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RETTING AV NAVN I KARTSERIE N250, N50, N5000 OG REGISTRERING AV HYTTE - OG 
BOLIGFELT - GAUSDAL KOMMUNE  

 
Viser til brev fra kartverket datert 25.01.2021. 

 
Navnekomiteen varslet i 2016 kartverket om navn i kart vi mente var feil. Dette har også blitt 
gjort tidligere, blant annet i 2011. 
 
En del av feilene var rett og slett skrivefeil som kartverket hadde lagt inn som for eksempel 
Bjerke bru (Børkhågåbrua), Båslia (Bøslia) og Kittilbru. Kartverket har nå rettet disse. 
 
Noen navn reagerer vi på slik som Kittilbua:  
Dette er et navn som plutselig dukket opp på DNTs hytte. Her skal kommunen kontakte DNT 
for eventuell endring av navn, men hvordan oppstod det?  
Skrivemåtestatus er «Privat» 
Slike nye oppkonstruerte navn som Kittilbua kan da oppstå og overskygge det riktige navnet 
Kittilbu. Noe som det har vært helt til 2021. 
Om navnet er registrert med skrivemåtestatus privat i SSR eller godkjent og tilrådd blir jo det 
samme så lenge navnet er å finne i kartene. 
 

Litt om prosessen med registrering av hytte- og boligfelt. 

05.04.2011 sendte kartverket ut brev til kommunen angående revisjon av kartserien Norge 
1:50000, der de ville ha forslag til navn på nyere bolig- og hyttefelt i Gausdal. 

Kartverket fikk forslagene fra kommunen i brev datert 14.04.2011, samt at vi påpekte en del 
andre feil på kart som burde rettes i forbindelse med revisjonen. Blant annet skrivemåten for 
tjern, slettet, myrene mm. 



 

   
 

Etter mange etterlysninger og purringer ser det ut til at dere nå, etter 10 år vil ta inn dette i 
SSR. Det er jo bra. 

Nå ber dere kommunen å reise navnesak: «Navn på boligfelt, hyttefelt osv. som har status 
«forslag» i SSR må kommunen formalisere gjennom navnesak.» 

For disse navnene:  

Wiegaard hyttefelt: er lagt inn som forslag i SSR 
Strand hyttefelt: er lagt inn som forslag i SSR 
Engelykkja: er lagt inn som forslag i SSR  
Sør-Skei hyttefelt: er lagt inn som forslag i SSR  
Hovdskogen: er lagt inn som forslag i SSR 
Fjerdrumsenga: er lagt inn som forslag i SSR 
Leikvamsgrenda: er lagt inn som forslag i SSR  
Roåker: er lagt inn som forslag i SSR 
Bjerkejordet: er lagt inn som forslag i SSR  
Hellerudbakken: er lagt inn som forslag i SSR  
Bjørndalsvollen industriområde: er lagt inn som forslag i SSR  
Steinsmoen industriområde er lagt inn som forslag i SSR 
 
Hvorfor skal akkurat disse formaliseres gjennom en navnesak og ikke f.eks. navn Linflåa 
idrettspark (skrivemåtestatus er «Godkjent og tilrådd»), Steinsmoen industriområde 
(«Godkjent og tilrådd»)? eller Skei fjellandsby («Godkjent og tilrådd»)? 
 
Uansett, vi ber om at det reises navnesak for navnene med forslag i SSR hvis dette må til for 
å få navnene riktig skrevet på kartet. 
 
 
Wiegaard hyttefelt: må brukes med «hyttefelt»  
Strand hyttefelt: må brukes med «hyttefelt»  
Engelykkja hyttefelt: kan brukes uten «hyttefelt» 
Sør-Skei hyttefelt: kan brukes uten «hyttefelt», men navnekomiteen mener det her bør 
være Sør-Skei, ikke Søre-Skei som Kartverket spør om. 
Hovdskogen: kan brukes uten «boligfelt» 
Fjerdrumsenga: kan brukes uten «boligfelt» 
Leikvamgrenda: kan brukes uten «boligfelt» 
Roåker: kan brukes uten «boligfelt» 
Bjerkejordet: kan brukes uten «boligfelt»  
Hellerudbakken  
Bjørndalsvollen industriområde  
Steinsmoen industriområde 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Retting av navn i kartseriene N250, N50 og N5: 
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Aspesletten. Kartverket mener skrivemåten 
skal være Ospesletta. (Aspesletten er brukt som skrivemåte både på økonomisk kartverk, 
N50 (1996) og andre kart utgitt av Statens kartverk. I boka Norske gardsbruk, i Oluf Ryghs 
bok Norske gardsnavne og i boka Gjenklang fra bratte lier og slake kjøler i Vestre Gausdal 
(2008) som har vært en nyttig kilde for kartverket i vedtak i navnesak 2017/14). 
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Skomakertjønnet. Ca. 1 km unna står det 
Skomakaråsen. Bør ikke også dette endres? 
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Kittilbutjønnan.  
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Ekern. Kartverket mener skrivemåten skal 
være Ekren (Ekern er brukt som skrivemåte på økonomisk kartverk. I boka Norske gardsbruk) 
Hva da med navnet Ekkerhaugen, g/bnr. 86/1 i Svatsum? Skal det egentlig skrives 
Ekrenhaugen? 
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Haustsætermyran, ikke Haustsætermyrin. 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Mossjømyran, ikke Mossjømyrin. 
I Gausdal finner vi også Svarthusmyrene og Tjyruglemyrene. 
Kartverket ber om nærmere forklaring, men det er ingen annen forklaring her enn at det er 
mer naturlig å skrive -myran, -tjønnan enn -myrin, -myrene og -tjønna. 
Navnekomiteen i Gausdal mente at vi bør skrive -myran i hele kommunen. Eller skal det 
være to skrivemåter? 
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Sjurrud. Kartverket mener skrivemåten skal 
være Sjurdrud. (Sjurrud er brukt som skrivemåte på økonomisk kartverk, N50 og andre kart 
utgitt av Statens kartverk I boka Norske gardsbruk).  
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Tomaslilykkja, kartverket har rettet til 
Tåmåslilykkja og vil ta dette med i neste navnesak i Gausdal kommune. 
 
Navnekomiteen i Gausdal ønsker skrivemåten Nyfløt. Kartverket mener skrivemåten skal 
være Nyflot. 
Navnet Surnflødt er under klagebehandling og dette kan vel sammenlignes med Nyfløt. Vi 
avventer resultatet av klagebehandlingen. 
 
 
Det er nå gjort vedtak i navnesak 2017/14. Dermed regner vi med at disse navn nå 
registreres uten mer behandling og at de blir å se i kartene: 
Holssetra 
Gammelsetra 
Roaseter hyttefelt 
Synstegardseter hyttefelt 
Finntjønnmarka hyttefelt: Navnet må flyttes geografisk til hyttefeltet. 
Bokstad hyttefelt 
Nersetra hyttefelt 



 

   
 

Slåseter hyttefelt 
Svarttjønnlia hyttefelt: Søre- og nordre må kunne brukes her. 
Austlid hyttefelt: Hyttefeltet ligger som dere skriver ikke ved garden Austli, men ved setra. 
Det har i alle år siden krigen vært drevet turistvirksomhet her og navnet har i tillegg til 
Austlidsetra også bare vært Austlid fjellstue. Det var også skiskytterarena der i mange år, 
betegnet bare som «på Austlid». 
Austlid hyttefelt må derfor være det riktige å bruke her. 
Glåmhaugen hyttefelt: kan brukes uten «hyttefelt» 
Liseter hyttefelt 
Værskei Nord: kan brukes uten «hyttefelt» Nordre må kunne brukes her. 
Værskei Sør: kan brukes uten «hyttefelt» Søre må kunne brukes her. 
Sollia: kan brukes uten «boligfelt» 
Holshågån: kan brukes uten «boligfelt»  
Heggen boligfelt 
Steinshågån: kan brukes uten «boligfelt» 
Rausjøen hyttefelt: Navnet Rausjøen er under klagebehandling og vi avventer vi resultatet 
av denne 
Skrivlia hyttefelt: Navnet Skrivlia er under klagebehandling og vi avventer vi resultatet av 
denne 
 
 

I vårt brev datert 20.11.2017 ba vi om at navn vedtatt av navnekomiteen senere også skulle 
registreres:  

Veisten boligfelt  
Skeislia hyttefelt  
Bruvolden badeplass  
Kankerud fjelltak  
Børkhågålia fjelltak  
Granligruva  
Kalkverket  
Neveråbrua 
 
Vi har ikke fått noe svar på dette i brevet fra kartverket datert 25.01.2021. 

 

Hensikten med våre henvendelser var å få riktige navn med riktige skrivemåter i kart. 

Men på nesten alle våre forslag er svaret fra kartverket at det må reises navnesak, for 
eksempel i navnesak 2017/14- Fåråstad/Forrestad m.fl. der vi tok opp skrivemåten på Killia.  

Så ser vi i lokalavis fra november 2019 at en privatperson tok opp dette med kartverket og at 
det ble rettet et par uker, se vedlegg. 

Hvordan kan det ha seg at dette blir rettet uten navnesak når kommunen fikk beskjed om at 
det måtte reises sak? Det er jo retting av navn i kart vi er ute etter og vært ute etter hele 
tiden. 
 
 



 

   
 

           
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
 
Lars Graedler 
Fagansvarlig 
dir.tlf. 48 24 60 34 
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