over stien.

4 Sjekke og vedlikeholde alle grøfter og renner som er 

etablert for å lede vann vekk.

5 Ved behov, etablere nye grøfter og renner for å få 

vekk vann.

6 Sjekke alle tilretteleggingstiltak som klopper, bruer, 

gjerdeoverganger og grinder m.m.

7 Sjekke at wire, tau, handtak og andre hjelpetiltak i 

bratte områder er godt festa og uten svakheter.

8 Sjekke varder og bygge opp dersom stein har rast.

9 Sjekke og eventuelt rydde vegetasjon slik at den ikke 

skjuler merking.

10 Vurdere behov for nymaling av merking. Normalt er 

det flere år mellom hver gang en behøver å friske opp 

merkingen.

11 Sjekke at alle skilt står støtt og med skiltene i rett 

retning, og vurdere behov for utskifting av slitte eller 

ødelagte skilt.

12 Sjekke at turruta er riktig vist på kart, og melde inn 

eventuelle feil og endringer.

13 Rydde søppel langs turruta.

14 Sjekke og vedlikeholde rasteplasser langs turruta. 

Benker og bord, bålplasser og gapahuker.

15

16

 

Aktuelt verktøy/utstyr:
Klippesaks/grensag, søppelsekk, 
fotoapperat/telefon for 
dokumentasjon, eventuelt maling 
til varder og trær

Etter gjennomgang returneres 
skjemaet snarest til:
-jorgen.wangensteen@dnt.no
-Jørgen Wangensteen, Postboks
75, 2954 Beitostølen

Frekvens på befaring:
-minst en gang per år, og som oftest ved starten på en ny sesong
-der det tas inn bruer om vinteren, må utsetting skje så snart barmarksesongen starter
-i områder med gode vekstforhold kan det være behov for å rydde vegetasjon flere ganger
-ved ekstremvær med kraftig vind og regn, må en kanskje ha ekstra vedlikeholdsrunde for å fjerne 
vindfall og reparere utvasking og andre skader


