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Høringssvar vedr endringer i gravferdslov og kirkelov 

 
Hurdal kirkelige fellesråd har i møte 07.09.2010 drøftet høringsnotatet av juni 

2010 Forslag om endringer i gravferdsloven og kirkeloven. 

Hurdal kirkelige fellesråd støtter forslagets vektlegging av at gravlegging skal 

skje med respekt for avdødes religion og livssyn.  

Samtidig merker en seg de administrative og økonomiske tiltak det i praksis vil 

medføre i en liten kommune med svært få innbyggere som pr i dag representerer 

livssynsmessige og religiøse minoriteter, jfr endringsforslag § 6, 2. ledd nytt 3. 

punktum. 

 

Vedr 4.4 Kirkegård – betegnelse og beliggenhet:   
Hurdal kirkelige fellesråd fremmer sterke innsigelser mot endring i 

begrepsbruken i lovverket! Fellesrådet ønsker ikke å fjerne ordet kirkegård fra 

lovteksten. 

Høringsnotatet begrenser seg til å betegne begrepet kirkegård kun som ”en 

språklig arv fra det kristne enhetssamfunnet og gjenspeiler det faktiske forhold 

at mange av gravplassene var, og fortsatt er, anlagt på området rundt et 

kirkebygg.”  

Fellesrådet mener at dette er en altfor snever omtale av begrepet kirkegård, både 

ut fra historisk- og samtidshistorisk synsvinkel. Begrepet kirkegård har så stort 

språklig-, litterært- og allmennkulturelt nedslag i forståelsen av området for 

gravlegging som er rundt - eller i tilknytning - til en lokalkirke, at det vil 

oppleves direkte usant i en lovtekst å betegne et slikt gravfelt for noe annet enn 

det som det faktisk er og oppleves som, nemlig en kirkegård. 



  

Respekt for andres livssyn og religiøse minoriteters behov kan ivaretas på en 

god måte også ved å ta vare på egen kulturell og religiøs identitet. 

 

For øvrig kan en sette spørsmålstegn ved om det finnes ”livssynsnøytrale” 

betegnelser og språk i det hele tatt!  

 

Hurdal kirkelige fellesråd ber om at tittelen på loven dermed skal lyde: 

Lov om kirkegårder og gravlunder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 

 

Dermed ber Hurdal kirkelige fellesråd om at ordet kirkegård beholdes i hele 

lovteksten i tillegg til ordet gravlund der høringsnotatet forslår å endre til bare 

ordet gravlund; da slik at teksten i alle ledd endres til kirkegård og gravlund. 
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