
Kart og terreng 
 
Terrenget er der. Snart får vi kartet. Det nye. 
 
Å gå tur, og å bruke natur til rekreasjon er det mange som gjør, og enda flere som ønsker.  Nes 
kan tilby mengder av opplevelser utendørs. Det gjelder bare å finne fram til dem, og nå kommer 
nye verktøy i form av kart og turforslag.  
Med nye kart og turforslag blir det lettere å finne en tur som passer. Målet er å lage et verktøy 
som skal gjøre dørstokkmila så kort som mulig, for flest mulig. Derfor vil både kart og turforslag bli 
å finne både på papir og i digitalform slik at en lett kan laste det ned på en pc eller på 
smarttelefon. 
 
Merking gjør det lettere 
Noen liker utfordringer langt fra folk, og noen foretrekker å spasere en tur nær der en bor. Om en 
trenger hjelpemidler som for eksempel rullestol, skal det kunne finnes passende tur også for det. 
Standardisert merking både på kart og i terrenget skal hjelpe deg til å finne turen som passer best 
for deg. Det kan hende du får overraskelser på turen, men da helst overraskelser i form av 
verdens mest idylliske plass eller utsiktspunkter du ikke viste om, og ikke i form av en bekk eller 
gjerde du ikke kommer over. 
Mange stier, skiløyper og turveier i Nes er allerede godt merket. Det kan vi takke frivillige 
stimerkere, løypekjørere og ildsjeler for. Etter hvert vil alle disse stiene, skiløypene og turvegene 
også få den nasjonale standarden for merking. 
 
Til lands og til vanns i Nes 
De nye kartene i papirform vil inneholde de viktigste tur- og løypetraseene for hele Nes. Fordelen 
med også å lage disse kartene i digital form, er at nye opplysninger og ruter kan legges inn etter 
hvert. Oppdaterte turforslag som vil følge de nye kartene, vil også inneholde informasjon om 
severdigheter og historiske plasser som du vil kunne finne langs turen.   
Turforslag for de som ferdes i kano, kajakk og båt vil også være en del av dette. 
Det samme gjelder tilpassede ruter for syklende, hundeløyper og ryttere. 
 
Allemannsretten 
Norge har en unik rett for alle til å ferdes i naturen. Men med denne retten følger også et ansvar. 
Det er kjent at tilrettelegginger til bruk av naturen av denne typen kan skape uenigheter. Stier 
nedkjørt at sykelister, hunder i skiløypa, søppel på avveie, dyr på beite som blir forstyrret og 
parkering som hindrer annen trafikk er noen av det som kan skape slike konflikter. Vi forsøker 
derfor å finne løsninger der berørte beboere og grunneiere også er med, slik at flest mulig kan 
bruke naturen til minst mulig sjenanse for andre.  
 
Lokal kunnskap 
Også når de nye kartene skal lages er vi avhengig av lokale, frivillige ildsjeler. Noen må gå opp 
stiene med GPS for å få alt riktig inn i kartet, noen må merke, rydde og legge til rette. 
Turforslagene skal beskrives og kvalitetssikres. En god gjeng med lokalkunnskap er allerede i 
gang med dette arbeidet, og målet er at det første kartet skal presenteres for publikum til 
førstkommende vintersesong. 
 
Gerd Husås, Nes friluftsråd og Morten Tvethaug, Nes frivilligsentral 
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Billedtekst: 
Stimerkere fra hele bygda, samlet til oppstartmøte i forrige uke. Leder i Nes friluftsråd, Gerd 
Husås og Morten Tvethaug, Nes frivilligsentral i forgrunnen. 
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