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HANEN 
Org.nr.: 987 257 024 
Oslo, 09.06.09 

Det nye skiltsymbolet:  
Servicesymbol 650.40 ”Gardsmat/bygdeturisme” 
 

Fra 1. juni 2006 ble det tatt i bruk 40 nye skiltsymboler her i landet. Ett av 
disse er servicesymbolet 650.40 ”Gardsmat/bygdeturisme”. HANEN har 
vært aktiv i arbeidet med å få på plass dette nye vegskiltsymbolet, og 
Statens Vegvesen har gitt HANEN ansvaret for å godkjenne alle som skal 
få benytte dette skiltsymbolet – både medlemmer og ikke-medlemmer.  
 

Det er selvsagt fortsatt Statens Vegvesen som har ansvaret for og er de som skal ha søknaden 
når det gjelder selve skiltingen til virksomheten. Dersom man ønsker å skilte med symbolet 
for ”Gardsmat/bygdeturisme”, må da godkjennelse fra HANEN legges ved søknaden. 
 
I et rundskriv til sine regionvegkontorer (NA-RUNDSKRIV NR. 05/11) skriver Statens 
Vegvesen bl.a. følgende:  

”For bruk av symbol 650.40 stilles det krav til kvaliteten på det tilbudet virksomheten 
har. Skiltmyndigheten skal ikke vurdere dette. Kvalitetsvurderingen forestås av 
organisasjonen HANEN. Det skal ikke stilles krav om at virksomheten er medlem av 
HANEN. 
 

Søkere som ønsker skilting med symbol 650.40, må selv innhente godkjenning fra 
HANEN og vedlegge eller ettersende dokumentasjon for godkjenningen. 
Skiltmyndigheten skal opplyse om dette når søker gjør direkte henvendelse eller 
har sendt søknad uten dokumentasjon.  

 
Det skal beregnes egenandeler på vanlig måte.” 

 

Bør dere søke om skiltsymbolet? 
Vi vil at dere tenker over hva det betyr for dere å ha dette symbol ved siden av navnet på 
bedriften og annen relevant informasjon. Symbolet forteller de vegfarende at her finner man 
et tilbud som er av interesse innen gardsmat og bygdeturisme. Dere må da være forberedt på 
at dere kan få mange ”drop-in” kunder – skiltet henvender seg direkte til de vegfarende og 
skal gi informasjon og lyst til å svinge av fra vegen man ferdes på.   
 
Men dere kan ha fullt, dere kan ha arrangementer som kun foregår på helt bestemte 
tidspunkter med lite eller ikke noe tilbud ellers. Kanskje dere bare tar i mot gjester som har 
bestilt på forhånd. Det betyr at ikke alle gardsmat/bygdeturismebedrifter bør eller skal kunne 
få dette skiltet. Det vil bli en plage for en del av dere og også negativt for næringen som 
helhet, dersom kunder stadig gjør ”bomturer” til bedrifter med vårt skiltsymbol. 
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Det er altså viktig at dere tenker nøye gjennom hva slags type gjester dere har og ønsker. Har 
dere gruppebesøk, vil det for eksempel holde med informasjon med gårdens navn.  Har dere 
arrangement av tidsbegrenset varighet og variasjoner gjennom sesongen, ber vi dere tenke 
gjennom dette før dere søker om å få bruke Veghanen. Dere må, dersom dere ønsker å ha det 
nye vegskiltet, ha tenkt nøye gjennom dette:  Hvordan blir kunden møtt når det ikke er åpent?  
Dersom det er stengt hos dere – og ingen hjemme - er det da tilstrekkelig med informasjon 
(for eksempel en oppslagstavle) hos dere når de vegfarende kommer innom som følge av det 
nye vegskiltet?  De som da kommer innom, må i det minste få opplysninger om hva som kan 
oppleves og når de kan komme tilbake for å oppleve dette.  
 
 

Saksgangen for å søke om det nye skiltsymbolet er slik: 
 

a) Bedriften vurderer om de bør søke om å få bruke skiltsymbolet for 
”Gardsmat/bygdeturisme” – ut fra informasjon mottatt om bruken av symbolet og 
kravene som må oppfylles. 

b) Bedriften sender søknaden til HANEN, som vurderer om bedriften fyller kravene for å 
kunne godkjennes for bruk av dette spesielle skiltsymbolet. Bedriften må også fylle ut 
en egenerklæring i forbindelse med godkjenningsprosessen hos HANEN.  

c) Søknad om skilting med godkjennelsen fra HANEN når det gjelder bruk av 
skiltsymbolet, sender bedriften selv til vegkontoret i den regionen hvor bedriften 
ligger. 

d) Vegkontoret vurdere om bedriften kan få skiltet ut fra gjeldende regelverk.  
e) Vegkontoret setter opp skiltet i henhold til gjeldende regelverk og har ansvaret for 

tilsyn med og vedlikehold av skiltingen.  
f) Ved avslag fra vegkontoret, er Vegdirektoratet ankeinstans.  

 
Kostnader ved skilting dekkes av den enkelte bedrift. Kostnadene er todelte: Vegkontoret skal 
ha dekning for sine kostnader ved skiltingen og HANEN skal ha en kostnadsdekning for 
godkjenningen og vedlikehold av denne (sikre at kravene oppfylles og opprettholdes over tid).  
 
Det er i vår alles interesse at det nye vegskiltsymbolet for gardsmat og bygdeturisme blir 
brukt på en slik måte at vi alle kan være stolte av å ha den ved bedriften – og slik at det blir 
god og riktig informasjon til de vegfarende.  
 
Med vennlig hilsen 
HANEN 
 

 
Tove Raastad Breien       Ole Jonny Trangsrud 
Styreleder         
 
P.s.  Informasjon om den vegkontor-regionen du tilhører og skal søke til, finner du på: 
www.vegvesen.no    Øverst på siden finner du: Kontaktinformasjon og Regionene. 
 


