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Kriterier for bruk av statusen som europeisk kulturvei i tilknytning til 
St. Olavsveiene til Trondheim. 
Vedtatt av styret 10.04.2019. Evalueres i løpet av 2020. 

 
 
En europeisk kulturvei skal vise hvordan forskjellige europeiske lands fortider utgjør en felles 
europeisk kulturarv og forvalte denne til nytte for lokal og regional utvikling. De europeiske 
kulturveiene skal bygge på Europarådets grunnleggende og generelle verdier om 
menneskerettigheter, demokrati og rettsstatens prinsipper som viktige samfunnsverdier.   
 

 
1. Verdiskaping 
1.1.  Kulturveien skal fremheve og skape rom for at alle som ønsker det får ta del i vår felles 

kulturarv. 
1.2. Kulturveien skal ha en lokal forankring og brukes aktivt i utvikling og etablering av 

bærekraftig virksomhet. 
1.3. Kulturveien skal fremheve lokalt håndverk, mat og tradisjoner og legge til rette for gode 

besøksopplevelser. 
1.4. Kulturveien skal formidle materiell og immateriell kulturarv som fremhever olavsarven 

generelt og pilegrimsfenomenet spesielt. 
 
 
2. Markedsføring 
2.1. Vår felles kulturarv og helheten i vår europeiske kulturvei skal være til styrke og nytte i 

markedsføringen av aktiviteter langs kulturveien. 
2.2. I markedsføringen skal lokale medieaktører involveres for å styrke lokal næringsutvikling 

og eierskap til kulturveien. 
2.3. Det skal oppfordres til utvikling av produkter i forbindelse med kulturveien. 
2.4. Markedsføringen skal fremme kulturveien som en miljøvennlig attraksjon som byr på 

personlig opplevelse og refleksjon. 
 

 
3. Forskning og utvikling 
3.1. Vi skal jobbe aktivt for å etablere nettverk innen forskning på temaet for kulturveien. 
3.2. Vi skal involvere nye og eksisterende nettverk i transnasjonalt arbeid. 
3.3. Gjennom forskning og utvikling skal vi vise hvordan temaet for kulturveien er 

representativt for felles europeisk fortid. 
3.4. Kulturveiens materielle og immaterielle kulturarv og dens historiske betydning for 

europeisk utvikling skal fremheves gjennom forskning. 
3.5. Det skal støttes opp om samarbeidsaktiviteter som involverer utdanningsinstitusjoner på 

forskjellige nivå. 
3.6. Gjennom forskning og utvikling skal vi fremme dialog mellom kulturer og religioner. 
3.7. Vi skal legge til rette for kunstneriske prosjekt som utforsker sammenhengen mellom 

kulturarv og moderne kultur. 
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4. Drift 
4.1. Det skal arbeides aktivt med rekruttering og prosjektutvikling for å styrke personlige og 

økonomiske ressurser til drift. 
4.2. Vi skal ha kontroll på vedlikehold, synlighet og innmeldte behov fra lokale og regionale 

aktører langs kulturveien.  
4.3. Kulturveien skal sikres med tilstrekkelig tilgang på overnatting, mat og servicefunksjoner 

for besøkende. 
4.4. Det skal sikres tilstrekkelig renovasjon for å ivareta miljøet. 
4.5. Frivillige utgjør en ressurs som skal anerkjennes og ivaretas. 
4.6. Det skal tilrettelegges for aktiviteter og utveksling med ungdom. 
4.7. For å øke mangfoldet, skal det ved organisering av aktiviteter legges vekt på å engasjere 

utover de som allerede er kjent med kulturveien. 
4.8. Vi skal utarbeide faste måleindikatorer for føring av statistiske data. 
 
 


