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Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing – høringsuttalelse fra  

Norsk Villreinsenter, Hjerkinn. 

 

  

Viser til brev av 12.02.2009 og tilsendt rapport På livets vei, Pilegrimsmotivet – et nasjonalt 

utviklingsprosjekt. 

 
Fra rapporten ”På livets vei”:  

Utredningen foreslår at det opprettes et regionalt pilegrimssenter i Dovre, ved Hjerkinnhus. Senteret 

legges inn i det nasjonale nettverket, og bygger på de lokale utviklingsplanene som er under utvikling. 

Senteret bør etableres i nært samarbeid med det nasjonale villreinsenteret, og finansieres etter 

knutepunktsmodellen.   

 

Kort om Norsk Villreinsenter: 

Norge forvalter de eneste gjenværende rester av den ville europeiske fjellreinen i 23 større og 

mindre fjellområder i Sør-Norge, noe som gir oss et særskilt internasjonalt ansvar. Gjennom 

prosjektet ”Villrein og Samfunn” ble det i 2004 lagt fram klare tilrådninger om behovet for en 

helhetlig forvaltning av både villreinbestandene og villreinfjellene dersom de skal kunne sikres 

for framtida. I etterkant av ”Villrein og Samfunn” kom to ulike lokale initiativer for å få 

opprettet informasjons- og kompetansesentre for villrein, det ene fra Hardangervidda 

nasjonalparksenter i Tinn, og det andre fra en initiativgruppe rundt Dovrefjell. Ideen om et 

villreinsenter på Hjerkinn var tufta på en unik interesse for høgfjell og villrein samtidig med 

tanken om gjenbruk av bygningsmassen som forsvaret da var i ferd med å forlate. Stiftelsen 

Norsk Villreinsenter ble opprettet i 2006 og med etablering av to likeverdige senter, et på 

Skinnarbu i Tinn kommune og et på Hjerkinn i Dovre kommune.  
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Visjon og formål for Stiftelsen Norsk Villreinsenter: 

  

”Villreinfjella – en europeisk arv, vårt felles ansvar ” 

 

Visjonen gir uttrykk for at Norsk Villreinsenter er opprettet som en direkte følge av at Norge har 

et spesielt internasjonalt ansvar for å ta vare på Europas gjenlevende villreinstammer og deres 

livsmiljø. 

 

Stiftelsens hovedformål er å fremme bevaring og bærekraftig forvaltning av villreinbestandene 

og villreinfjellene i Norge.  Villreinen er en viktig del av vår natur- og kulturarv, og Norge har 

et særlig internasjonalt ansvar for å sikre framtiden for villreinstammene og deres leveområder. 

Stiftelsen skal bidra til dette gjennom å: 

 

- Tilrettelegge og formidle informasjon på høyt faglig nivå til alle aktuelle brukere og til 

  publikum. 

- Fremme samarbeid og kompetanseheving i forhold til alle aktører som berører villreinen 

og dens leveområder. 

- Være en arena for kommunikasjon mellom villreinforskere og brukere 

- Fungere som brobygger og møteplass for å fremme tradisjonell og ny næringsutvikling 

på villreinens premisser. 

- På eget initiativ foreslå tiltak overfor ansvarlige myndigheter og berørte parter for å 

sikre bærekraftig forvaltning av villreinen og det økosystem den er en del av. 

 

  
 

Norsk Villreinsenter er positiv til et nært samarbeid med Pilegrimsmotivet, og vil i vår videre 

planlegging legge til rette for at et eventuelt samarbeid skal gagne begge parter.  Både Pilegrimsmotivet 

og Norsk Villreinsenter er offentlige prosjekter som må gis anledning til å rendyrke sine tema, men at det 

legges opp til et nært og integrert samarbeid med felles profilering. Dovrefjell har både ei naturmessig og 

religiøs sterk historie, og Pilegrimsmotivet og Norsk Villreinsenter har mange sammenfallende mål og 

interesser som lim i en felles utvikling. Hvilken form dette samarbeidet vil ta er også avhengig av 

Pilegrimsmotivets behov for bygningsmasse, noe som i skrivende stund er ukjent. Villreinsenteret 

disponerer det tidligere administrasjonsbygget til Hjerkinn skytefelt og bygget er på ca 1200 m2 fordelt 

på 3 etasjer, et areal som kan gi utviklingsmulighet for begge parter. Dessuten er vi nærmeste nabo til 

Hjerkinnhus Hotell som er en god samarbeidspartner og som vil være en vesentlig del av totaliteten på 

Hjerkinn. 

  

 

 

For Norsk Villreinsenter 

 

Jo Skorem  

 

 

 


