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Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg Møtedato
6/09 Kommunestyret 20.03.2009

Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing- høringsinnspill fra Dovre 
kommune

1 I Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing. Kultur- og Kirkedepartementet
2 S Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing- høringsinnspill 

fra Dovre kommune
Vedlegg:
Rapporten; På livets vei. Pilegrimsmotivet- et nasjonalt utviklingsprosjekt. 
http://www.regjeringen.no/upload/KKD/Kirke/Pilegrim/Pilegrimsrapport_Uddu_11feb2009.pdf

Vedtak til:
Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo 
eventuelt til postmottak@kkd.dep.no

Saksutredning:
Statsråd Trond Giske tok i januar 2008 initiativ til å etablere et prosjekt for nasjonal 
pilegrimssatsing med utgangspunkt i Nidarosdomen som pilegrimsmål. Prosjektet var et 
samarbeid med Sør- Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, og er sluttført 
31.12.2008. Prosjektleder for oppdraget var Per Kvistad Uddu, og han har skrevet en utredning 
om pilegrimsmotivet som mulig nasjonal satsing. Rapporten På livets vei. ”Pilegrimsmotivet- et 
nasjonalt utviklingsprosjekt” er en prosjektrapport fra dette prosjektet som inneholder forslag til 
strategisk plan for den nasjonale pilegrimssatsingen.

I høringsrunden blir det invitert til at høringsinstansene kan kommentere rapporten på fritt 
grunnlag, men spesielt blir vi spurt om å kommentere;
- om utfordringene innenfor satsingen på pilegrimsmotivet er dekkende
- om det gis tilslutning til de målene som er identifisert
- om strategien og tiltakene for å nå disse målene er hensiktsmessige. 

Høringsinnspillet vil i hovedsak rette seg mot det som berører Dovre kommune i rapporten, men 
helheten vil også bli kommentert. 
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Vurdering:
Statsråd Trond Giske har gjennom bestilling av rapporten ”På livets vei” ønsket å skissere en 
betydelig økt nasjonal satsing på pilegrimsarbeidet i Norge. For Dovre sin del skisserer rapporten 
tiltak/satsinger som er godt i tråd med lokale ønsker. Dette vurderes som svært positivt. 

Ut fra historiske og praktiske årsaker har Dovrefjell det beste grunnlag for å bli og være et
knutepunkt på pilegrimsleden til Trondheim. Fjellets historie er knyttet nært opp til ferdselen og 
vi finner lag på lag av myter og fortellinger – som handler om alt fra landets opphav til
pilegrimens slitsomme vandring over det farlige fjellet. Det at rapporten trekker frem Dovrefjell
som et satsingsområde i forbindelse med den nasjonale satsingen på pilegrimsmotivet er derfor å 
anse som naturlig.

Lokalt eierskap og engasjement
Rapporten trekker frem viktigheten av å skape et lokalt eierskap og å ta vare på ildsjelene, dette 
synes Dovre kommune er veldig positivt, for uten ildsjeler og et stort lokalt engasjement ville 
trolig ikke pilegrimsmotivet stå så sterkt her i Dovre. Vi har en velskjøtt pilegrimsled og en god 
infrastruktur for overnatting og dette er et resultat av et stort, lokalt engasjement. 

Pilegrimsdager på Dovrefjell
Det store lokale engasjementet gjenspeiles også i det store arbeidet som har blitt lagt ned i 
forbindelse med Pilegrimsdager på Dovrefjell, som nå har blitt gjennomført i over 10 år.

Pilegrimsdager på Dovrefjell har i løpe av denne 10 års perioden utviklet seg til å bli det største 
og viktigste enkeltarrangementet i landet som har pilegrimen som hovedtema. Dovre kommune 
vil berømme det store arbeidet som legges ned i pilegrimsdagene og ønsker at dette 
arrangementet skal få muligheten til å videreutvikle seg. Det nære samarbeidet som er knyttet til 
pilegrimskomiteen på Oppdal i forbindelse med dette arrangementet er med på å styrke satsingen 
på pilegrimsmotivet på Dovrefjell, og dette samarbeidet er noe kommunen ser på som veldig 
positivt.  

Dovre kommune er positive til at det etableres tilskuddsordninger for festivaler, jfr. tiltak 9b, og 
at disse midlene går til å støtte både etablerte festivaler og nye arrangement. 

Infrastruktur
God infrastruktur for overnatting er viktig å etterstrebe slik vi vurderer det i Dovre. Vi har mange 
overnattingsplasser allerede, men det er rom for flere. Vi er veldig positive til at den nasjonale 
satsingen vil sette av midler til å støtte slike utviklingstiltak med tanke på overnattingsplasser for 
pilegrimer som ferdes, dette kan bli viktige ressurser for næringsaktører som har lyst til å gi 
pilegrimene et tilbud.

Rapporten legger opp til kommunal drift av leden, det vil si at kommuner med pilegrimsled må 
bevilge midler til rydding og drift av leden. Det nasjonale senteret skal ha koordinerings- og 
oppfølgingsansvaret for den helhetlige driften av pilegrimsledene i Norge. At kommunene kan 
søke om støtte fra sentrale myndigheter for den jobben som gjøres lokalt med pilegrimsleden, 
synes Dovre kommune er positivt, og ser på det som en nødvendighet at denne støtteordningen 
blir videreført. 

At drift av leden blir sett i et helhetlig perspektiv er nødvendig for at reiselivsproduktet 
”Pilegrimsleden” blir av høy kvalitet. Dersom en del av leden er vanskjøtt påvirker det resten av 
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pilegrimsledproduktet i en reiselivssatsing, uavhengig av hvor bra resten av leden er. Derfor 
støtter Dovre kommune forslaget om en sterk nasjonal koordineringsrolle.

Pilegrimsprest 
På slutten av 1990-tallet fikk Hamar bispedømme tildelt den andre pilegrimspreststillingen i
Norge. Stillingen ble plassert i Dovre for å videreutvikle Eysteinkyrkja som et knutepunkt på
pilegrimsleden til Trondheim, samtidig som stillingen skulle inspirere til økt bruk av
pilegrimsleder og pilegrimsmotivene ellers i landet. Soknepresten i Dovre ble i 1999 tilsatt som 
pilegrimsprest. Det ble da utarbeidet en idéskisse til et Pilegrimssenter i tilknytning til
Eysteinkyrkja, samtidig som Pilegrimsdager på Dovrefjell ble løftet opp til et større arrangement.

Pilegrimspresten brukte etter avtale 50% av arbeidstid i Dovre og 50% av tiden til arbeid i resten 
av landet.

I 2002 ønsket Hamar bispedømmeråd at stillingen skulle lokaliseres til bispekontoret på Hamar, 
en beslutning vi lokalt i Dovre var uenige i. Vi mente og mener at pilegrimspresten skal være en 
feltarbeider og ikke en byråkrat. Sokneprest i Dovre, Hans-Jacob Dahl gikk da tilbake til 
soknepreststillingen i Dovre, og ny pilegrimsprest ble tilsatt på Hamar.

 
I den forbindelse er Dovre kommune veldig positive til at Dovre foreslås tildelt en pilegrimsprest 
i 50 % stilling, jfr. tiltak 3c. Dette sikrer at pilegrimspresten kan jobbe direkte opp mot pilegrimer 
i vår region, og jobbe aktivt med både veiledning og informasjon i den hektiske 
pilegrimsesongen. Vi vurderer det også slik at det er et stort behov på dette området siden 
Dovrefjell er et krevende fjellplatå å ferdes over for mange pilegrimer, og god veiledning er for 
mange nødvendig for å få en sikker tur over fjellet.

Regionale pilegrimsentere
Rapporten foreslår et regionalt senter i Dovre. Rapporten legger vekt på at senteret bør etableres i 
nært samarbeid med Norsk Villreinsenter Nord, og at det bør bygge på de lokale 
utviklingsplanene for et pilegrimsenter. Jfr. tiltak 5b.

Dovre kommune ønsker at villreinsenteret på Hjerkinn med sine overordnede målsettinger og 
verdisyn knyttes opp mot det som bør bli vårt fokusområde/fordypingsområde knyttet til 
pilegrimsarbeidet. Vi ser behov for et informasjonspunkt som kan holde åpent for formidling 
hele året, og her peker Hjerkinn og Villreinsenteret seg ut som et godt sted.

Finansiering av et regionalt pilegrimsenter er foreslått til 60 % statlige midler og 40% fra 
regionen ( 20% kommune og 20% fylkeskommune).  

At senteret blir besatt med to stillinger er en stor ressurs for både satsingen på pilegrimsmotivet 
og den generelle reiselivssatsingen på Dovrefjell. Det er et stort behov for å formidle både 
pilegrimstradisjonen og natur- og kulturhistorien på Dovrefjell til besøkende.

Når det gjelder forventninger om kommunal medfinansiering, må dette innarbeides i de ordinære 
budsjettprosessene, så derfor er det foreløpig for tidlig å gi en god vurdering av dette. 

Åpne kirker
Eysteinkyrkja er å anse som et landemerke over Dovrefjell. Da Eysteinkyrkja på Hjerkinn i 1969 
ble bygget opp i nærheten av tuftene til den gamle kirken som sto her i middelalderen, var det på 
bakgrunn av den historisk viktige ferdselsåre som har gått over Dovrefjell, spesielt med henblikk 
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på pilegrimstrafikken. Eysteinkyrkja er i dag et viktig stoppested for pilegrimer på vandring eller 
kjørende over Dovrefjell. Hvert år har vi opp mot 1000 pilegrimer av ulike slag innom kirka.
Eysteinkyrkja er aktuell som en åpen vegkirke, og holdes delvis åpen om sommeren i dag.

Rapporten legger vekt på at alle kirker langs leden bør være åpne/ kunne åpnes i vandresesongen. 
Ansvaret er lagt på den lokale menigheten i rapporten, noe som Dovre kommune mener bør ses i 
sammenheng med at nye ressurser blir stilt til rådighet i pilegrimsatsingen.

Informasjon/ markedsføring
Dovre kommune støtter seg til at dette er et nasjonalt koordineringsansvar i samarbeid med 
regionale sentre og andre aktører.  

Rådmannens innstilling:
Kommunestyre vedtar;
Dovre kommune slutter seg til de anbefalinger som framkommer i rapporten ” På livets vei” med 
de kommentarer som framkommer i rådmannens vurdering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2009 

Kommunestyrets vedtak:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. (13 medlemmer)


