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KLAGE PÅ NAVNESAK 2017/14 - FÅRÅSTAD/FORRESTAD M.FL. - GAUSDAL KOMMUNE  

 
Gausdal kommune klager etter §12 i lov om stadnamn på kartverkets vedtak om skrivemåte i 
NAVNESAK 2017/14 - FÅRÅSTAD/FORRESTAD M.FL. - GAUSDAL KOMMUNE på følgende stedsnavn. 

(Vi lister her bare opp hovednavnet f.eks. Raua, ikke alle endinger -sjøen, -dalen, -myra.): 
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Essdalslia og Essdalsliua fordi dette stemmer best med 
dagligtale og er brukt i økonomisk kartverk. Navn fra økonomisk kartverk ble bestemt av en egen 
kartnemnd i kommunen på 1970-tallet. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Espedalslia og 
Espedalsliua.  
Vi er for øvrig enig i at Espedal- Espedalen er riktig skrivemåte på alle de andre navn med Espedalen i 
seg.  
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Skjelbreia fordi dette stemmer best med dagligtale. Det er 
brukt i økonomisk kartverk siden 1970-tallet, men da med Skjellbreia (uten d til slutt). Kartverkets 
vedtak av skrivemåte er Skjellbreida.  
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Kjernlia fordi dette stemmer best med dagligtale og er brukt i 
økonomisk kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt 
Kjernlia/Kjernlien. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Kjennlia.  
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Roppadammen fordi dette stemmer best med dagligtale og 
er brukt i økonomisk kartverk siden 1970-tallet. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Roppdammen.  
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Forrestad fordi denne skrivemåten er brukt i økonomisk 
kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt Forrestad/Forrestad. 
Etternavnet skrives Forrestad. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Fåråstad. Den vedtatte 
skrivemåten virker fremmed. 
 



   

Gausdal kommune ønsker skrivemåten Raua fordi dette stemmer best med dagligtale og er brukt i 
økonomisk kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt 
Rauland/Rauland på gard som har navnet etter Raua. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Rauda.  
Den vedtatte skrivemåten virker fremmed. 
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Løype fordi dette stemmer best med dagligtale og er brukt i 
økonomisk kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt Løype/Løype. 
Etternavnet skrives Løype. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Løypet. Den vedtatte skrivemåten 
virker fremmed. 
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Garstad fordi dette stemmer best med dagligtale og er brukt i 
økonomisk kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt 
Garstad/Garstad. Etternavnet skrives Garstad. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Gardstad.  
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Bergum fordi denne skrivemåten er brukt i økonomisk 
kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt Bergum/Bergum. 
Etternavnet skrives Bergum. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Bergom.  
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Svendsrud fordi dette stemmer best med dagligtale og er 
brukt i økonomisk kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt 
Svensrud/Svendsrud. Etternavnet skrives Svendsrud. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Svensrud.  
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Hemtjønnet fordi dette stemmer best med dagligtale. I 
økonomisk kartverk er det brukt Heimtjernene. Kartverkets vedtak av skrivemåte er Heimtjønnet. 
  
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Surnfløt fordi dette stemmer best med dagligtale og er brukt i 
økonomisk kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1953 og 1995 er det brukt 
Surnfløt/Surnflødt/Surnfløt. Etternavnet skrives Surnflødt. Kartverkets vedtak av skrivemåte er 
Surnflot. Den vedtatte skrivemåten virker fremmed. 
 
Gausdal kommune ønsker skrivemåten Ellandshusan fordi dette stemmer best med dagligtale og er 
brukt i økonomisk kartverk siden 1970-tallet. I Norske gardsbruk 1995 er det brukt Erlandshusan. 
Kartverkets vedtak av skrivemåte er Erlandhusom. 
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