
Høringssvar fra Lierne kirkelige fellesråd til FADs høringsnotat om 

endringer i gravferdsloven og kirkeloven 

 

Lierne kirkelige fellesråd vil i hovedsak gi sin tilslutning til synspunkter i høringsnotatet. I det 

følgende kommenteres noen av forslagene. 

Om endringer i gravferdsloven 

1. Fortsatt lokal gravferdsmyndighet 

Lierne kirkelige fellesråd sier seg enig i at høringsnotatet bekrefter hovedmodellen 

med at kirkelig fellesråd fortsatt skal være lokal gravferdsmyndighet.  De aller fleste 

steder i landet, særlig på landsbygda, utgjør kirker og kirkegårder en naturlig enhet, 

og det er av den grunn beste løsning at samme instans har ansvar for begge deler. 

Erfaringene en har med dette er gode. 

 

2. Tilpasning til større religiøst mangfold. 

Selv om mange steder i landet fortsatt er ganske ensartet når det gjelder tilhørighet 

til religion, sier en seg enig at det gjøres tilpasninger som ivaretar minoritetene. En vil 

her påpeke at det for et større område (et eller flere prosti) kan anlegges gravlunder 

for sjeldne og spesielle behov. Da kan kommuner som har få gravferder for 

minoriteter, kjøpe plasser der inntil en har anlagt egne gravlunder. 

 

3. Om betegnelsen kirkegård. 

Lierne kirkelige fellesråd er enig i at betegnelsen kirkegård fortsatt må kunne brukes 

når gravplassene ligger i nær tilknytning til en kirke. Det er et svært innarbeidet 

begrep, og det er naturlig å fortsatt bruke det. 

 

4. Om vigsling/seremoni på kirkegård/gravlund. 

Det er viktig at det fortsatt blir anledning til vigsling av kirkegårder, selv om det 

betegnes som seremoni på gravlund. 

 

5. Om frister ved gravferd og kremasjon. 

Lierne kirkelige fellesråd støtter forslagene som utvider fristene for gravferd og 

kremasjon. Erfaringene har vist at det mange ganger er vanskelig å holde nåværende 

frister når flere dødsfall kommer omtrent samtidig, og når en i tillegg prøver å ta 

hensyn til pårørendes ønsker. I tillegg har en nå gode muligheter til å ta i bruk 

kjølerom. Det gjør at det er greit å utvide fristene. 

 

 



Om endringer i kirkeloven 

1. Tilpasning til ny organisering av prestetjenesten. 

Begrepet prestegjeld foreslås tatt ut av kirkeloven som en følge av den nye vedtatte 

organiseringen av prestetjenesten. Lierne kirkelige fellesråd vil peke på at ordet 

prestegjeld lenge har vært et begrep på sokn som naturlig hører sammen, og det er 

ønskelig og praktisk at en fortsatt skal kunne bruke dette begrepet. 

Men det som er aller viktigst i den sammenheng, er at tidligere prestegjeld fortsatt 

blir bemannet av en prest. I utkantkommuner er det ofte langt til sentrum i prostiet, 

og det er svært viktig for det kirkelige arbeidet at prestegjeldet fortsatt kan ha en 

prest som er bosatt der. 

 

 

  



Til medlemmer av Lierne kirkelige fellesråd 

 

Med dette oversendes et forslag til høringsuttalelse til noen mindre endringer i 

gravferdslov og kirkelov. Fellesrådet har tidligere hatt uttalelser til ny gravferds- 

og kirkelov, og dette forslaget bygger på synspunkter som fellesrådet tidligere 

har vedtatt.  

Det vil bli møte i fellesrådet så fort jeg får en ferdigattest på 

kirkegårdsutvidelsen i Sørli. Men fordi det er tidsfrist på denne 

høringsuttalelsen sendes den ut nå. 

Jeg ber om at dere gir tilbakemelding til meg hvis det er noe dere vil ha endret. 

Og hvis noen av dere vil ha et telefonmøte på saken er nok det også mulig å få 

til. Jeg må ha tilbakemelding innen onsdag kveld, 29. september, klokka 20.00. 

Hvis jeg ikke hører noe fra dere innen den tid, sender jeg høringsuttalelsen slik. 

 

Nordli, 27.sept 2010. 

 

Med hilsen 

 

Dagrunn J. Totland 

   kirkeverge 


