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Klage på vedtak 22. april 2021 i navnesak 2017/14 – løpenummer 82 - Raua, 

Rausjøen, Raudalen, Raudalsmyra – 3441 Gausdal kommune 

 

Undertegnede er eiere av to av flere gårdsbruk som eier grunn i Raudalen og inntil Rausjøen i 

Gausdal. Vi ble først nå oppmerksom på navnesaken knyttet til Raua/Rausjøen. 

Vi eier grunn blant annet i Raudalen, og anser oss derfor klageberettigede etter Lov om stadnamn § 

6. 

Vi har snakket med flere andre, som i likhet med oss reagerer med nærmest forferdelse over 

vedtaket fra Kartverket, ved å gjeninnføre en nærmere 700 år gammel navnsetting på Raua, 

Rausjøen, Raudalen, Raudalsmyra. Vi mener tilføyelse av stum «d» innebærer en gammelnorsk 

skriftmåte, og er en skriftmåte ingen i Gausdal har brukt de siste 100 årene. 

Vi stiller oss ett hundre prosent bak navnekomiteen i Gausdal, som ønsker skrivemåten Raua. Dette 

er slik vi i Gausdal uttaler navnet, og slik vi skriver navnet. 

Kartverket skriver i sin saksinnstilling; «Skrivemåten Rauda er for øvrig godt innarbeidet i offentlig 

bruk, noe som også tilsier at den bør videreføres.» Hva Kartverket og andre offentlige myndigheter 

uten lokal kunnskap har brukt kan overhode ikke tillegges vekt. At det brukes som begrunnelse er 

oppsiktsvekkende og arrogant. 
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Vi viser blant annet til avtale om fallrettigheter i Raua solgt fra Klevagårdene til Østre Gausdal 

elektrisitetsverk i 1936. Der omtales elva som; «Raua». Kraftverket heter fra den gang og fortsatt 

«Raua kraftverk». 

Vi viser til at mange stedsnavn i Norge skrives uten stum «d», eksempelvis Rauma, Raufoss, Rausand, 

Rauer, Rauøy, Rauneset, og konkret navnesak i Rana kommune der vedtaket ble Raufjellet og 

Rauvatnet (sak 06/01446-59 den 21. september 2016). 

Vi viser til Lov om stadnamn § 4 første ledd som bestemmer; «Dersom ikkje anna er fastsett i denne 

lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde 

lokale uttalen.» 

Det er ingen i Gausdal som har uttalt Rauddalen, Rauda, Raudsjøen eller Raudmyra på minst 100 år. 

Og det heller ingen eller nærmest ingen som har skrevet det slik i samme tidsrom, jf. bevis i nevnte 

avtale. 

Vedtaket datert 22. april 2021 om skrivemåten Rauda, Raudsjøen, Rauddalen, Rauddalsmyra er 

provoserende og helt fjernt i forhold til entydig og langvarig innarbeide og eneste korrekte 

skrivemåte i Gausdal, som er Raua, Rausjøen, Raudalen, Raudalsmyra m.fl. 

Vi ber om at vedtaket omgjøres. 

 

 

Arne Medby      Karl Kleva 

(sign.)       (sign.) 
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