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982733/1 1 Brotane Føreslege Bakke Bråtane Uttale: /''brå:tad*n/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling på nettsida Fylkesatlas. Namnet har ikkje tidlegare 

vore i offentleg bruk.

Høyringssvar: Kristoffer Dalaker bur på staden, og han ser helst at namnet vert skrive med å fordi uttalen 

er med å. Irene Røysum, som òg får adresse på staden, føretrekkjer òg Bråtane, og ho skriv at namnet 

tyder 'plass med nedhogne tre og open rydning i skogen', men ho meiner skrivemåten med o uansett vert 

uttalt med å.

Tilråding: Språkrådet tilrår skrivemåten Brotane. Dei meiner namnet er bunden fleirtalsform av ordet brot 

n. '(avlang) skråning', og viser til at skrivemåten skal fylgja gjeldande rettskrivingsprinsipp. (For det avleidde 

adressenamnet tilrår dei Brotavegen.) Dei syner elles til at namnet er normert Brotane i Fylkesarkivet si 

namnesamling, til at Bremanger har vedteke Brotane som adressenamn, og til at Aurland har vedteke 

Helabrotet som adressenamn, medan skrivemåten bråt- ikkje er vedteke i noko stadnamn i Sogn og 

Fjordane.

Vurdering: Endinga -ane tyder på at me her har hankjønnsordet bråte, slik Irene Røysum skriv, og ikkje 

ordet inkjekjønnsordet brot 'skråning'. Ordet er mest vanleg i stadnamn på Austlandet, men førekjem òg 

stundom i vest. I Sogndal ser bråte serleg ut til å vera nytta i stadnamn på stader der det går skreder, 

kanskje i tydinga 'haug av nedbrotne tre', som står som tyding 3 av ordet i Norsk ordbok. Skrivemåten bråt- 

med å ser ut til å vera nytta temmeleg eintydig i stadnamn i Indre Sogn for hankjønnsordet, medan brot- 

stort sett er nytta for inkjekjønnsordet. Både bråte og brote var rettskrivingsformer av hankjønnsordet 

fram til 2012, då bråte vart eineform. Forma som det er ytra ynske om lokalt har soleis støtte både i lokal 

normeringspraksis og i gjeldande rettskriving.

Bråtane vert fastsett i samsvar med lokal normeringspraksis, gjeldande rettskriving og lokale ynske, jf. § 4 

fyrste ledd i lov om stadnamn.

857873/1 2 Bøyabreen Godkjent Isbre Bøyabreen Uttale: /båi`abre:'n/, jf. Norsk stadnamnleksikon (1997). 

Tilråding: Språkrådet skriv at skrivemåten Bøyabreen verkar fullt ut tilrådeleg.

Vurdering: Skrivemåten er uomstridd, men namnet er teke med i saka av omsyn til formaliseringa av 

løpenr. 3. Bøyabreen vert fastsett i samsvar med uttalen og skrifttradisjonen, jf. § 4 fyrste ledd i lov om 

stadnamn.

290912/1 3 Bøyabreskjeret Føreslege Ås Bøyabreskjeret Jf. løpenr. 2. Gjeld formalisering av namnet. Språkrådet ser ikkje noko i vegen for at denne namneforma 

vert teken inn i SSR. 

Vurdering: Bøyabreskjeret vert fastsett i samsvar med framlegget og Språkrådet si tilråding, jf. § 4 fyrste 

ledd og tredje ledd i lov om stadnamn.



10124/1 4 Gorvin Godkjent Gard 25 Gorvin Uttale: /gå`rvinn/, jf. bokverket Norske Gaardnavne av Oluf Rygh. I Fylkesarkivet si namnesamling er 

/''gårvi:n/ ført opp som uttaleform. Førelekken er ordet gor n. 'søle, smuss', medan etterlekken er 

gamalnorsk vin f. 'eng'.

Skrifttradisjon: Gorvin i 1886-, 1907-, 1950-matrikkelen, Gurvin i gjeldande matrikkel, Gorvin i 

gradteigskart frå 1951, 1953 og 1962, Gorvin i Norge 1:50 000 (N50) frå 1952, 1988, 1995 og 2009, Gorvin i 

sjøkart frå 1961, 1970, 1981, 1990, 2002 og 2009.

Høyringssvar: Herdis G. Gurvin skriv at ho ynskjer skrivemåten Gurvin, men utan nærmare grunngjeving.

Tilråding: Språkrådet skriv at det er ordet gor n. som ligg til grunn for førelekken i namnet, og opplyser at 

den eldste registrerte skrivemåten er Goruin, som er nytta i Bergens kalvskinn frå ca. 1360. Dei tilrår at 

Gorvin vert fastsett som skrivemåte av gards- og bruksnamnet, jf. § 4 i stadnamnlova.

Vurdering: Både uttalen, tydingsinnhaldet og skrifttradisjonen for namnet tilseier skrivemåten Gorvin. 

Skrivemåten skal ta utgangspunkt i lokal, nedervd uttale, jf. § 4 fyrste ledd, og uttalen er /går`vin/ el. 

/gòr`vin/ med open o. Som nemnt er tydinga av førelekken gor n. 'søle, smuss', og gor var ei 

rettskrivingsform fram til 2012. Skrifttradisjonen for Gorvin i offentleg bruk er relativt eintydig i nyare tid. 

Skrivemåten av slektsnamnet skal ikkje ha nokon innverknad på stadnamnet. Det har kome eit 

høyringsinnspel i favør av Gurvin, men elles er det få omsyn som tilseier bruk av Gurvin som skrivemåte. 

Gorvin vert fastsett som skrivemåte i samsvar med uttalen, tydingsinnhaldet og skrifttradisjonen, jf. § 4 

fyrste ledd i lov om stadnamn.

5 Gurvin Bruk 25/1 Gorvin Jf. løpenr. 4

6 Gurvin Bruk 25/2 Gorvin Jf. løpenr. 4

7 Gurvin Bruk 25/3 Gorvin Jf. løpenr. 4

8 Gorvin Bruk 25/3/1 (utgår frå matr.) Festeeigedom utan areal, namnet fell bort frå eigedomen.

9 Gurvin Bruk 25/4 Gorvin Jf. løpenr. 4

371394/1 10 Gurvinstølen Godkjent Seter/støl Gorvinsstølen Uttale: /gǫrr`vìnstødl/ og /gǫr`vinstød'l/, jf. heradsregisteret. I fylkesarkivet si namnesamling på Fylkesatlas 

står /''gårvinstø:d*l/ som uttaleform.

Tilråding: Språkrådet tilrår Gorvinstølen.

Vurdering: Namn som Gorvinsbergi (løpenr. 11), Gorvinsgrovi /''gårvinsgro:vi/ og Gorvinsteigen 

/''gårvinstai:gen/ syner at gardsnamnet får fuge-s i samansetningar, og i samsvar med gjeldande 

rettskrivingsprinsipp må dette namnet òg få fuge-s. Endinga /-stø:d'l/ med stavingsberande /l/ er ei 

assimilering av */stø:dl(e)n/, der endinga -en fell bort i uttalen etter lydsekvensen /dl/ i sogndalsmålet. Det 

er likevel bunden form me har med å gjera her, og det er òg normeringspraksis for å normera slike namn i 

bunden form. 

Gorvinsstølen vert fastsett som skrivemåte for offentleg bruk med utgangspunkt i uttalen, og i samsvar 

med gjeldande rettskrivingsprinsipp i norsk, jf. § 4 i lov om stadnamn.

11 Gurvinsberget Li Gorvinsbergi Uttale: /gǫrr`vinsbęrgi/, jf. heradsregisteret, som har merknaden "vid utmark med skog og beite". I eit 

jordskiftekart frå 1963 er namnet skrive Gurvinsberget, noko som kan tyda på at namnet òg kan førekoma i 

eintal. Namnet må sjåast i samanheng med Bergi, som er namn på eit større liområdet som går over fleire 

gardar, deriblant Gorvin.

Gorvinsbergi vert fastsett som skrivemåte i samsvar med nedervd, lokal uttale, jf. § 4 fyrste og tredje ledd i 

lov om stadnamn.



675453/1 12 Hollekve Godkjent Gard 54 Hodlekve Uttale: /''hådlekvì:/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. I Norske Gaardnavne (NG) er /hå`dlekvé/ ført opp 

som uttaleform. Etterlekken er ordet kve f. 'innhegning', medan førelekken har uvisst opphav.

Skrifttradisjon: Hollekve i 1886-, 1907-, 1950-matrikkelen og i gjeldande matrikkel, Hoddlekve i 

gradteigskartet frå 1951, Hollekve i gradteigskart frå 1953 og 1962, Hoddlekve i Norge 1:50 000 (N50) frå 

1952, Hollekve i N50 frå 1972, 1973, 1995, 1997 og 2010. Bygdeboka frå 2007 nyttar Hodlekve.

Høyringssvar: Jens L. Hodlekve, grunneigar på bruk 54/3 og 54/4, skriv at gardsnamnet er skrive Hodlekve i 

matrikkelen, men i hans familie har dei i fleire generasjonar nytta Hodlekve som slektsnamn. Han oppfattar 

dét som den korrekte skrivemåten av namnet, og peikar på at det ligg nærmast uttalen. Per Odd Grevsnes, 

dagleg leiar i Sogndal Skisenter Hodlekve, skriv at dei vonar at Kartverket vel skrivemåten Hodlekve vegen. 

Dei vil marknadsføra seg med Hodlekve, og han meiner namnet er godt kjent nasjonalt i skimiljøet.

Tilråding: Språkrådet skriv at det er vanskeleg å seia noko sikkert om kva for eit ord som kan liggja til grunn 

for førelekken i namnet. Sidan opphavet er uvisst, finn dei det tilrådeleg at namnet vert skrive mest mogleg 

i tråd med nedervd, lokal uttale. Dei tilrår difor at Hodlekve vert fastsett som gards- og bruksnamnform, og 

at dei avleidde namna vert skrivne Hodlekvevegen, Hodlekvebrui og Hodlekvekulverten.

Vurdering: Kartverket deler Språkrådet si vurdering. Når opphavet til ein namnelekk er uklart, risikerer ein 

falsk historisering av eit namn med for sterk normering. Det verkar likevel sannsynleg at Hodle- er ein 

dialektvariant av Holle-, for det er sterk tendens til segmentering til -dl- av -ll- i sognemålet. Vidareføring av 

skrivemåten Hollekve ville difor òg ha vore ei fullt akseptabel løysing ut frå normeringsreglane for 

stadnamn og ut frå skrifttradisjonen. Men sidan det er sterk interesse lokalt for skrivemåten Hodlekve, og 

denne skrivemåten òg har ein viss skrifttradisjon, verkar det mest tilrådeleg å fastsetja denne skrivemåten. 

Hodlekve vert fastsett i samsvar med lokale ynske og Språkrådet si tilråding, jf. § 4 fyrste ledd i lov om 

stadnamn.

13 Hollekve Bruk 54/1 Nedste Hodlekve Jf. løpenr. 12. Retningsordet Nedste er i samsvar med det som vert nytta i bygdeboka frå 2007. I 

Fylkesarkivet er /''nIsta ''hådlekvì:/ ført opp som uttaleform av bruksnamnet.

14 Hollekve Bruk 54/2 Midtre Hodlekve Jf. løpenr. 12. Retningsordet Midtre er i samsvar med det som vert nytta i bygdeboka frå 2007. Der vert 

"Midste" òg nytta, men den forma verkar obskur, og er ikkje notert i noko kjend dialektoppskrift.

15 Hollekve Bruk 54/3 Øvste Hodlekve Jf. løpenr. 12. Retningsordet Øvste er i samsvar med det som vert nytta i bygdeboka frå 2007.

16 Hollekve Bruk 54/3/1 (utgår frå matr.) Festeeigedom utan areal, namnet fell bort frå eigedomen.

17 Hodlekvevegen Bruk 54/8 Hodlekvevegen Jf. løpenr. 12

18 Hollekve Bruk 54/15 (utgår frå matr.) Bustadeigedom i byggjefelt, namnet fell bort frå eigedomen.

493420/1 19 Hollekvestølen Godkjent Seter/støl Hodlekvestølen Jf. løpenr. 12 og 10.

Uttale: /''hådlekvìstø:d*l/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. 

20 Hollekvebrui Bru (Kommunen er 

vedtaksmynde)

Kommunen må melda vedtaket inn til Kartverket for registrering i Sentralt stadnamnregister (SSR), jf. § 14 i 

lov om stadnamn.

21 Hodlekve kulvert Bru Hodlekve kulvert Jf. løpenr. 12.

Vurdering: Det er normeringspraksis for å skriva funksjonsordet kulvert som eige ord, og slike tekniske 

namn vert ofte nytta med berre hovudnamnet utan funksjonsord. Difor synest det mest tilrådeleg at 

namnet beheld laus samansetningsmåte, dvs. ein skrivemåte i to ord.



432395/1 22 Hyljarvollen Godkjent Seter/støl Høljarvollen Uttale: /''høljarvåd*l/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. I heradsregisteret er uttalen oppgjeven til å vera 

/hẏljarvǫdl/.

Skrifttradisjon: Høljarvodl i gradteigskart frå 1951, Hyljarvoll i gradteigskart frå 1953 og 1962, Høljarvodl i 

N50 frå 1952, Hyljarvollen i N50 frå 1972, 1973, 1995, 1997 og 2010.

Høyringssvar: Ingen har gjeve høyringssvar i saka.

Tilråding: Språkrådet tilrår at Høljarvollen vert fastsett som offisiell skrivemåte, jf. § 4 i lov om stadnamn, 

og dei peikar på at ordet høl konsekvent er normert med ø i Indre Sogn.

Vurdering: Til liks med Ølmheim nedanfor, kan det sjå ut til å ha vore ei forskyving av vokalkvaliteten frå 

kort /ỳ/ i retning /ø/, jf. uttalen som vert oppgjeven i Fylkesarkivet si namnesamling. Endinga /-våd'l/ har 

stavingsberande l, og til liks med andre namn på -dl, er den bundne endinga -en assimilert bort her. Likevel 

er det i samsvar med systemet i målføret å normera desse namna i bunden form, og dette er òg i samsvar 

med vanleg normeringspraksis, jf. Gorvinsstølen ovanfor.

Høljarvollen vert fastsett i samsvar i Språkrådet si tilråding, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn.

23 Høljarvollsgjerdet Bruk 64/64 Høljarvollgjerdet Jf. løpenr. 22

Uttale: /''høljarvådlje:re/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling.

Skrifttradisjon: Høljervoldsgjerdet i 1907-matrikkelen, Hølgjervollsgjerdet i 1950-matrikkelen, 

Høljarvollsgjerdet i gjeldande matrikkel.

Tilråding: Språkrådet tilrår Høljarvollsgjerdet.

Vurdering: Både uttalen av dette namnet og andre samansetningar av Høljarvoll- tilseier at namnet bør 

vera utan fuge-s, jf. /''høljarvådlgro:vi/, /''høljarvådlhø:l*n/ og / ''høljarvådlvedled*n/ i Fylkesarkivet si 

namnesamling. Det ser òg ut til å vera om lag gjennomgåande at voll- elles i Sogndal er utan fuge-s. Pkt. 6 i 

utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn fastset fylgjande: "Ein bør nytte den 

samansetjingsmåten som samsvarar med dialektuttalen." 

Høljarvollgjerdet vert fastsett som skrivemåte, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn og pkt. 6 i dei 

utfyllande reglane.

24 Høljarvollsgjerdet Bruk 64/64/

1

Høljarvollgjerdet Jf. løpenr. 22 og 23

25 Høljarvollsgjerdet Bruk 64/64/

2

Høljarvollgjerdet Jf. løpenr. 22 og 23

26 Høljarvollsgjerdet Bruk 64/64/

3

Høljarvollgjerdet Jf. løpenr. 22 og 23

27 Høljarvollsgjerdet Bruk 64/64/

4

Høljarvollgjerdet Jf. løpenr. 22 og 23

28 Risene Bruk 3/14 Risane Uttale: /ri:`sadn/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. Risane er ei modernisering av skrivemåten Risene, jf. 

den lokale uttalen. Risane ser ut til å vera eit gamalt namn som knyter seg til inste enden av Barsnes, jf. 

avleidde namn som Risaneset, Risabekken, Risastrondi, Risamyri og Risåkeren i same området, forutan 

Risane på bruk 3/8. Eigedomen 3/14 har same eigar som bruk 3/15.

29 Barsnes Bruk 3/15 Perhaugen Uttale: /'pe:rheu:gen/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. Grunneigaren opplyser at namnet i praksis vert 

nytta som fellesnamn på bruk 3/14 og 3/15. I bygdeboka står det at Perhaugen er namn på bruk 3/24, men 

det er ei forveksling, for 3/24 har same eigar, men er ein utmarksteig som vert kalla Saurane. I 

Fylkesarkivet si namnesamling står det at namnet Perhaugen knyter seg til gnr. 3 bnr. 14 og 15. Namnet 

har ikkje tidl. vore i offentleg bruk, men i bygdeboka er det altso nytta om bruk 24.

Høyringssvar: Frode A. Hågvar, grunneigar på bruk 3/14 og 15, vil ha Perhaugen som samlenamn på dei to 

eigedomane, som han reknar som éi eining.



85 Saurane Slette Saurane Jf. løpenr. 29.

Uttale: /''seu:rad*n/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. Namnet er fleirtalsform av saur m., som m.a. kan 

tyda 'våtlende, sørpe, søle'.

Saurane vert fastsett som skrivemåte i samsvar med gjeldande rettskrivingsprinsipp i norsk, jf. § 4 i lov om 

stadnamn.

86 Barsnes Bruk 3/24 Saurane Jf. løpenr. 29 og 85. Grunneigar Frode A. Hågvar opplyser på telefon med Kartverket at bruket heiter 

Saurane, ikkje Barsnes, som er gardsnamnet på heile gnr. 3. Bruk 24 heiter heller ikkje Perhaugen, slik det 

står i bygdeboka, for Perhaugen knyter seg ifylgje han til bruk 3/14 og 15.

Vurdering: Opplysningane frå grunneigaren vert stadfeste av opplysningane i Fylkesarkivet si 

namnesamling, der Perhaugen i kartet står plassert på bruk 3/15, medan Saurane står plassert på 3/24, og 

naturnamnet Saurane står på 3/24 i SSR òg. Saurane vert fastsett som namn på bruk 3/24 i samsvar med 

lokal namnetradisjon og grunneigaren sitt ynske.

374169/1 30 Skakkhaugen / 

Barsnes

Godkjent Bruk 3/1 Skakhaugen I Fylkesarkivet si namnesamling er /'skakheu:gen/ (med kort a) ført opp som lokal uttale. 

Skrifttradisjon: I matriklane har berre gardsnamnet Barsnes vore nytta på 3/1, men Skakkhaugen har vore 

nytta som namneform på bruket i økonomisk kartverk (ØK) frå 1963 og seinare. I bygdeboka frå 2007 er 

Skakgarden nytta som namneform.

Høyringssvar: Svein Ølnes, grunneigare på bruk 3/1, skriv at Skakhaugen er rett bruksnamn og skrivemåte 

med éin k, og han syner til at namnet kjem av mannsnamnet Skak Lystrup Ormalseng, som busette seg her 

i 1867 etter å ha skilt bruket frå bruk 3/4. Han meiner at Barsnes er gardsnamnet, og at det dekkjer alle 

bruk på Barsnes, men at det er Skakhaugen som er namnet på bruk 1.

Tilråding: Språkrådet skriv at namnet bør skrivast Skakhaugen i offentleg samanheng, jf. opplysningane frå 

Svein Ølnes.

Vurdering: Det vert stadfest i bygdeboka frå 2007 at det har vore fleire menn med førenamnet Skak på 

garden. I Norsk personnamnleksikon står det om mannsnamnet Skak at det har vore nytta som førenamn i 

Sogn, serleg i Sogndal, i etterreformatorisk tid, og at det gjekk or bruk ca. 1900. Namnet kjem av 

gamalnorsk skák med uviss tyding. I bygdeboka er namnet skrive både Skak og Skakk, so båe delar ser ut til 

å vera brukt, og uttalen av bruksnamnet har kort a, so det er nok grunnen til at Skakkhaugen har vore nytta 

som skrivemåte. Men namnet har opphavleg lang a, jf. den gamalnorske forma, og to eigarar her har heitt 

Skak med enkelt-k. Det gjev grunnlag for å stetta eigaren sitt ynske om skrivemåten Skakhaugen.

Skakhaugen vert fastsett som skrivemåte i samsvar med Språkrådet si tilråding, jf. § 1 og 4 i lov om 

stadnamn.



180989/1 31 Skjenstadhaugane Føreslege Haug Skjenstohaugane Uttale: /"sjìnstaheu:gad*n/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. Namnet er ikkje tidlegare nytta i kart, men 

vart føreslege av Leikanger kommune i 2014 i samband med at dei gjennomførde revisjon av namn på kart 

med hjelp frå lokalkjende folk.

Høyringssvar: Det kom ingen innspel lokalt.

Tilråding: Språkrådet finn grunn til å tru at namnet kjem av at haugane har vore tilhaldsstad for krøter, dvs. 

'ein stad der husdyra kunne skjena'. Verbet skjena har tydinga 'fara (skeivt) av stad (serleg for å verta kvitt 

plagsame insekt)'. Dei tilrår difor Skjenstadhaugane som skrivemåte.

Vurdering: Namnet har i Fylkesarkivet si namnesamling oppskrivarforma Skinstadhaugane, og like attmed 

er eit namn Øyraskinstoi /''åy:rasjìnstå:i/ ført opp. Det er nærliggjande å tru at namnet er ei avleiing av 

Øyraskinstoi, sjølv om det ikkje høver heilt med Skjenstad-. Gustav Indrebø nemner tilsvarande namn i 

Haukedalen i Sunnfjord i artikkelen "Stadnamni i Haukedalen" frå 1921. Der nyttar dei eit dialektord 

"skinsto" /sjenn`stó/, som tyder 'stad der kyrne samlar seg og vert ståande dei dagane dei skinar, av di det 

er betre for klegg der', og ordet finst der òg i stadnamnet Øyraskinsto, som er namn på "skoglause øyrar 

nedmed Storelvi". Indrebø fører opp sto n. (f.), gamalnorsk -stó f., som grunnord. Dette støttar altso delvis 

Språkrådet si tolking av namnet i Sogndal, som ein kan rekna med har same opphav. Ordet skjena hadde 

skrivemåten skina i landsmålet, men har hatt skjena som rettskrivingsform sidan 1917, og førelekken må 

difor få Skjen- som skrivemåte. Mindre klar er namnelekken -stad-. Etterlekken -stoi /-stå:i/ i Øyraskinstoi 

må her vera ordet sto f. 'kvileplass for krøter'. Ordet skjensto finn ein òg i Norsk ordbok med forklaringa 

'skjenstøe', som der er definert som 'sval (skuggefull) plass (med lite insekt) der krøter samlar seg når det 

er varmt'. Den oppgjevne uttalen /"sjìnstaheu:gad*n/ høver altso ikkje heilt med tydinga og 

primærnamnet, og ein må rekna med at det er ei nyare omtolking etter kvart som ordet sto f. har vorte 

mindre vanleg. Men både tydinga, gjeldande rettskriving og kravet til samsvar med primærnamnet tilseier 

her skrivemåten -sto-.

Skjenstohaugane vert fastsett som skrivemåte, jf. § 4 fyrste og tredje ledd i lov om stadnamn og § 1 fyrste 

ledd i forskrift om stadnamn.



979937/1 32 Slinda Godkjent Gard 84 Slinda Uttale: /sli`nda/, jf. bokverket Norske Gaardnavne (NG). I heradsregisteret er /sleind`a/ ført opp som lokal 

uttale. I NG står det at namnet er ei fleirtalform, gamalnorsk Slindar, som kan tyda 'smale flatar'.

Skrifttradisjon: Namnet er skrive Slinde i 1886-, 1907-, 1950-matrikkelen og i dagens matrikkel. I 

økonomisk kartverk (ØK) frå 1963 er (Indre og Ytre) Slinde nytta som skrivemåte. I alle gradteigskart frå 

1951, 1953 og 1962 er namnet skrive Slinda. Slinda er òg brukt i alle utg. av Norge 1:50 000 (N50) frå 1953, 

1959, 1988, 1995 og 2009. Sjøkarta har Slinde fram tom. 1981, og Slinda fom. 1990 og fram til i dag. I 

sogeskriftet Heimbygdi vår Sogndal er Slinda, Indre Slinda og Ytre Slinda nytta. Poststadnamnet har vore 

Slinde, medan grunnkrinsen har heitt Slinda.

Høyringssvar: Gjertrud Slinde, grunneigar på bruk 84/1, skriv at hennar framlegg er Slinda, Indre Slinda og 

Ytre Slinda. Ho viser til at det går fram av sogeskriftet Heimbygdi vår Sogndal frå 1938 at det er vanleg å 

bruka Slinda som namn på området, og at dei eldre slektningane hennar òg nytta namneforma Slinda om 

området. Ivar Slinde, grunneigar på bruk 84/5, meiner derimot at namnet bør skrivast Slinde. Han skriv at 

Slinde er nytta i lang tid. Han meiner at Slinda sist vart nytta på 1300-talet, og at Slindebirken er godt 

dokument på eit måleri av Thomas Fearnly i 1839 og i diktet Det fredede tre av Johan S. Welhaven. Han 

viser elles til at oldefar hans tok etternamnet Slinde, og at postopneriet der heitte Slinde.

Stadnamntenesta skriv at gardsnamnet har forma Slinda i den munnlege namnetradisjonen, og dei tilrår at 

Slinda vert vedteke som offisiell gardnamnform, og at bruksnamna får fastsett Ytre-Slinda og Indre-Slinda 

som skrivemåte.

Vurdering: Det går klart fram i saka at lokal, nedervd uttale er med -a, og dette vert òg støtta av det eine av 

dei to høyringssvara. Både Slinde og Slinda har lang skrifttradisjon. Endinga -a går truleg attende på 

fleirtalsforma -ar i gamalnorsk og nynorsk, som lyder -a elles òg i sognemålet.

Slektsnamn er regulert av lov om personnamn, og skal ikkje ha innverknad på skrivemåten av stadnamn. 

Slinda vert fastsett som skrivemåte i samsvar med uttalen og Språkrådet si tilråding, jf. § 4 fyrste ledd i lov 

om stadnamn.

434799/1 33 Indre Slinda Godkjent Eigedomar 84 Indre Slinda Fellesnamn for bruk 84/4, 5, 7, 11, 12 mfl., dvs. den delen av gnr. 84 som ligg aust for Lundelvi.

Høyringssvar: Gjertrud Slinde ynskjer Indre Slinda som skrivemåte.

Tilråding: Språkrådet tilrår skrivemåten Indre-Slinda med bindestrek.

Vurdering: Det er ikkje nokon kjend tradisjon for skrivemåten med bindestrek i dette namnet, og det er 

heller ikkje nytta i andre stadnamn med slike retningsord i Sogndal. Namn med retningsord som Ytre, 

Indre, Nedre osv. vert vanlegvis rekna som lause samansetningar, og får difor mellomrom heller enn 

bindestrek. 

Indre Slinda vert fastsett i samsvar med uttalen og skrifttradisjonen til namnet, jf. § 4 i lov om stadnamn.

34 Indre Slinde Bruk 84/4 Indre Slinda Jf. løpenr. 32 og 33

35 Indre Slinde Bruk 84/5 Indre Slinda Jf. løpenr. 32 og 33

36 Indre Slinde Bruk 84/7 Indre Slinda Jf. løpenr. 32 og 33

37 Indre Slinde Bruk 84/11 Indre Slinda Jf. løpenr. 32 og 33

38 Indre Slinde Bruk 84/12 Indre Slinda Jf. løpenr. 32 og 33



70823/1 39 Ytre Slinda Godkjent Eigedomar 84 Ytre Slinda Fellesnamn for bruk 84/1, 2, 8, 9, 10 mfl., dvs. den delen av gnr. 84 som ligg vest for Lundelvi. 

Uttale: /''ytreslInda/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling, der det står at det er namn på bruka frå Lundelvi til 

Fiksnes.

Høyringssvar: Gjertrud Slinde ynskjer Ytre Slinda som skrivemåte.

Tilråding: Språkrådet tilrår skrivemåten Ytre-Slinda med bindestrek.

Vurdering: Det er ikkje noko kjend tradisjon for skrivemåten med bindestrek i dette namnet, og det er 

heller ikkje nytta i andre stadnamn med slike retningsord i Sogndal. Namn med retningsord som Ytre, 

Indre, Nedre osv. vert vanlegvis rekna som lause samansetningar, og får difor mellomrom heller enn 

bindestrek. 

Ytre Slinda vert fastsett i samsvar med uttalen og skrifttradisjonen til namnet, jf. § 4 i lov om stadnamn.

40 Yttre Slinde Bruk 84/1 Ytre Slinda Jf. løpenr. 32 og 39

41 Yttre Slinde Bruk 84/2 Ytre Slinda Jf. løpenr. 32 og 39

42 Ytre Slinde Bruk 84/8 Ytre Slinda Jf. løpenr. 32 og 39

43 Ytre Slinde Bruk 84/9 Ytre Slinda Jf. løpenr. 32 og 39

130801/1 44 Slindaviki Godkjent Vik i sjø Slindaviki Jf. løpenr. 32.

Uttale: /''slIndavi:ki/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling, /slein`davei:ki/ ifylgje heradsregisteret.

107455/1 45 Slinde Godkjent Bru Slindabrui Jf. løpenr. 32

46 Slinda Grunnkrins Slinda Jf. løpenr. 32

47 Slinde Poststadnamn Slinda Jf. løpenr. 32

192115/1 48 Stenageim Godkjent Gard 28 Stenageim Uttale: /sté`najeim/, jf. bokverket Norske Gaardnavne (NG). I Fylkesarkivet si namnesamling er 

/''stì:najem/ oppgjeve som uttaleform, medan /stę:n`aìGGǝm/ står oppført i heradregisteret frå 1948. I 

heradsreg. står òg /stę`najaimsvǫtnei/ og /stę`najaìmsmeu:r'n/ i to avleidde namn, notert i 1958. I NG står 

det om tydinga at "[m]an tør mulig gjette paa et *Steinagøymi", der etterlekken er gøymi, dvs. 'gøymestad 

av stein'.

Skrifttradisjon: Stenajeim i 1886-, 1907-, 1950-matrikkelen og i gjeldande matrikkel, Stenehjem i 

økonomisk kartverk (ØK) frå 1963, Stenagjeim i gradteigskart frå 1951 og i Norge 1:50 000 (N50) frå 1952, 

Stenageim i N50 frå 1988, 1995 og 2009. I eldre kjelder oppgjev NG i Stæinagæimi og i Stæinagæimum (ca. 

1360) Stenne, Stenengenn (1522), Steinageimi (1535), Steinegen (1544), Stenegem (1563), Steinegem 

(1574), Stennegiemb (1603), Stenneggium (1611), Stennegiemb (1666) og Stenegiem (1723).

Høyringssvar: Sigfred Stenehjem, grunneigar på bruk 28/5 og 13, skriv at han meiner adressa der må vera 

Stenehjem, men utan grunngjeving.

Tilråding: Språkrådet skriv at den nedervde, munnlege namneforma er Stenajeim, og at det ifylgje NG er 

lite truleg at etterlekken heng saman med ordet heim m. Var det ein slik samanheng, ville det vera 

vanskeleg å forklara Steinag- fyrst i namnet. Språkrådet tilrår Stenageim som skrivemåte. Når det gjeld 

fuge-a, syner dei til pkt. 6 i dei utfyllande reglane. Dei skriv vidare at skrivemåten Sten- er einerådande i 

offentleg bruk i nyare tid, og at han er i tråd med tradisjonell uttale lokalt. Dei finn det difor ikkje tilrådeleg 

med ein skrivemåte Stein-.

Vurdering: Sjå neste.



192115/1 48 Stenajeim Gard 28 Vurdering: Dette er eit sereige namn, for det er ikkje mange gardsnamn som har ordet gøyme som 

etterlekk. Lydutviklinga er òg sereigen, med monoftongering av Stein- i eit område der diftongane elles står 

sterkt, og moglegvis med tidleg overgang frå -gøymi til -geimi. Det siste kan vera etter påverknad frå -heim 

i andre gardsnamn, som er ein langt vanlegare etterlekk for denne namnetypen. Uttaleopplysningane er 

delvis motstridande, men Stena- (anten med trong el. open e) synest å vera gjennomgåande. Både stein og 

sten er rettskrivingsformer, og dermed kan Sten- brukast, jf. pkt. 3.1. i dei utfyllande reglane: "I ord der ein 

har val mellom diftong (stein, straum) og monoftong (sten, strøm) skal ein som hovudregel følgje 

dialektuttalen." Fuge-a fylgjer av pkt. 6 i dei utfyllande reglane: "Ein bør nytte den samansetjingsmåten 

som samsvarar med dialektuttalen."

Etterlekken er meir problematisk, for her finn me både former med og utan monoftong i uttalen. Forma -

hjem ville uansett skyggja for meiningsinnhaldet, og kan ikkje brukast. Skrivemåten -(g)jeim bryt mot 

rettskrivingsprinsippet som seier at ein ikkje kan ha i, y, ei eller øy etter j. Dei mest aktuelle skrivemåtane 

er difor anten -geim viss etterlekken har diftong, ev. -gjem viss etterlekken er monoftongert. Stenageim 

har ein skrifttradisjon, men det har ikkje Stenagjem. Stenageim skyggjer òg i minst grad for det 

sannsynlege meiningsinnhaldet, har god støtte i både gamle og nye skriftformer, og samsvarar med dei 

fleste uttaleopplysningane. 

Stenageim vert fastsett for offentleg bruk, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn.

49 Stenajeim Bruk 28/1 Stenageim Jf. løpenr. 48

50 Stenajeim Bruk 28/2 Stenageim Jf. løpenr. 48

51 Stenajeim Bruk 28/3 Stenageim Jf. løpenr. 48

52 Stenajeim Bruk 28/4 Stenageim Jf. løpenr. 48

53 Stenajeim Bruk 28/5 Stenageim Jf. løpenr. 48

54 Stenajeim Bruk 28/7 Stenageim Jf. løpenr. 48

55 Stenajeim Bruk 28/8 Stenageim Jf. løpenr. 48

56 Stenajeim Bruk 28/9 Stenageim Jf. løpenr. 48

57 Stenajeim Bruk 28/10 Stenageim Jf. løpenr. 48

58 Stenajeim Bruk 28/11 Stenageim Jf. løpenr. 48

59 Stenajeim Bruk 28/12 Stenageim Jf. løpenr. 48

60 Stenajeim Bruk 28/13 Stenageim Jf. løpenr. 48

61 Stenajeim Bruk 28/14 Stenageim Jf. løpenr. 48

62 Stenehjem 2 Bruk 28/25 Stenageim II Jf. løpenr. 48

63 Stenahjem Bruk 28/30 Stenageim Jf. løpenr. 48

311508/1 64 Stenageimsvatnet Godkjent Gruppe av tjørnar Stenageimsvotni Jf. løpenr. 48. Namnetypen er endra frå 'tjørn' til 'gruppe av tjørnar'.

Uttale: /stę`najaimsvǫtnei/, jf. heradsreg., /''ste:najemsvåtni/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling.

Tilråding: Språkrådet tilrår Stenageimsvatnet.

Vurdering: Uttalen med endinga -votni fortel oss at dette er namn på fleire vatn eller tjørnar på staden. 

Fleirtalsforma har nær samanheng med den gamalnorske fleirtalsforma vǫtnin, og kan difor nyttast, jf. pkt. 

3.8 i dei utfyllande reglane: "Når dialektar som har bevart gammalnorske trekk som elles har falle bort i 

norsk, ligg til grunn, kan det visast i skrivemåten." Stenageimsvotni vert fastsett i samsvar med uttalen, jf. § 

4 i lov om stadnamn og pkt. 3.8 i dei utfyllande reglane.

638905/1 65 Stenehjemshagane Godkjent Li Stenageimshagane Jf. løpenr. 48. 

Uttale: /''stì:najemsha:gad*n/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling.

Tilråding: Språkrådet tilrår Stenageimshagane.

Vurdering: Stenageimshagane vert fastsett i samsvar med Språkrådet si tilråding og gjeldande 

rettskrivingsprinsipp i norsk, jf. § 4 i lov om stadnamn.

66 Lereim/Stenehjem Grunnkrins Lereim/Stenageim Vedtaket gjeld berre skrivemåten av namnet Stenageim



313104/1 67 Vellegjerdet Godkjent Bruk 1/7 Vedlegjerdet Uttale: /''vedleje:re/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling.

Skrifttradisjon: Vedlegjerdet i 1950-matrikkelen og i gjeldande matrikkel, Vedlegjerdet i alle utg. av 

gradteigskart frå 1951, 1953 og 1962, Vedlegjerdet i N50 frå 1952, Vellegjerdet i N50 frå 1988, 1995 og 

2009, Vedlegjerdet i bygdeboka frå 2007.

Høyringssvar: Inge H. Hagen skriv på vegner av eigarane på bruk 1/7, 1/47 og 209, som alle skal få namnet 

som adresse, at dei ynskjer Vedlegjerdet som skrivemåte. Han viser til at det er slik namnet har vore brukt 

tidlegare, ikkje Vellegjerdet. Kommunen skreiv i samband med at dei tok opp saka at d i Vedlegjerdet vert 

tydeleg uttalt og gjev namnet ein serskild identitet. Dei meiner at skrivemåten Vellegjerdet vil føra til at d 

ikkje vert uttalt.

Tilråding: Språkrådet skriv at førelekken må hanga saman med den gamle fleirtalsforma veller av voll m. I 

SSR er Langavellene registrert som namn på ei slette i Sogndalsdalen, og det same er der fastsett  som 

adressenamn.  Dei viser til § 4 i lova, og tilrår Vellegjerdet.

Vurdering: Som Stadnamntenesta peikar på, er det grunn til å rekna med at førelekken i namnet kjem av 

ordet voll, som på gamalnorsk hadde fleirtalsforma vellir. Denne forma finn ein i mange stadnamn i 

Sogndal med uttalen /vedled*n/. I bygdeboka står det òg at ein finn Vedlene i kjeldene om eit plassområde 

i nærleiken av der Vellegjerdet ligg, noko som understøttar at det er fleirtalsforma av voll me har med å 

gjera her. Etter hovudregelen i lova skal skrivemåten då vera Velle-, men lokalt er det kome ynske om 

Vedle-, og dei syner til skrifttradisjonen. Som det går fram ovanfor, finst det skrifttradisjon for Vedlegjerdet 

både i kart og i matriklane, i tillegg til i bygdeboka. I pkt. 1 dei utfyllande reglane står det at "[l]okale former 

kan nyttast meir i førsteleddet enn i sisteleddet i samansette namn (t.d. Stylfjellet, men Fillstølen)." 

Skrivemåten Vedle- vil støtta opp om den lokale uttalen av namnet, slik kommunen peikar på. Når 

synspunkta lokalt synest å vera samstemde, vurderer Kartverket at det her er grunnlag for å nytta 

unntaksregelen i § 4 andre ledd i lov om stadnamn: "Har skrivemåten vore lenge i bruk, og er vel kjend og 

innarbeidd, kan ein fråvike gjeldande rettskriving og rettskrivingsprinsipp." Vedlegjerdet vert fastsett i 

samsvar med uttalen og lokale ynske, jf. § 4 fyrste og andre ledd i lov om stadnamn.

68 Vedlegjerdet 1 Bruk 1/11 Vedlegjerdet I Jf. løpenr. 67.



68919/1 69 Våtviki Vedtatt Gard 159 Våteviki Uttale: /vao`tvíᶄi/, jf. Norske Gaardnavne (NG). Namnet står ikkje i Fylkesarkivet si namnesamling, men der 

står det avleidde namnet /''vao:teviksheu:jen/. I boka Norske gardstun frå 1968 førekjem den uttalenære 

skrivemåten Vaotevikji, og det står at garden i daglegtale vert kalla /Vaoteviksgarad'n/, medan bruk 1 er 

omtalt som "Øbsta Vaotevikji" (eller Toradn) og bruk 3 er omtalt som "Nesta Vaotevikji" (el. Edlendadn).

Skrifttradisjon: Våtvik (aa) i 1886- og 1907-matrikkelen, Våtevik i 1950-matr, Våtviki i gjeldande matrikkel, 

Våtvik i Norge 1:50 000 (N50) frå 1972, 1973, og 1995, Våtviki i N50 frå 1996 og 2010, Våtevik i bygdeboka 

frå 1985, og Våteviki i boka Norske gardstun frå 1968. Våtviki vart vedteke i ei tidlegare namnesak for dette 

namnet i 1995.

Høyringssvar: Hege Våtevik og Ivar E. Waatevik på høvesvis 159/1 og 3 skriv i eit felles høyringssvar at 

Våtevik er skrivemåten som vert brukt i dag, og at det er det naturlege valet for dei. Dei viser elles til eldre 

skriftformer nemnde i bygdeboka, der namnet alltid er med e, t.d. Vandevig i 1567 og Waadevig i 1723. Dei 

opplyser at skrivemåten utan e aldri vert nytta av dei som bur der, og bed om at namnet vert retta opp. I 

høyringssvaret nyttar dei øvre Våtevik og nedre Våtevik som bruksnamnformer på høvesvis bruk 1 og 3.

Språkrådet skriv at dei eldste skrivemåtane som er førde opp i Norske Gaardnavne, er Vandeuig (1567), 

Vanduigh (1603), Weduigen (1611) og Waadeuig (1667). To av dei har bindevokal, medan to er utan 

vokalfuge. Dei peikar vidare på at uttalen /vao`tvíᶄi/ i NG er i bunden form og utan bindevokal, og tilrår 

Våtviki, jf. § 4 i lov om stadnamn og pkt. 2 og 6 i dei utfyllande reglane.

Vurdering: Skrivemåten Våt- utan -e ser ut til å vera lite brukt utanom i dei nemnde kart- og 

matrikkelkjeldene, og ein grunn kan vera manglande uttalegrunnlag. Utanom NG tyder alle skriftlege 

kjelder på at uttalen av førelekken er /vao`te-/, slik grunneigarane meiner er rett. Derimot vert den bundne 

forma /-viᶄi/ stadfest i boka Norske gardstun. I pkt. 2 i dei utfyllande reglane står fylgjande: "Bruken av [...] 

bunden eller ubunden form skal som hovudregel rette seg etter den nedervde lokale uttalen." Våteviki vert 

fastsett som skrivemåte jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn og pkt. 2 i dei utfyllande reglane.

70 Våtviki Bruk 159/1 Øvste Våteviki Jf. løpenr. 69.

Uttale: /Øbsta Vaotevikji/, jf. Norske gardstun frå 1968.

71 Våtevik Bruk 159/3 Nedste Våteviki Jf. løpenr. 69.

Uttale: /Nesta Vaotevikji/, jf. Norske gardstun frå 1968.

72 Våtevik Bruk 159/4 Våteviki Jf. løpenr. 69



616003/1 73 Ylmheim Godkjent Gard 80 Ølmheim Uttale: /y`lmeim/, jf. Norske Gaardnavne. Namnet står ikkje i Fylkesarkivet si namnesamling, men det 

avleidde namnet Ølmheimselvi er ført opp der med uttalen /''ølmaimselvi/. I heradsregisteret står 

/ỳlm`ȧìm/ som uttale. I sogeskriftet Heimbygdi vår Sogndal, står det at "Segjemáten hev vore Ylmeim so 

lenge fråsegner rekk", og at skrivemåten Ølmeim (med ø) er misvisande. Førelekken kan vera elvenamnet 

*Ylma, medan etterlekken er ordet heim.

Skrifttradisjon: Ylmeim i 1886-, 1950- og i dagens matrikkel, Ylmheim i 1907-matr., Ølmheim i gradteigskart 

frå 1951, Ylmheim i gradteigskart frå 1953 og 1962, Ølmheim i N50 frå 1952, Ylmeim i N50 frå 1988, 1995 

og 2009. I Heimbygdi vår Sogndal er namnet skrive Ylmheim.

Høyringssvar: Jostein Ølmheim skriv at elva på staden i dag heiter Ølmheimselvi, men at namnet i gamal tid 

var Ylma, som visstnok tyder 'stor og strid'. Han skriv vidare at Ølmheim då heitte Ylmeim, der etterlekken 

hadde med eimen frå elva å gjera. Han tykkjer Ylmeim og Ylma er gamle, sjarmerande namn, og synest det 

er gale at moderne tider forandrar namna. Njål Ølmheim skriv at han ynskjer skrivemåtane Ølmheim, 

Ølmheim kyrkjegard, Ølmedalstølen, men utan grunngjeving. Sogndal og Leikanger kyrkjelege fellesråd 

ynskjer at kyrkjenamnet skal skrivast Ølmheim kyrkje, at kyrkjegarden skal heita Ølmheim kyrkjegard, 

medan soknenamnet er Norum sokn. Dei bytte attende frå Norum kyrkje til Ølmheim kyrkje i 2015, og dei 

ynskjer at skrivemåten Ølmheim kan vidareførast.

Tilråding: Språkrådet går inn for at gards- og bruksnamnet vert skrive Ølmheim. Dei reknar med at det 

namnet har utg.pkt. i eit elvenamn som hadde forma Ylma i gamalnorsk. I NG står det at *Ylma kan vera 

laga til olmr adj. 'olm, hissig', som kan sikta til at elva er strid.

Vurdering: Uttalen /''ølmaimselvi/ hjå Fylkesarkivet kan tyda på at det har vore ei opning av vokalen i lokal 

uttale frå open y (ỳ) til ø. Slektsnamnet Ølmheim kan ha vore med på å forsterka denne utviklinga. Jostein 

Ølmheim tek til orde for Ylmeim og Ylma med y, men han ser òg ut til å meina at uttalen i dag er med ø, jf, 

at han skriv at "[d]enne elvi heiter i dag ølmheimselvi".

Ølmheim vert fastsett som skrivemåte i samsvar med to lokale ynske og Språkrådet si tilråding, jf. § 4 fyrste 

ledd i lov om stadnamn.

74 Ylmeim Bruk 80/1 Ølmheim Jf. løpenr. 73

75 Ylmeim Bruk 80/2 Ølmheim Jf. løpenr. 73

76 Ylmeim Bruk 80/4 Ølmheim Jf. løpenr. 73

77 Ylmeim Bruk 80/5 Ølmheim Jf. løpenr. 73

78 Ylmeim Bruk 80/6 Ølmheim Jf. løpenr. 73

79 Ylmeim Bruk 80/7 Ølmheim Jf. løpenr. 73

80 Ølmeim kirkegård Bruk 80/17 Ølmheim kyrkjegard Jf. løpenr. 73

942707/1 81 Ølmheimsbukti Godkjent Vik i sjø Ølmheimsbukti Jf. løpenr. 73

517718/1 82 Ølmheimselvi Godkjent Bekk Ølmheimselvi Jf. løpenr. 73. Uttale: / ''ølmaimselvi/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. 

83 Ølmheim Bru Ølmheimsbrui Jf. løpenr. 73



70910/1 84 Ylmedal Godkjent Seter/støl Ølmedal (hovudnamn) / 

Ølmedalsstølen 

(undernamn)

Uttale: /''ølmedalsstø:d*l/ og /'ølmeda:l/, jf. Fylkesarkivet si namnesamling. Oppføringa har der 

merknaden "Seier vanlegvis Ølmedal".

Namnet er skrive Ylmedal i sogeskriftet Heimbygdi vår Sogndal. I seternamnregisteret står òg Ylmedal, 

medan heradsregisteret har Ølmedalen. I økonomisk kartverk (ØK) frå 1963 er namnet skrive 

Ølmedalstølen. I N50 frå 1988, 1995 og 2009 er namnet skrive Ylmedal.

Høyringssvar: Njål Ølmheim ynskjer skrivemåten Ølmedalstølen.

Tilråding: Språkrådet tilrår Ølmedalsstølen med genitivs-s. Dei viser til at Ølmedalsstølen er nytta som 

oppslagsform i Fylkesarkivet si namnesamling, , og at det der òg er registrert Ølmedalsgjerdi, 

Ølmedalsbakkane og Ølmedalsgrovi, som alle har fuge-s.

Vurdering: Kartverket deler Språkrådet si vurdering av at namneforma med -stølen bør ha fuge-s i 

førelekken, men det genuine stølsnamnet ser her ut til å vera Ølmedal eller Ylmedal utan 

-stølen, jf. dei nemnde førekomstane av namnet. Merknaden i Fylkesarkivet si namnesamling tyder på at 

den usamansette forma framleis er i levande bruk. Både gardsnamnet og stølsnamnet er venteleg avleidde 

av elvenamnet *Ylma, og det er rimeleg å tru at vokalkvaliteten i dette namnet fylgjer vokalen i 

gardsnamnet Ølmheim, slik at ein her òg har fått ei lydforskyving frå /ỳ/ til /ø/.

Ølmedal og Ølmedalsstølen vert fastsette med utgangspunkt i uttaleformene oppgjevne i Fylkesarkivet si 

namnesamling, og i samsvar med gjeldande rettskrivingsprinsipp i norsk, jf. § 4 i lov om stadnamn. Ølmedal 

er den mest opphavlege namneforma, og vert difor sett som hovudnamn, jf. § 1 i lov om stadnamn.


