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Turløypemerking Seter og Hindrem 
 

 

 

Bakgrunn for prosjektet 
Turløypemerking Trøndelag er en tilskuddsordning for skilting og gradering av 

lokale turløyper i Trøndelag. Det gis støtte til skilt og informasjonstavler, etter 

mal i merkehåndboka. Merkehåndboka er en nasjonal standard for hvordan 

skilting og merking i naturen skal foregå. Den finner du på 

http://www.merkehandboka.no  

Prosjektet er et spleiselag mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Sør-

Trøndelag Fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Hindrum Skilag og Borgen 

Bygdeutvikling (BBU) har fått godkjent et prosjekt med en ramme på                 

kr 112 100,-. Her utgjør dugnadsinnsats kr 46 000,-, egne midler kr 10 000,- og 

prosjekttilskudd 56 100,-. Prosjektet inneholder 8 stier som vist på vedlagt kart. 

 

Vår oppgave blir å rydde og merke gjengrodde og nye stier, sette opp skilt og 

bygge varder.  

Prosjektet gjennomføres sammen med Frivilligsentralen, som har 

hovedansvaret for en rekke andre stiprosjekter i resten av kommunen. Skiltene 

lages av Leksvik Videregående Skole. 

http://www.merkehandboka.no/
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Vi har satt opp 4 dager hvor vi håper at så mange som mulig kan ta med seg 

termos og matpakke og bli med på tur kombinert med rydding og merking av 

stier. Ta med tursag og hagesaks/grensaks. Vi ordner med resten som trengs. 

Ta kontakt med den ansvarlige om du ønsker å hjelpe til, vi trenger hjelp fra så 

mange som mulig! 

 

Søndag 10. mai kl. 10:00. Oppmøte på Revelltun 

 Brattliklumpen (Børge og Nils, 466 68 058) 

 Revelltun – Mevassetra (Per-Arne, 917 05 215) 

 

Søndag 31. mai kl. 10:00. Oppmøte på Hindrum Fjordsenter 

 Leirsklumpen – Oldervika (Berit og Tore, 979 68 683) 

 

Søndag 28. juni kl. 10:00. Oppmøte på Revelltun 

 Kjerkmarsjleia (Dag Jøran, 907 28 837) 

 Kjerringklumpen (Bjørn Ove og Einar, 918 85 604) 

 

Søndag 16. august kl. 10:00. Oppmøte i Hestdalen 

 Thulittbruddet (Bård, 913 79 984) 

 Himmelriket (Tore og Anders, 917 99 226) 

 Gjøråsvika – Bjønnåa (Bård, 913 79 984) 

 

 

Dette prosjektet er til for å få alle mer ut i naturen, og gjøre naturen mer 

tilgjengelig for personer som ikke er så godt kjent. Det er store intensiver fra 

Fylkeskommunene, Miljødirektoratet, Friluftslivets År 2015, Den Norske 

Turisforening etc. å få merket flere flotte turstier rundt om i grendene, og få 

lokalbefolkningen mer ut på tur. Bli med å bidra til noen flotte turstier som skal 

vare i mange 10-år fremover! 
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