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Fra; Malvik, Selbu og Tydal kommune

Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing, høringsuttalelse til
rapporten ”På livets vei”

Ordførerne i Malvik, Selbu og Tydal vil avgi følgende felles merknader/kommentarer til 
rapporten.

Generelle kommentarer
Rapporten er et viktig dokument for fremtidig utvikling av pilegrimsaktivitet i Norge. Den 
legger klare føringer for sentrale og lokale strategier og er ambisiøs og visjonær. Den 
vektlegger organisering og tilrettelegging på overordnet nivå og lokalt plan. 

Selv om rapporten åpner for et betydelig antall årsverk og flere regionale pilegrimssenter, 
presiserer rapporten viktigheten at den endelige organisering skjer fra grasrotplanet.

Ordførerne er usikre på hvorvidt opprettelse av mange stillinger og flere sentra er en 
overordnet viktig oppgave. Vi tror en styrking av ressurser på lokalplanet gir grunnlag for 
sterkere eierskap til sentrale og lokale planer og aktivitet. Dette gjelder også prester i 
lokalsamfunnet som til dels har et sterkt og brennende engasjement for pilegrimssaken.

Forutsetningen om styrking av mottak er positivt: Det gjelder både etableringen av 
Pilegrimssenter og Pilegrimsgården, likeledes nasjonalt knutepunkt i Trondheim som 
nasjonalt senter.

Kommentarer vedrørende lokale forhold
Romboleden er en sammenhengende og merket led fra Romboland til Nidaros. På svensk side 
er det to vandringsleder: Jamt Norge vegen og Romboleden som knytter seg sammen like ved 
riksgrensa på svensk side av Skarddøra

Prioriterte tiltak
Siden leden gjennom våre kommuner er godt merket, er viktigste tiltak bedring av
overnattingskapasiteten. I den sammenheng vises det til fellesplan for fremtidig utvikling 
med investerings og driftsbudsjetter. Dessuten er det naturlig å påpeke behovet for et par 
overnattingssteder i fjellet på svensk side av grensen.

Finansiering av investeringer til fysisk tilrettelegging foreslås som offentlige tilskudd direkte 
til kommunene.

Finansiering av drift og servicetilbud foreslås som offentlige tilskuddsordninger der 
kommunene, enten hver for seg eller i samarbeid, har forvaltningsansvar og er 
tilsynsmyndighet. 



Samarbeidspartnere vil i begge tilfeller være bedrifter, privatpersoner og frivillige 
organisasjoner.

Når det gjelder kirkas rolle som tilbyder av kulturopplevelser er både Tydal kirke og Selbu 
kirke åpen i vandrings perioden, og det blir gitt tilbud om kirkelige handlinger i forbindelse 
med større vandrergrupper. Det er etablert formelt samarbeid mellom menighetsråd og 
pilegrimsorganisasjonene.

Organisering av interkommunalt samarbeid
Kommunene Malvik, Selbu og Tydal har etablert en samarbeidsorganisasjon med kommunalt 
oppnevnte medlemmer. Det har resultert i en felles plan og budsjetter. Det er organisert 
arbeidsdeling, ansvars og myndighetsområder gjennom kommunalt vedtatt mandat for 
samarbeidsgruppa. Utover dette utvikler hver kommune sine pilegrimsgrupper som utreder 
lokale aktiviteter som rydding og vandrerservise.

Organisering av internasjonalt samarbeid
Samarbeidet er ikke formalisert, men det skjer årlig at det samarbeides mellom aktører på 
begge sider av svenskegrensen, noe som er nyttig med tanke på samorganisering av 
vandrertilbudene og gir grunnlag for økt vandring gjennom leden og dalføret.

Langvandring og lokalvandring
I samarbeid med svenske aktører er det årlig felles langvandring som starter i Romboland og 
ender i Trondheim/Nidaros til Olsok. Det er flere lokalvandringer som omfatter en eller flere 
etapper av leden i dalføret. En av de største lokalvandringene årlig er konfirmantvandring som 
går fra Gressli til Flora. Den har et gjennomsnittlig antall deltakere på 75.

Malvik, Selbu og Tydal kommune slutter seg positivt til den utvikling som det legges til rette 
for i rapporten, noe som vurderes som et viktig verktøy for fremtidig utvikling av 
pilegrimsvandring og næringsaktivitet som følger av økt aktivitet.
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