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Vegnamn i Valdres 

Lokaliseringsverktøy 

og kulturbærer

Ingen motsetning!



Vegadressering er viktig –
prioritert i Valdres – ferdige fra 2010++

• Katalysator – Kartverket Hamar 

• Store i areal, små i folketall

• Lange veger med få nummer

• Vang: Ca 1600 innbyggere, areal ca

1500  km2 og 95 vegnavn

• Spredt bosetting, 6 boligfelt, mange 

hyttefelt 1000moh, flere felt veglause 

halve året 

• Alt – også DNT hytter, sel og fiskebuer 

har vegadresse

• Mye avstandsnummerrering – nyttig!

• Lokale navn og dialektnær 

skrivemåte – bevisst, ønska og bra!



§4 i lova er sentral: “Ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn 

[skal det] takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen”

• «…. den skrivemåten som er brukt for det namneobjektet namnet opphavleg

vart brukt om, (skal) som hovudregel vere retningsgivande for skrivemåten…..»

– «Dette gjeld ikkje i dei tilfella der det opphavlege namnet på namneobjektet er eit bruksnamn med 

ein skrivemåte som er fastsett av grunneigaren. (Toten-saken)»

• Jippi: «To eller fleire skriftformer av same namn på det 

same namneobjektet kan fastsetjast som sidestilte dersom 

eitt eller fleire av desse vilkåra er oppfylte:»
– a) (at) det finst fleire uttalevariantar av namnet fordi lokaliteten har stor 

geografisk utbreiing, eller ligg i eit dialektalt eller administrativt 

grenseområde

– b) (at) to eller fleire skriftformer av namnet er vel innarbeidde

– c) (at) det er sterk lokal interesse for to eller fleire av formene



Lovens §9 slår i hjel alle gode intensjoner om å 

respektere lokal uttale – dersom Kartverket ikke 

bruker mulighetene til sidestilte former!

• For fortsatt gjelder § 9: «Når skrivemåten av eit stadnamn 

er fastsett etter denne lova og ført inn i Stadnamnregisteret, 

skal han brukast av eige tiltak …» 

• Forskriftene (vedtatt 23.05.17) gav ikke så mye veiledning. 

Nøkkelen kommer med Særreglene som var på 

høring til 10.01.2018. De blir viktige!

• KUD (Kartverket og Språkrådet) kan der vise både raushet og

forholde seg til  loven ved å godkjenne flere 

sidestilte former for samme stadnavnet. Vi tror de vil!



Følgene av paragrafrytteri – og muligheten til å 

heve seg over det; Lag dere nødvendige  hjemler!

• §9 i praksis: Heter åsen “Fodnes” MÅ vegnamnet

bli “Fodnesvegen” har Kartverket sagt til nå
– Kartverket tar styringa ved å BESTEMME skrivemåten av primærnavnet og si at det følger av lov at alle andre 

må bruke samme formen – også i f.eks. vegnavn. Da blir kommunens vedtaksmynde illusorisk!

• De nye særreglene (med regionale samleformer) åpner klart 

for mer liberale skrivemåter av stadnavn/vegnavn 

• Med andre ord; det bør være mulig å få endra også 

et vedtatt primærnavn, og mulig med flere 

likestilte skrivemåter av et primærnavn

– Det bør bli lovlig med “Fødnesvegen” på skilt og gjerne både 

Fødnes og Fodnes som gardsnavn og på kart. 

– Uten at det blir anarki!



Stadnamtenesta ville ha gota. Men i Vang har vi gøter!



Skørisbakkin er vegen forbi garden til Bjørn Skøre. 

For namnekonsulentene låter Skorisbakken rett –

sjøl om det er feil…

-in har lovgiver IKKE innvilga «oss» i særreglene på høring nå.

Valdres har gjentatt kravet – og vi håper (regner med) at det blir en 

del av de regionale samleformene når KUD er ferdige med sitt !





Noen stadnavn har beskytta 

skrivemåte fordi det er et firma

Vang har vedtatt – og bruker

daglig; Nørre, Sørre, Nerre

Helhetlig, riktig og viktig for Vang

Stadnamntenesta tilrådde Nørdre,

Søre, Nedre.  Det er ikke i Vang!

Ved sluttbhandling av særreglene

(våren 2018??) håper vi på OK 

også for sørre, nørre, nerre!



Til Kartverket og stadnamtenesta:
Ikke bruk «makta» til å minke verdien av 

muntlig tradisjon – den immaterielle kulturarven

• Kommunene ber om respekt for det arbeidet vi 

gjør og har gjort med navning av veger, lokale 

turkart og innspill til nasjonale kartserier. 

• Når kommunene er gitt vedtaksmyndighet for 

valg av vegnavn, bør ikke navnekonsulenter og 

kartverk rutinemessig overprøve kommunale 

prosesser. Sjøl om de kan vise til at deler av et 

vegnavn har andre former i andre skriftlig kilder. 



Om å ha eller få rett

• Nye Særregler med regionale samleformer vil gi 

Kartverket HJEMMEL til å være rause! Bruk den!

• Flere kommuner kan lett kritiseres for ikke å ha 

fulgt tjenesteveg før og etter vegnavnvedtak

• Vi har (i 10 år!) jobba i «skyggen» av ny navnelov og 

forventinger om mer fleksible regler 

• Vi har forskottert en venta og ønska utvikling



Målet helliger…..

• I mellomtida er mange kommuner raskt ferdig 

adressert - til nytte for alle adressebrukere!

• Saksbehandlingstida for namnesaker har vært alt 

for lang og seig – og passer dårlig inn i ett 

dynamisk vegadresseseringsprosjekt!

• Mange kommuner opplever og at namnekonsulent-

tenesta bidrar til at «fremmede» navneformer får 

prege større områder enn der de hører «hjemme».



Flere former kan leve godt side om side; det

utfyller både skriftspråket og talemålet positivt 

• Vi ønsker en holdnings- og regimeendring: Vegnavn og 

stadnavn må kunne ha ulik skrivemåte, sjøl om de viser 

til samme «sted» eller landskapselement!
– Gard: Heen, Veg: Hensåsvegen. Ja takk!

– Gard: Thorpe, Veg: Tørpegardsvegen. Ja takk! Tørpegaradn

– Gard: Leithe, Veg: Leitisvegen. Ja takk! 

– Tettsted: Ryfoss, Veg: Føssesvingen. Ja takk 

• Vi velger gjerne ei «moderne» form om den er godt 

innarbeidd, uten at det hindrer oss i å nytte dialektnære 

former i andre sammmenstillinger, det beriker språket; 

– Bygdinvegen og Bygdisheimvegen

– Ryfossvegen og Føssegøta



Merknader fra Valdres til Særreglene 

- høringsfrist 10.01.2018

• Valdres takker og bukker for aksept for:

– ø for gammel kort o og o med kvist; øddin, brøtin, strønd, ørm ofl.

– dn for eldre -rn og flertallendingene -adn, idn og udn; 
tjedn, bakkadn, bygdidn ofl.

• høringsdokumentet henviste til godt underbygde merknader fra Valdres på disse punkta

• Vi mangler og etterspør aksept også for –in (Fleinsendin…Skørisbakkin..)

• Vi mangler og etterspør aksept for nørre, sørre, nerre
• (Vang forskutterte –ø,-dn, -in, sørre.. på turkart (i 2004) og vegnavn (i 2010)

– Vang ble i 2014 dømt til å skrive «tjern». En dom vi nå anser som oppheva!)

• Vi utfordrer KUD til å innarbeide de meldte «restbehovene» 

og få særreglene vedtatt, ikke godta trenering og omkamper
– Veldig mange navnesaker venter på å bli lukka (og berga) av disse særreglene!



Praktisering av ny navnelov,  gode 

særregler og sidestillte navneformer: 

• Intensjonen i forskr. §3 kan realiseres «Lokale dialektformer kan veljast 

når særlege grunnar talar for det», ikke bli undergravd av «gjeldende 

rettskrivingsprinsipp»

– Forutsetning; den muntlige arven får sterkere vern også i praksis! 

• Lovens § 4 sikrer at skriftlige kilder fra dansketid, «prest og fut» ikke

hindrer bedre og mer meningsbærende dialektformer brukt i vegnavn 

(og gjerne på kart) – samtidig som brukseier har styringsrett på 

skrivemåten av gardsnavnet. Sidestilte former er nøkkelen!

• At ikke alle forstår betydningen av et vegnavn er irrelevant for 

adressefunksjonen av navnet! Vi finner fram i utlandet!!

– Om noen vil lære, så viser 3 av 6 Valdreskommuner lokal stadnavnbase på web-

kartet vårt. Øystre Slidre har endog tooltip med betydningen



Rettlednings«organene» for skrivemåten av 

stadnavn – i praksis uten hjemmel fra 2009

• 2009; enstemmig Storting pålegger KUD å endre 

Stadnamnloven slik at skrivemåten for gards- og bruksnavn 

ikke kan endres uten grunneiers samtykke

• Det kom ingen ting ut av lovendringsforslaget som ble 

fremma i 2012; det var byråkratiets omkamp, i utakt med Stortingets 

oppdrag og det ble lagt dødt. Forslaget den gang skilte mellom gards- og bruksnavn. Mens eiere av 

bruk utskilt fra en gard skulle kunne bestemme skrivemåten på brukets navn, mente departementet at eksisterende 

lovgivning fortsatt skulle gjelde for fastsettelse av skrivemåte på gardsnavn. 

• Ny lov på høring i 2014: «Det er nokså oppsiktsvekkende at 

et byråkrati kan bruke så lang tid på å rette seg etter et 

enstemmig stortingsvedtak»  sa da Ole Anton Hoel (som starta Toten-saken)

– Og nå (2017, 18.. ) reiser Kartverket navnesaker att, sjøl om særreglene ikke er vedtatt





Kartverket reiste navnesak mot Vang på ett

navn i 2007; dom 2014. En dom som nå «ikke holder»

Kartverket reiste navnesak mot Vang på 53

navn (13 primærnavn) i 2017; dom år???

• I august 2017 «stevna» Stadnamntenesta og 

Kartverket Vang for 53 navn 

• De gav oss 2 mnd på annonsere, tilskrive berørte, 

lage forsvarsskrift og få det politisk behandla!

• Sjøl sendte de ut lista uten kilder, uten 

begrunnelse for utvalget og uten NOEN SOM 

HELST FORM FOR SAKSFORBEREDELSE

• Tenk om kommunene hadde gjort noe slikt!



Kommunens behandling 

av navnesaken fra 2017

• Rådmannen krevde utsatt frist til 23.mars 2018

• «Stevninga» fra Kartverket kunne vi ikke sende ut; den ville 

skapt angst, forvirring og sinne

• Stadnamnnemnda i Vang lagde en «oversetting og en 

forklaring», før lokal høring og annonsering (des 17-jan18)

– For hvert navn markerte vi hvilke former nemnda tilrår og nytter

– For gardsnavn der vi nytter anna form enn grunneier, uttrykker vi 

aktiv støtte til eiers rett over gardsnavnet

– Men også grend og kommunes rett til å bruke den folkelige forma 

på veg og områdenavn, i tråd med lokal bruk, muntlig og skriftlig

– Dvs; vi tilrår og anmoder om at sidestillte former  blir lovlige –

de har alltid eksistert parallelt;     Jevne/Jøvnehaugadn Norsvin/Nørsvinsvegen



Forventinger til Stadnamntenesta og 

Kartverket ved behandlinga av «våre saker»

• Vi forventer at vedtak i pågående saker avventer 

vedtak av særreglene som nå er til sluttbehandling

• Vi legger til grunn at mange av navnesakene er reist 

for å hvitvaske og godkjenne de formene kommunen 

har vedtatt! (Håper det er rett, men kjekt om de hadde skrevet det i prosessskrivet!)

• Vi forventer at Kartverket – i etterkant av 

navnesakene - ikke setter i gang en ødeleggende 

omkamp som framtvinger omadressering
– Blir kommunen påtvunget skrivemåter som ødelegger lokale navn og ønska 

skrivemåte går politikerne ventelig for intetsigende «blomsternavn»



Råd ved framtidige navnesaker

• De som reiser navnesak må skjønne hvordan 

«prosessskrivet» de sender ut blir oppfatta

• Sakene må være mye mer opplyst fra "påtalemakta» 

• Vi takker Kartverket Hamar som aktiv og 

konstruktiv pådriver i vegadresseringsprosjeket
– Vegadressering er viktig i «digitaliseringa av offentlig sektor» 

– Viktig at «stadnamnorganene» ikke opptrer som motpart 

• Gode vegnavn er både lokaliseringsverktøy og 

kulturbærere! Gode særregler vil sikre det videre!


