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Innspill til høring - forslag til endringer i gravferdsforskriften 

1. Bakgrunn 

Ny gravferdslov trådte i kraft 1. januar 2012. Høringsforslag til tilhørende endringer i gjeldende forskrift ble 

utsendt 28. juni med høringsfrist 1. november d.s.  

 

Sør-Innherad (SI) prostistyre har mottatt innspill til den nye gravferdsforskriften fra flere 

enkeltpersoner, interessegrupper og Eldres råd i Levanger kommune. På bakgrunn av dette har SI 

prostistyre vedtatt å gi sine innspill til høringen gjennom dette skrivet.  

 

Sør-Innherad prostistyre består av Verdal kirkelige fellesråd, Levanger kirkelige fellesråd og Frosta 

menighetsråd. Innspillene representerer dermed samtlige sokn i kommunene Verdal, Levanger og 

Frosta. 

2. Drøfting 

Generelt er den nye forskriften mottatt med god forståelse for endringer i gravferdsloven og 

gravferdsforskriften, slik at den reflekterer nødvendige tilpasninger til religiøse og livssynsmessige 

minoriteter. 

 

Når SI prostistyre nå velger å gi et innspill, så er dette etter påtrykk om at gravferdsforskriften ikke 

tar inn over seg endringen av sammensetningen av befolkningen, og da spesielt den eldre 

generasjon. Dvs. det faktum at andelen personer eldre enn 70 år har økt og vil øke betraktelig i 

årene fra 2020 og deretter. Det betyr at eldre personer, nå i større grad enn før, må ivareta stell av 

gravsteder, noe flere eldre føler byrdefult og tungt. 

 

Det er av flere eldre kommet sterke innvendinger til FAK-departementets foreslåtte 

gravferdsforskrift, jf. høringens avsnitt 9, side 16: 

«På grunn av minnelundens innretning med like mange plasser på minnesmerket som det er 

graver i tilhørende gravfelt, samt ulik praktisering av varighet og mulighet for feste, finner 

ikke departementet å kunne åpne for såkalt symbolsk flytting fra det opprinnelige 

gravminnet til navnet minnelund.» 
 
Det er fra flere eldre, interessegrupper og Eldres råd uttrykt sterke ønsker om å få en navnet minnelund på 

gravplassene, der det også gis muligheter til en symbolsk flytting fra det opprinnelige gravminnet til en 

navnet minnelund.  
 



 

SI prostistyre har valgt å stille seg bak et slikt ønske, og det er derfor ønskelig at den nye gravferdsforskriften 
åpner for en symbolsk flytting fra det opprinnelige gravminnet til en navnet minnelund. 

 

3. Sammendrag 

Sør-Innherad prostistyre har mottatt flere lokale innspill til den nye gravferdsforskriften, der det 

spesielt uttrykkes ønsker om å få tilrettelagt en navnet minnelund på gravplassene i kommunene 

Verdal, Levanger og Frosta. Herunder er det fremsatt klare ønsker om å bli gitt muligheter for såkalt 

symbolsk flytting fra det opprinnelige gravminnet til navnet minnelund. 

 

Sør-Innherad prostistyre ber FAK-departementet om å gi en åpning i den nye gravferdsforskften, 

slik at lokale ønsker om en såkalt symbolsk flytting fra det opprinnelige gravminnet til en navnet 

minnelund kan finne sted. 
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