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Enhetlig skyltning
 Tillgängliggörande av leder i Södra Lappland, 
ett LONA projekt i Vilhelmina Kommun
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Inledning

I Vilhelmina kommun finns en mängd skyltar från olika projekt och 
tidsepoker. Det är många aktörer som förvaltar och underhåller 
skyltar i kommunens frilufts- och naturområden. Statliga leder i fjäll-
områdena förvaltas av Länsstyrelsen medan många av kommun-
ens icke-statliga leder saknar förvaltning. I den mån dessa leder är 
skyltade har det oftast skett i form av projekt som byaföreningar 
drivit. Skötsel och underhåll av icke-statliga leder riskerar ofta att bli 
eftersatt efter det att projekttiden gått ut och framtida förvaltning 
saknas.
I det här dokumentet redogörs hur man bör gå tillväga för att skapa 
enhetlig skyltning. Enhetlig och tydlig skyltning skall bidra till att fler 
besökare och ortsbor upptäcker de natur- och friluftsområden som 
finns inom kommunens gränser.
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har styrdokument för utformning 
av skyltmaterial och dessa bör ligga till grund för den skyltning som 
görs i Vilhelmina kommun.
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Skylttavlor

För att nå ut med information till besökare i friluftsområden är det 
viktigt att det finns informationstavlor på de platser där stigar och 
leder börjar. Informationstavlan skall ge besökaren vägvisning om till-
gängliga leder och stigar samt ge allmän information om vilka sevärd-
heter och serviceanläggningar som finns i området.

Placering
Skylttavlan bör placeras så den är väl synlig även på håll. Mittpunkten 
på tavlan bör placeras på ca 1,5 meters höjd över marken så att så 
många som möjligt kan läsa den. Marken framför tavlan bör vara 
plan.

Innehåll på tavlan
-  Överskrift  
-  Karta med skalstock, norrpil, höjdkurvor samt inritade turförslag,   
 symboler som visar sevärdheter, serviceanläggningar samt 
 skylttavlans placering
-  Teckenförklaring
-  Beskrivningar av turernas längd, höjdskillnad, tidsåtgång,    
 svårighetsgrad
-  Bilder som inspirerar besökare
-  Ansvarig  förvaltare 

Text
Texten bör vara lättförståelig och inte allt för lång. Försök att undvika 
krångliga ord och facktermer. I områden med många utländska 
besökare kan det vara bra att översätta texten. Av utrymmesskäl 
kan det oftast vara lämpligt att endast översätta ett sammandrag av 
texten. Innan texten skall tryckas är det viktigt att man korrekturläser 
noggrant för att upptäcka eventuella språkliga fel.

Material
Skylten tillverkas oftast i plastmaterial som det är enkelt att trycka på 
och har god hållbarhet. Mindre skyltar i A3-format kan fästas direkt 
på trästolpar men en skylthållare är ofta att föredra. En skylthål-
lare i trä ger skylten en fin inramning. Skylthållare med tak ger ett 
bra skydd mot väder och vind och ökar livslängden på skylten. Stora 
skylthållare i trä bör fästas i marken med betongplintar för att minska 
risken att skylten faller.
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Exempel på hur en skylttavla som beskriver toppturer i Kittelfjäll skulle kunna se ut.

Norsk skylttavla med beskrivning av topptur på Dönnmannen, Helgeland

Skylttavlor
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Skyltning

Vägvisare, avståndsmärken och platsmärken
Vägvisare är skyltar som anger riktning och namn till ett bestämt 
mål. Även avstånd och symboler för att beskriva målets karaktär kan 
finnas med på en vägvisarskylt. 
Avståndsmärken är skyltar som anger återstående längd till ett mål 
längs en led eller stig. 
Platsmärken används för att ange viktiga mål längs en led eller stig. 
Exempelvis vindskydd, vattendrag och utsiktspunkter. Dessa fungerar 
som en bekräftelse på att man nått det mål man sökt vägvisning till.

Vägvisare med SIS-symboler och röd ledmarkeringsfärg.

Avståndsmärke som sitter en bit in längs stigen. 
Det visar avstånd och att man kommer till en fin utkiksplats.

Platsmärke som bekräftar att man kommit fram till stugan.

Vägvisare för gångstig till Fiskonfallet, Saxnäs
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Symboler

Naturvårdsverkets symbolkarta skall användas för skyltning vid fri-
luftsanläggningar, naturreservat, nationalparker och vandringsleder. 
Skylten kan innehålla flera symboler vid de tillfällen det finns olika 
typer av service vid målet samt sätt att färdas dit. 
I Sverige har symbolstandarden Svensk Standard SIS 03 12 11 
”Bildsymboler för sport och friluftsliv” och SIS 03 15 22 ”Märkning 
för sport och friluftsliv” använts tidigare men håller på att ersättas. 
Det går fortfarande att använda SIS standarden till dess att den nya 
standarden blir helt klar.
Länk till de nya symbolerna från Naturvårdsverket:  
http://18729.shop.textalk.se/digitala-mallar/symboler/
symboler-skyddad-natur/

Skyltstorlekar

Det är praktiskt med olika storlekar på skyltarna beroende på an-
vändningsområde och synbarhet. Det är kanske viktigt med en 
reflekterande större metallskylt vid allmän väg medan det efter en 
naturstig passar bättre med en mindre obehandlad träskylt. Höjden 
200 mm passar vid mindre vägar. På plats vid gångstigar och sevärd-
heter där man färdas på cykel eller till fots är 110 mm lämpligt. 
Det är viktigt att typsnittet är tydligt att läsa samt praktiskt vid till-
verkning. Utseendet på skyltarna bör vara lika oavsett vilket material 
eller vilken storlek man väljer. I Svensk Standard SIS 03 00 11, 
”Bokstäver, siffror för skyltar m.m.” finns beskrivet hur text på skyltar 
bör utformas.

Skyltmaterial

All skyltning bör ske med minsta möjliga påverkan på 
omgivningen och miljön. Väljer man träskyltar bör tryckimpregnerat 
virke användas sparsamt och med låg impregneringshalt. Som mer 
ekologiska alternativ finns lärk, senvuxen gran och tall med naturlig 
impregnering. I de flesta miljöer mörknar virke med tiden. Då blir 
läsbarheten störst om texten målas vit. I torra luftiga miljöer får 
obehandlat virke en gråvit yta. Här fungerar svart text bra men vit är 
fortfarande att föredra t ex vid blöt väderlek. Skyltar i plåt har i regel 
längre livslängd än träskyltar men upplevs ofta som ett störande 
inslag i naturmiljön.
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Övrig uppmärkning

Leder och stigar som går nedan trädgräns kan märkas med färg på 
träd. Länsstyrelsen använder en orange färg för uppmärkning av de 
statliga leder dom förvaltar. Ovan trädgräns används oftast rösning 
för att markera en leds sträckning. Vid uppmärkning av leder måste 
alltid samråd ske med Länsstyrelsen och berörda markägare.

Källor

Merkehåndboka 
Håndbok for tilrettelegging, merking, skilting og gradering av 
turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. 
Utgiven av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund 
Innovasjon Norge, 2013

Att Skylta Skyddad Natur 
– en vägledning om skyltar, foldrar, vägvisning, gränsmarkering 
och Internet.
Utgiven av Naturvårdsverket
Björn Risinger 2003 Direktör, Naturresursavdelningen

Rösning på Bergsjöfjället, Kittelfjäll



8

Bilaga 1.

Exempel på i hur olika skick och utförande de befintliga skyltarna i 
Vilhelmina kommun kan vara.

1.  2.

3.  4.

1. Träskylt  från 90-talet.  Aasi kåtan,  Saxnäs 
2. Skylt från tiden när STF fortfarande var etablerade i Vilhelminafjällen. Grundfors 
3. Länsstyrelsens skylttavla i Marsfällens naturreservat,  Marsliden
4. Norgefararleden, skylt uppsatt i samband med projekt på 90- talet. Remdalen


