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PILEGRIMSMOTIVET SOM NASJONAL SATSING - 

UDDURAPPORTEN - HØRINGSUTTALELSE 
 

Kirke- og kulturdepartementet inviterer til en høring av Uddurapporten. Rapporten gir en god 

oversikt over de godkjente pilegrimsledene i Norge, og leder mellom Norge og Sverige. For 

hvert fylke er det valgt ut enkelte pilegrimssentre. Det er en svakhet i rapporten at det under 

pilegrimsmotiver i det enkelte fylket er fokusert på et fåtall enkeltsteder. For Oppland er dette 

Granavollen og Dale-Gudbrands gård på Hundorp og Dovre med Hjerkinn. Det burde vært 

satt fokus også på et større antall områder, ikke minst andre tettstedsnære områder som er 

spesielt rike på kulturminner.  

 

For Østre Toten sin del står Hoffsvangen sentralt, med middelalderkirke, nytt menighetssenter 

med overnattingsmuligheter for pilegrimer, Hoff gjestgiveri med overnatting og servering og 

Gihle gård med gårdsmuseum, gravhauger fra vikingtiden og artsrike slåttenger. Området 

ligger sentralt i det verneverdige kulturlandskapet Balke/Lillo. Stedet har et stort potensiale 

for å kunne utvikles som et regionalt pilegrimssenter. 

  

For øvrig støtter Østre Toten kommune innstillingen og en økt satsing på pilegrimsleden. Vi 

ser på det som positivt med en økt fokus på tydeligere merking av leden. Det er også positivt 

at det er satt fokus på kostnader i prosjektet, samt at en ikke alt for stor byrde legges på 

kommunene. Det er lagt opp til en årlig snittkostnad på i underkant av 25.000,-, vesentlig 

mindre for kommuner uten pilegrimssentre. For Østre Toten kommune vil de viktigste 

innsatsområdene være å holde den tre mil lange leden i god hevd, vedlikeholde 

informasjonstavler samt å opprette et lokalt pilegrimsutvalg. Østre Toten kommune har satt 

opp informasjonstavler på seks steder i kommunen, tre i tilknytning til kirker som ligger langs 

leden. Det kan også være aktuelt å bedre informasjonen om kulturminner langs leden.  

 

Med hilsen 

 

 

Kirsten Andersen 

miljøvernkonsulent 
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