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Innledning 

Miljødirektoratet gir med dette retningslinjer for oppsett av verneskilt og eventuelle 

underskilt i verneområder. Hensikten er å gi et bedre grunnlag for å planlegge dette 

arbeidet. 

1. Verneskilt 

Verneskilt er små og enkle skilt som kun viser riksvåpenet og den verneformen området har. 

Formålet er å orientere allmennheten om at de er i, eller på vei inn i et verneområde. 

Skiltene kan eventuelt ha underskilt som angir ferdselsforbud eller andre restriksjoner. 

Verneskilt har vært brukt i svært mange år, og et stort antall slike skilt er utplassert i norske 

verneområder.  

 

I 2016 ble utformingen av skiltene forenklet. Dette er to eksempler på verneskilt, vist i stort 

og lite format: 

 

 

 

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for å planlegge behov for og å bestille verneskilt. 

Behovet for nye skilt og vedlikehold må vurderes sammen med Statens naturoppsyn (SNO), 

som normalt har ansvar for å sette opp skiltene. Bruk av verneskilt er også omtalt i veileder 

om Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven (M-481) – Kap. 5.7. 

2. Underskilt 

Noen verneområder har regler for ferdsel og bruk, som det kan være behov for å markere 

særskilt. Da kan det brukes bestemte underskilt. Forutsetningen er alltid at slike regler 

framgår av verneforskriften. Miljødirektoratet har utviklet flere typer underskilt. Disse dekker 

ulike formål som ferdselsforbud, båndtvang, ridning forbudt etc. 

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/januar-2016/opprettelse-av-verneomrader-etter-naturmangfoldloven/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/januar-2016/opprettelse-av-verneomrader-etter-naturmangfoldloven/


Retningslinjer for bruk av verneskilt – august 2019 

Underskilt skal alltid benyttes sammen med et verneskilt, for å markere tydelig at en statlig 

myndighet står bak informasjonen. Underskiltet festes på samme stang som verneskiltet, og 

som hovedregel skal det kun benyttes ett underskilt. Ved behov ut over dette må en finne 

andre løsninger, og dette gjøres i dialog med Miljødirektoratet. 

 

2.1 Standard underskilt 

Når et verneområde har konkrete bestemmelser om ferdeselsforbud, som sjøfuglreservater og 

liknende, skal det normalt også settes opp underskilt som forklarer dette. Denne 

informasjonen er spesielt viktig for å unngå at besøkende uforvarende bryter 

ferdselsforbudet. 

 

Behovet for øvrige underskilt må vurderes nøye. Som hovedregel skal det bare benyttes 

underskilt der forvaltningsmyndigheten erfarer vesentlige eller gjentatte brudd på aktuelle 

vernebestemmelser, eller der slike brudd kan forventes å komme. Hensikten med dette er å 

unngå at verneområder generelt skal assosieres med omfattende forbud og begrensinger. 

Miljødirektoratet understreker at vernereglene uansett gjelder, selv om man ikke varsler om 

dem i form av egne underskilt. 

 

Eksempel på underskilt om ferdselsforbud og båndtvang - begge vist i stort format: 

 

 

Miljødirektoratet har prioritert å utvikle underskilt om regler der behovet for informasjon er 

godt kjent, og der relativt mange verneområder har samme eller tilsvarende regler. Det vil 

trolig oppstå ønske om flere typer underskilt etterhvert. I noen tilfeller kan det også være 

behov for å lage underskilt med spesiell lokal tilpasning, som bare gjelder ett eller et fåtall 

verneområder. 

 

Siden underskiltene er relativt små, er det spesielt viktig at informasjonen gjøres enkel og 

konkret. Derfor bør det primært brukes symboler til å formidle budskapet. Gode symboler vil 

normalt bli forstått uavhengig av språk og nasjonalitet. I noen tilfeller benyttes utfyllende 

tekst under symbolet, som f.eks. tidsperiode og formålet, men da brukes normalt bare norsk 

språk. Årsaken er den begrensede plassen på skiltet, og at selve symbolet i hovedsak må 

regnes for å være tilstrekkelig for å forstå informasjon. 

 

I 2019 ble underskiltene justert og tilpasset Kartverket sine standardiserte symboler for 

"Friluftsliv" (Geonorge: "Friluftsliv, idrett og beredskap"). Hensikten var å oppnå at stiliserte 

objekt (personer, hunder, sykler etc.) får tilnærmet samme utseende som i denne 

https://register.geonorge.no/symbol/symbolpackages/details/a7c44707-7869-4edd-bea7-c7abb2437d05
https://register.geonorge.no/symbol/symbolpackages/details/a7c44707-7869-4edd-bea7-c7abb2437d05
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standarden. Da blir det på sikt lettere for brukerne å forstå de ulike symbolene, uavhengig av 

hvilken aktør som bruker dem eller i hvilken sammenheng de benyttes. 

 

2.2 Underskilt med lokal tilpasning 

I noen tilfeller er det vanskelig å utvikle symboler som er enkle å forstå. Der behovet for god 

informasjon likevel regnes som spesielt viktig, er det isteden utviklet noen underskilt med 

forklarende tekst. Når budskapet gis via tekst skal den alltid vises på to språk, og som 

hovedregel på norsk og engelsk. Ved behov for å vise informasjon på andre språk må dette 

vurderes ut fra lokale forhold. 

 

To eksempler på slike underskilt er informasjon om forbud mot å skade berggrunnen og 

forbud om å bygge varder.  

 
 

2.3 Utvikling av flere underskilt 

Før det utvikles nye underskilt skal både behov og utforming drøftes med Miljødirektoratet. 

Når nye skilt godkjennes blir de tilgjengelig i bestillingsskjema fra leverandøren. Underskilt 

med spesiell lokal tilpasning vil vises som en egen kategori i skjema.  

 

Spørsmål om nye typer underskilt rettes til Miljødirektoratet, ut fra hvilken type 

forvaltningsmyndighet som er i det aktuelle verneområdet: 

• Myndighet lagt til et nasjonalpark- eller verneområdestyre: 

o Kim Daniel Hansen, telefon 930 51 154, e-post kim.daniel.hansen@miljodir.no   

• Myndighet lagt til en fylkesmann eller en kommune: 

o Tore Opdahl, telefon 988 18 790, e-post tore.opdahl@miljodir.no  

 

3. Plassering 

Verneskilt settes normalt opp i vernegrensen, ved naturlige innfallsporter til verneområdet. 

Skiltene skal plasseres slik at teksten vender ut av verneområdet. Hensikten er å vise 

informasjonen tydelig til den som passerer inn i verneområdet. Det skal bare settes opp 

verneskilt når det vurderes som nødvendig av hensyn til dem som bruker området. Eksempler 

på dette er særlig veier, stier eller andre ferdselsårer som fører inn i verneområdet. 

 

Noen ganger grenser to verneområder inntil hverandre, f.eks. en nasjonalpark og et 

landskapsvernområde. Da festes to verneskilt som viser de aktuelle verneformene, på hver sin 

mailto:kim.daniel.hansen@miljodir.no
mailto:kim.daniel.hansen@miljodir.no
mailto:tore.opdahl@miljodir.no
mailto:tore.opdahl@miljodir.no
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side av skiltstangen. Se også eget notat fra SNO med anbefalte festeanordninger for 

verneskilt. 

 

Et verneskilt uten underskilt viser at man er ved grensen til et verneområde. Verneskiltene er 

ment som informasjon til de besøkende, men er ikke en formell grensemerking. Verneskilt har 

derfor en annen funksjon enn merking av knekkpunkt på vernegrensen, som gjøres med egne 

grensemerker. Les mer om grensemerking i veileder om Opprettelse av verneområder etter 

naturmangfoldloven (M-481) – Kap. 5.5 og 5.6. 

 

Verneskilt kan også settes opp inne i selve verneområdet. Et eksempel er på holmer og øyer, 

der vernegrensen går i sjøen utenfor. Naturmangfoldloven gir hjemmel for å sette opp 

verneskilt med underskilt både i tilknytning til vernegrensen og for soner med spesielle 

restriksjoner. Det kan også settes opp slike skilt inne i selve verneområdet, f.eks. der man 

erfarer problem med brudd på konkrete verneregler. Noen eksempler på dette er regler for 

bruk av motorkjøretøy på vei, båndtvang, ridning, sykling og bålbrenning. Alle oppsett av 

verneskilt bør skje i dialog med grunneier/rettighetshaver. 

 

Posisjonen til verneskilt og tilhørende opplysninger, registreres normalt i SNO sin Feltdagbok 

(Verneområdeloggen), og publiseres via karttjenester fra denne databasen. 

 

4. Format 

Både verneskilt og underskilt leveres i to formater – stort (A5-liggende) og lite (A6-stående). 

Ved behov kan et stort verneskilt (A5) kombineres med et lite underskilt (A6), men ikke 

motsatt. 

 

De små skiltene (A6) bør benyttes når dette gir tilstrekkelig synlighet for publikum, på det 

aktuelle stedet. Det kan også være lurt å benytte små skilt der vær og vind medfører spesielt 

stor slitasje. Noen ganger er det ønskelig at skiltet skal kunne oppdages og leses på litt 

avstand, f.eks. fra passerende båter. Da bør det normalt kun brukes store skilt (A5). 

 

5. Ytterligere behov for informasjon 

Noen ganger trengs det informasjon ut over det som er egnet å vise med bruk av verneskilt og 

eventuelle underskilt. Man bør unngå å utplassere et stort antall skilt i terrenget, og det er 

derfor viktig å vurdere alternative måter å informere på. 

 

Verneskilt er ikke en del av merkevaren "Norges nasjonalparker". Likevel må verneskilt og 

eventuelle underskilt sees som en integrert del av informasjon og formidling til de som 

besøker verneområder. Derfor er det nyttig å vurdere behovet for verneskilt når det lages 

besøksstrategier for verneområder og utvikles informasjonsmateriell etter merkevaren. 

https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/januar-2016/opprettelse-av-verneomrader-etter-naturmangfoldloven/
https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2016/januar-2016/opprettelse-av-verneomrader-etter-naturmangfoldloven/
https://feltdagbok.miljodirektoratet.no/Default.aspx?ReturnUrl=%2fVerneomr%c3%a5delogg%3fArbeidsomrade%3dVerneomradelogg&Arbeidsomrade=Verneomradelogg
https://feltdagbok.miljodirektoratet.no/Default.aspx?ReturnUrl=%2fVerneomr%c3%a5delogg%3fArbeidsomrade%3dVerneomradelogg&Arbeidsomrade=Verneomradelogg
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6. Bestilling og frister 

I 2017 inngikk Miljødirektoratet en fireårig rammeavtale med Grafika AS om å levere 

verneskilt og underskilt. Den skal brukes av alle som kjøper slike skilt. Firmaet sin nettside 

for bestilling er: http://www.grafika.no/verneskilt 

 

Det er tre bestillingsfristene i løpet av året: 

Årlig frist Leveringsfrist 

1. februar 15. mars  

15. april  27. mai 

1. juli 26. august 

 

Hvert år skal forvaltningsmyndighet melde inn behov for midler til tiltak i verneområder og 

bestilling av tjenester fra SNO. I dette inngår også behov for verneskilt. Behovet skal meldes 

via Elektronisk søknadssenter (ESS). Her kan kr 250,- brukes som prisgrunnlag for hvert skilt. 

Merk likevel at prisen vil variere ut fra antall skilt som bestilles av hver type (art. nummer). 

Derfor kan det være mye å spare ved å bestille større kvanta - se prismatrise i Vedlegg 1. 

Disse beløpene er uansett bare for internt bruk og planlegging i Miljødirektoratet. Den reelle 

prisen per skilt vil framgå på faktura fra leverandøren. 

  

For spørsmål om bestilling av skilt kan du kontakte:  

• I Miljødirektoratet: Tore Opdahl, telefon 988 18 790, e-post tore.opdahl@miljodir.no 

• I Grafika AS: Endre Juell-Andersen, telefon 958 93 292, e-post endre@grafika.no  
  

http://www.grafika.no/verneskilt
http://www.grafika.no/verneskilt
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx?Menyvalg=SOKNADSSENTER
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx?Menyvalg=SOKNADSSENTER
mailto:tore.opdahl@miljodir.no
mailto:tore.opdahl@miljodir.no
http://www.grafika.no/verneskilt
http://www.grafika.no/verneskilt
mailto:endre@grafika.no
mailto:endre@grafika.no
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Vedlegg 1: Prismatrise 
 

Gjelder for bestilling av verneskilt og underskilt etter avtalen med Grafika AS. Alle beløp er 

oppgitt uten mva. Merk at prisen variere ut fra antall skilt som bestilles av hver type (art. 

nummer). Pris pr. stk. går vesentlig når man bestiller 11 eller flere skilt av hver type. Derfor 

kan det være mye å spare ved å bestille større kvanta. 

 


