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Fråsegnaer utarbeiddi samarbeidmedfagmiljøet i nordiskspråkvitskapvedInstitutt for
lingvistiske, litteræreog estetiske studium(LLE). Instituttet hareit sterktnamnefaglegmiljø
medei stor namnesamling.Fagmiljøethargjennomførtfleire storenamneprosjekt,det
gjennomførerkontinuerlegmastergradsprosjekti namnegranskingog hyserstatens
namnekonsulentog namnekonsulenttenestefor Vestlandet.

Fleire av endringsframleggai høyringsnotateter positiveav di dei vil kunnaskaparyddigare
tilhøve, somt.d. framleggetom endradefinisjon av kva eit stadnamner. Dessutanservi positivt
påat kategoriengardsnamn/matrikkelgardsnamnframleisvil få eit sterktvern medomsyntil
bruk og normering.Vi legg òg merketil at høyringsnotatetgjennomgåandelegg vekt påat
namnskal følgja godkjendnormertskrivemåte.

Vi vil særlegkonsentreraossom eit særskiltprinsipp i høyringsframlegget,nemlegframlegget
om å gjennomføraeit skarptskilje mellom gardsnamnog bruksnamn.Fagmiljøetved LLE er
skeptisktil å handsamabruksnamnjuridisk someigenkategoriunnatekenoffentleg normering.

Prinsipielle merknader
Det særnorsketilhøvet mellom etternamnog gardsnamnsomto åtskildejuridiske kategoriar
medprinsipiell ulik funksjonmeinervi måhaldastoppe.

Kategorienetternamnligg juridisk underlov om personnamn(2004),somer individ- og
slektsorientert,og ikkje underlov om stadnamnsomer normativ og fellesskapsorientert.Dette
skiljet måettervårt synhaldastoppe.

Vi er ikkje samdei at eigareneller festarenskalharett til å bestemmakorleis namnetpå
gardsbruketskal skrivast.I framlegget§ 6 heiterdetat eigareller festar”har detavgjerande
ordeti dessesakene”.

Vi vil òg peika påat det i fleire høveer namnefaglegproblematiskå skilja skarptmellom
gardsnamnog bruksnamn.

Detteindividuelle eigarprinsippetgåratt fleire staderi framlegget.I framleggetunder§ 8 heiter
detat skrivemåtenav gardsnamnsomhovudregelskal veraretningsgjevandefor skrivemåtenav
bruksnamnsomer identiskmedgardsnamneteller dergardsnamnetgår inn somein del av
bruksnamnet,men:”Dette gjeld ikkje dersomeigareller festarønskjerein alternativskrivemåte



og kan dokumentera at den ønskte skrivemåten har vore i offentleg bruk som bruksnamn. 
Skrivemåten av bruksnamnet kan i desse tilfella vedtakast utan anna høyring”.  
 
Dette er vi usamde i. Namneforma på gardsbruk bør ikkje knytast til einskildindividet sin 
allmenne handlefridom. Namnet på gardsbruket er eit kulturobjekt som høyrer til fellesskapet 
og er ein viktig del av språket vårt. Dette må ikkje skiplast av private interesser.  
 
Framlegget varetek ikkje kulturminne- og kulturvernaspektet ved nedarva stadnamn på ein 
fullverdig måte.  
 
Framlegget bryt med norsk normeringspolitikk. Normering av namn på gardsbruk bør vera i 
tråd med norsk språkpolitikk, og dermed med norsk rettskriving og norske rettskrivingsprinsipp. 
Normeringa skal vera fast, stabil og tydeleg, i samsvar med premissane for endringa av 
nynorsknorma i 2012.  
 
Praktiske merknader 
Om bruksnamn skal skrivast på andre måtar enn gardsnamnet, vil det kunna føra til mistydingar. 
Slike mistydingar kan få uheldige konsekvensar når namna vert nytta som adresser av politi, 
brannvesen, helsepersonell (ambulanse) , GPS osb.  
 
Det vil bli praktisk problematisk å skilja mellom gardsnamn (offentleg normering) og 
bruksnamn (privat normering). I tillegg til dei praktiske problema dette kan føra til, kan det også 
resultera i at gardsnamn kan bli mindre brukte og eventuelt falla bort i bruk.  
 
Når eitt og same namnet kan finnast i ulike skriftformer på geografiske og andre kart, og i 
tillegg kunna variera frå kartutgåve til kartutgåve, vil dette kunna føra både til forvirring og 
unødige problem knytte til praktiske tilhøve, tryggleik og økonomi.  
 
Skiftande grunneigarar kan ha ulik meining om skrivemåten av bruksnamnet, og på denne 
måten kan vi få vi ein ekstra skriftformvariant i tillegg den variasjonen som finst på eit bestemt 
tidspunkt.  
 
Sluttmerknad  
Vi gjer framlegg om å ta ut alle formuleringar som knyter namngjeving av bruksnamn til eigar 
eller festar sine eigedomstilhøve, allmenne handlefridom eller språklege særinteresser.  
 
Dessutan foreslår vi at bruksnamn skal takast ut av endra lov om stadnamn på den måten at dei 
ikkje ha status som allmenne normerte stadnamn. Bruksnamn bør ikkje brukast på offentlege 
kart. Under § 9. Bruk av stadnamn, foreslår vi å ta inn i den nye lova denne formuleringa:  
 
Bruksnamn vert ikkje brukte på offentlege kart.  
 
 
Med helsing 
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