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Vedtak i namnesak 2017/394 – øy/øya/øyna – Bremanger kommune 

Kartverket Bergen har i dag gjort vedtak om skrivemåten av fylgjande stadnamn i Bremanger kommune: 

 Bjørnøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Bjørnøyna (gard 56) 

 Bjørnøyna (bruk 56/1 og 56/2) 

 Bjørnøyflua (grunne i sjø) 

 Austre Bjørnøytangen (nes i sjø) 

 Vestre Bjørnøytangen (nes i sjø) 

 Gåsøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Gåsøyna (bruk 1/5) 

 Litle Gåsøyna (holme i sjø) 

 Gåsøyboen (grunne i sjø) 

 Hamrøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Hamrøyna (bruk 4/5) 

 Havrøyna (øy i sjø) 

 Havrøyna (bruk 5/11) 

 Havrøyvika (vik i sjø) 

 Havrøytoppen (haug) 

 Havrøydalen (dal) 

 Litle Havrøyna (holme i sjø) 

 Hennøyna (øy i sjø) 

 Hennøyna (gard 76) 

 Hennøyna (bruk 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/19 og 76/23) 

 (Ytste Hennøyna (eigedomar, 76/3 og 76/4) og Inste Hennøyna (eigedomar, 76/1, 76/2, 76/5, 76/6, 

76/19 og 76/23) vert avslegne som namneval) 

 Litle Hennøyna (hovudnamn) / Jorda (undernamn) (gamal busetjingsplass)  – namnetype endra frå 

‘nes i sjø' 

 Hennøysundet (sund i sjø) 

 Hennøysætra (seter/støl) 

 Inste Hennøyholmen (holme i sjø) 

 Ytste Hennøyholmen (holme i sjø) 

 Holmen (holme i sjø) – i Hennøysundet, namnet Litle Hennøya vert her sett som feilført  

 Håøyna (øy i sjø) 

 Håøyna (bruk 1/2 og 1/6) 

 Håøyvika (vik i sjø) 
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 Håøygrunnen (grunne i sjø) 

 Vestre Håøyboen stong (sjømerkenr. 27473M) 

 Kalvøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Kalvøyna (bruk 3/30, 3/33, 3/34 og 3/43) 

 Kjerøyna (øy i sjø) – Nordre Kjersøyna vert avslege som namneval. Namnetype endra frå ‘holme i 

sjø’ 

 Teistholmen (holme i sjø) – Søre Kjersøyna vert avslege som namneval, og Tveholmen vert sett som 

feilført 

 Kjerøysundet (sund i sjø) 

 Litleøyna (nes i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Litleøyna (bruk 90/2 og 90/4) 

 Litleøystraumen (sund i sjø) 

 Marlaukøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Marlaukøyna (bruk 32/4) 

 Marøyna (øy i sjø) 

 Marøyna (bruk 79/1) 

 Marøyfjorden (fjord, sidenamn til Hornelsfjorden) 

 Marøyflua (grunne i sjø) 

 Marøykalven (hovudnamn) / Kalven (undernamn) (holme i sjø) 

 Søre Marøyneset (nes i sjø) 

 Marøyhamnen (stø) – Hamnen vert avslege som namneval 

 Marøydjupet (sund i sjø) – Djupet vert avslege som namneval 

 Nigardsøyna (øy i sjø) 

 Nigardsøyna (bruk 4/2 og 4/3) 

 Nigardsstranda (strand) 

 Olderøyane (øygruppe i sjø) 

 Nørdre Olderøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Olderøyna (bruk 7/2 og 7/6) 

 Søre Olderøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Oldersundet (sund i sjø) 

 Oldersteinen lykt (fyrlykt, fyrnr. 271000) – Olderøy lykt vert avslege som namneval 

 Storøyna (øy i sjø) 

 Storøyna (gard 90) 

 Storøyna (bruk 90/1) 

 Sundsøya (hovudnamn) Store Sundsøyna (undernamn) (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Store Sundsøyna (bruk 5/3) 

 Sundsøyna (bruk 5/22) 

 Litle Sundsøyna (holme i sjø) 

 Litle Sundsøyna (bruk 5/27) 

 Ternøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Ternøysundet (sund i sjø) 

 Ternøyfluene (grunne i sjø) 

 Ternøyskukken (grunne i sjø) 

 Vardøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 

 Verøyna (øy i sjø) 

 Verøyna (bruk 3/20) 

 Litle Verøyna (holme i sjø) 

 Verøyskjeret lanterne (fyrnr. 274400) 
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Kartverket gjer samlevedtak om endinga -øyna i fylgjande namn: 

 Rugsundøyna (øy i sjø) 

 Smørhamnsøyna (øy i sjø) 

 Vågøyna (øy i sjø) – namnetype endra frå ‘holme i sjø’ 
 

Vedtaket er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.  
 

Der det er både eit hovudnamn og eit undernamn, er det hovudnamnet som vil visast på kartet. 

 

Namnet Hennøen fell bort frå festeeigedomen 76/4/1. 

 

For namna Hamrøybrua (bru) og Oldersundsbrua (bru) er det fylkeskommunen som er vedtaksmynde. 

 

Bakgrunn 

Namnesaka vart teken opp av Stadnamntenesta i samband med adresseringsprosjektet i kommunen. 

Kommunen ville nytta skrivemåten Hamrøyna, Sundsøyna og Kalvøyna i tre adressenamn, noko 

Stadnamntenesta støtta, men det var skrivemåtar med -øya som stod som godkjende for naturnamna 

(primærnamna) på desse stadene i Sentralt stadnamnregister (SSR). Namnesaka vart reist for å avklara rett 

skrivemåte for offentleg bruk før namna vert tekne i bruk som adressenamn. 

 

Juridisk grunnlag 

Ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn er hovudregelen at det skal takast utgangspunkt i den nedervde, 

lokale uttalen, og at namnet skal normerast etter gjeldande rettskrivingsprinsipp, jf. § 4 fyrste ledd i lov om 

stadnamn. Skrivemåten skal vera praktisk og ikkje skyggja for meiningsinnhaldet i namnet, jf. § 1 fyrste ledd. 

I utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn er det gjeve nærmare reglar om normering av 

stadnamn. Det må takast omsyn til det som er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR) frå før, 

normeringspraksisen i området og skrifttradisjonen for namnet saka gjeld. Lokale ynske frå dei som har 

uttalerett skal spela inn, og serskilt ynsket til eigaren skal vektleggjast når saka gjeld bruksnamn, og 

skrivemåten som eigaren ynskjer ligg innanfor regelverket.  

 

Me presiserer at lov om stadnamn regulerer offentleg bruk av stadnamn. Privatpersonar og bedrifter som ikkje 

er heileigde av det offentlege, er difor ikkje pålagde å fylgja vedtekne skrivemåtar. Vedtak som gjeld 

stadnamn får ikkje fylgjer for skrivemåten av slektsnamn, og slektsnamn skal heller ikkje påverka skrivemåten 

av stadnamn. 

 

Uttale og skrifttradisjon 

Bjørnøyna/Bjørnøya/Bjørnøy (øy og gard 56) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'bjø:rnøy:/ i Fylkesarkivet si namnesamling, medan gardsnamnet er notert 

med uttalen /bjøŋŋøina/ i bokverket Norske Gaardnavne. Uttaleforma hjå Fylkesarkivet høver ikkje heilt med 

systemet i dialekten, og kan sjå ut som ein leseuttale. 

 

Øynamnet er skrive Bjørnøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1994, 1995 og 2009. Den norske los 

nyttar Bjørnøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Gardsnamnet er skrive Bjørnøen i matriklane frå 1886, 1907, 

1950 og i gjeldande matrikkel. I bygdeboka Nordfjord fraa gamle dagar til no 2.4 frå 1939 er gardsnamnet 

skrive Bjørnøyna. 

 

Gåsøyna/Gåsøya (øy og bruk 1/5) 

Namnet står ikkje oppført i Fylkesarkivet si namnesamling.  

 

Øynamnet er skrive Gåsøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1976, 1994, 1995 og 2009. Den norske los 

nyttar Gåsøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Bruksnamnet er skrive Gåsøen i 1886-, 1907-matrikkelen og i 

gjeldande matrikkel, men Gåsø i 1950-matrikkelen.  
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Hamrøyna/Hamrøya/Hamrøy (øy og bruk 4/5) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'hamrøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling.  

 

Øynamnet er skrive Hamrøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. Den norske los nyttar 

Hamrøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Bruksnamnet er skrive Hamrøen i 1907-, 1950-matrikkelen og i 

gjeldande matrikkel. 

 

Havrøyna/Havrøya/Havrøy (øy og bruk 5/11) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'havrøy:na/ og /'havrei:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. 

 

Øynamnet er skrive Havreøya i utgåva av Norge 1:50 000 frå 1974, men Havrøya i utgåvene frå 1995 og 

2009. Den norske los nyttar Havreøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Bruksnamnet er skrive Havrøen i 1886-, 

1907-matrikkelen og i gjeldande matrikkel. 

 

Hennøyna/Hennøya/Hennøy (øy og gard 76) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'hænøy:a/ i Fylkesarkivet si namnesamling, men med merknaden 

«vaklande». I Norske Gaardnavne står /hænnøina/ med trykk på andre staving oppgjeve som uttale, og det står 

at garden ligg på fastlandet, men har namn etter øya rett utanfor garden. Det er verdt å leggja merke til at 

uttalen av -nn- i dette namnet er utan palatalisering (ᶇ) i båe kjeldene. 

 

Gardsnamnet er skrive Hennøen i 1886- og 1907-matrikkelen, men Henøen i 1950-matrikkelen og i gjeldande 

matrikkel. I Norge 1:50 000 er både øynamnet og gardnamnet skrive Hennøya i alle utgåver frå 1974, 1994, 

1995 og 2009. Den norske los nyttar Håøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. I bygdeboka Nordfjord fraa gamle 

dagar til no 2.4 frå 1939 er òg skrivemåten Hennøyna nytta. 

 

Håøyna/Håøya/Håøy (øy og bruk 1/2 og 1/6) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'hå:øy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. 

 

Øynamnet er skrive Håøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. Den norske los nyttar 

Håøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Bruksnamnet er skrive Håøen (Haaøen) i matriklane frå 1886, 1907, 

1950 og i gjeldande matrikkel.  

 

Kalvøyna/Kalvøya/Kalvøy (øy og bruk 3/30, 3/33, 3/34 og 3/43) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'kalvøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. 

 

Øynamnet er skrive Kalvøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. Bruksnamnet er skrive 

Kalvøen i matrikkelen frå 1907 og i gjeldande matrikkel. 

 

Kjerøyna / Kjerøy / Nordre Kjærsøy / Nordre Kjersøyna og Teistholmen / Søre Kjersøya / Søre Kjersøyna / 

Tveholmen (to øyar) 

Namnet på den nørdste øya er ført opp med uttalen /Kæ:r'øy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling, medan den 

synste øya er førd opp med /'tei:stehålmen/ som uttale. Pr. telefon oppgjev grunneigar Birger Kjerpeset uttalen 

/Kè:r`øy:na/ om fyrstnemnde øy, men /''tei:sthålmen/ utan e-fuge i det siste namnet. Førelekken i det fyrste 

namnet er truleg kjer n. 'kar, kjerald', gamalnorsk ker, medan førelekken i Teistholmen venteleg er teiste m. 

'fugl i alkefamilien', gamalnorsk þeisti.  

 

Namnet på den nørdste øya er skrive n Kjærsøy i Norge 1:50 000 frå 1974, og Nordre Kjersøya i utgåvene frå 

1995 og 2009. I økonomisk kartverk frå 1969 er Kjerøy nytta som namneform. Namnet på den synste øya er 

skrive s Kjærsøy i utgåva frå 1974, og Søre Kjersøya i utgåvene frå 1995 og 2009. I økonomisk kartverk frå 

1969 er namnet Teistholmen nytta. I Sentralt stadnamnregister (SSR) har Tveholmen òg stått som namn på 

denne holmen, men det skriv seg sannsynlegvis frå ei forveksling med Tveholmen sør for Vardøyna. 
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Litleøyna/Litleøya/Litløy (nes og bruk 90/2 og 90/4) 

Nes-namnet står oppført med uttalen /'lisjeøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling, medan bruksnamnet er ført 

opp med uttalen /lihjøina/ med trykk på andrestavinga i Norske Gaardnavne. Jf. Storøyna nedanfor. 

 

Nes-namnet er skrive Litleøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1994, 1995 og 2009. Økonomisk 

kartverk frå 1969 har Litleøyna. Bruksnamnet er skrive Lilleøen i matriklane frå 1886, 1907, 1950 og i 

gjeldande matrikkel. I bygdeboka Nordfjord fraa gamle dagar til no 2.4 frå 1939 er skrivemåten Litleøyna 

nytta. 

 

Marlaukøyna/Marlaukøya/Marlaukøy (øy og bruk 32/4) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'ma:rlakøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. Førelekken i namnet er 

vassplantenamnet marlauk m. ‘ålegras, Zostera marina’. 

 

Øynamnet er skrive Marlaukøya på økonomisk kartverk (ØK) frå 1969 og i seinare utgåver. Den norske los 

nyttar Marlaukeøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Bruksnamnet er skrive Marlaukøen i gjeldande matrikkel, 

men namnet førekjem ikkje i tidlegare matriklar. 

 

Marøyna/Marøya/Marøy (øy og bruk 79/1) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'ma:røy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. I Norske Gaardnavne er 

/marøina/ med trykk på andrestavinga ført opp som uttale, og det står der at det ligg nærmast å forklara 

førelekken med gamalnorsk marr m. ‘hest’. Sidan genitivsforma mara(r)- av merr f. ‘hoppe’ er meir utbreidd 

i dialektane, ligg det gjerne endå nærmare å sjå namnet i samanheng med det ordet merr, jf. andre namn som 

t.d. Marafjellet, Maragjølet og Maravika i Bremanger. Samansetningsvokalen -a- fell vanlegvis bort når 

andrelekken byrjar på vokal, slik som i dette namnet. 

 

Øynamnet er skrive Marøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1994, 1995 og 2009. Den norske los 

nyttar Marøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Bruksnamnet er skrive Marøen i matriklane frå 1886, 1907, 

1950 og i gjeldande matrikkel. I bygdeboka Nordfjord fraa gamle dagar til no 2.4 frå 1939 er skrivemåten 

Marøyna nytta. 

 

Nigardsøyna/Nigardsøya/Nigardsøy (øy og bruk 4/2 og 4/3) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'ni:garsøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. I Norske Gaardnavne står 

bruksnamnet på bruk 4/2 oppgjeve med uttalen /ní´garsøina/ som uttale, og det står at Nigard er gard 4, dvs. 

daglegnamnet på Nedre Frøyen. 

 

Øynamnet er skrive Nigardsøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. Den norske los 

nyttar Nigardsøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. Bruksnamnet er skrive Nigardsøen i matriklane frå 1886 og 

1907 og i gjeldande matrikkel, men Nigardsø i 1950-matrikkelen. 

 

Olderøyane, Nordre Olderøya / Nørdre Olderøyna og Søre Olderøya / Søre Olderøyna 

Namna på dei to einskildøyane står oppførde med uttalen /'nø:re 'ålderøy:na/ og /'sø:re 'ålderøy:/ i 

Fylkesarkivet si namnesamling. Båe namna er der normerte til -øyna, noko som kan tyda på at båe eigentleg 

har bunden form i uttalen, slik ein ville venta. 

 

Olderøyane er nytta som skrivemåte av fellesnamnet på dei to øyane i Den norske los frå 1990, 1995, 2001 og 

2012, og i dei to fyrstnemnde utgåvene vert Nordre Olderøyna nytta om den eine øya. I Norgeskart er s og n 

Olderøya nytta i Norge 1:50 000 frå 1974, medan utgåvene frå 1995 og 2009 har Søre og Nordre Olderøya. 

Bruksnamnet (7/2 og ev. 7/6) er skrive Olderøen i matriklane frå 1886 og 1907 og i gjeldande matrikkel. 

 

Oldesteinen lykt / Oldersteinen lykt / Oldersteinslykta / Olderøy lykt / Olderøylykta (fyrlykt) 

I Fylkesarkivet si namnesamling er /ålderøylykta/ oppgjeve som uttale. Dei skriftlege kjeldene, som går langt 

bakover i tid, kunne derimot tilseia ein uttalevariant av Oldersteinen. 
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Naturnamnet på denne staden, som ligg uti sjøen i Oldersundet nordaust for Nørdre Olderøyna, ser ikkje ut til 

å vera overlevert i skrift, men lyktenamnet står i ulike maritime kjelder bakover i tid. Namnet står skrive 

Olderstenen i ei oversikt over "Mærkevæsenets Eiendomme" frå 1880 og i Den norske los frå 1935. I utgåver 

av Den norske los frå 1965, 1972 og 1982 er Oldesteinen nytta, medan skrivemåten Oldersteinen er nytta i 

utgåvene frå 1990, 1995, 2001, 2006 og 2012. Økonomisk kartverk frå 1969 nyttar Olderøy lykt. 

 

Storøyna/Storøya/Storøy (øy og gard 90) 

Gardsnamnet står oppført med uttalen /'sto:røy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. I Norske Gaardnavne er 

«Øen» ført opp som gardsnamn utan uttaleopplysningar, medan namnet på bruk 90/1 står med uttalen 

/stórøina/ og 90/2 med /lihjøina/ som uttale, båe med trykk på andrestavinga. I ein merknad til 90/1 står det 

«Den største av Øerne i Sundet.» 

 

Øynamnet er skrive Storøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1994, 1995 og 2009. Økonomisk 

kartverk (ØK) har Storøyna, og Storøyna er òg nytta i Den norske los i utgåvene frå 1990 og 1995. 

Gardsnamnet er skrive Øen i matriklane frå 1886, 1907 og 1950, medan bruksnamnet på 90/1 er skrive 

Storøen i dei same matriklane og i gjeldande matrikkel. I bygdeboka Nordfjord fraa gamle dagar til no 2.4 frå 

1939 er skrivemåten Storøyna nytta. 

 

Sundsøyna/Sundsøya/Sundsøy og Litle Sundsøyna / Litlesundsøya / Litlesundsøy 

Det fyrste øynamnet står oppført med uttalen /'sundsøy:/ og /'sundsøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling, 

medan det andre øynamnet står med uttalen /'lisjesundsøy:na/. 

 

Namnet på den største øya er skrive Sundsøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. 

Namnet på den mindre øya er skrive Litlesundsøya i økonomisk kartverk (ØK) frå 1969 og i seinare utgåver. 

Bruksnamnet på bruk 5/3 er skrive Storesundsøen i matriklane frå 1886 og 1907 og i gjeldande matrikkel, 

men Sandsø i 1950-matrikkelen, som truleg må vera feilskrift for Sundsø.  

 

Ternøyna/Ternøya/Tennøy/Tenøya/Tennøyane (øy) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'tænøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling, som m.a. har merknaden 

«hekkeplass for måse». Namnet kjem venteleg av fuglenamnet terne f. 

 

Øynamnet er skrive Tenøya i utgåvene av Norge 1:50 000 frå 1974 og 1994, men Ternøya i utgåvene frå 1995 

og 2009, etter at Ternøya vart vedteke i ei namnesak i 1994. Økonomisk kartverk (ØK) frå 1969 har Tennøy, 

medan ei forskrift om vern av staden frå 1993 nyttar Tennøyane som skrivemåte. 

 

Vardøyna/Vardøya/Varøya/Vardøy (øy) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'va:røy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. Førelekken er venteleg ordet 

varde m. ‘vegvisarstein el. -steinrøys‘. 

 

Øynamnet er skrive Vardøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. Økonomisk kartverk 

(ØK) frå 1969 har Varøyna som skrivemåte. 

 

Verøyna/Verøya/Værøya/Verøy (øy og bruk 3/20) 

Øynamnet står oppført med uttalen /'væ:røy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. Førlekken kan koma av vêr 

m. ‘hanndyr av sau’, for slike husdyrnamn er vanlege i øy- og holmenamn pga. bruk til beiting, jf. s. 206 i 

Norske Gaardnavne 12. 

 

Øynamnet er skrive Værøya i utgåva av Norge 1:50 000 frå 1974, medan utgåvene frå 1995 og 2009 har 

Verøya, etter at Verøya vart vedteke i ei namnesak i 1994. Den norske los nyttar Værøyna i utgåvene frå 1990 

og 1995. Bruksnamnet er skrive Værøen i matriklane frå 1907, 1950 og i gjeldande matrikkel. 
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Rugsundøyna/Rugsundøya/Rugsundøy (øy) 

Øynamnet står ikkje oppført i Fylkesarkivet si namnesamling. 

 

Namnet er skrive Rugsundøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1994, 1995 og 2009. Den norske los 

nyttar Rugsundøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. 

 

Smørhamnsøyna/Smørhamnsøya/Smørhamnsøy (øy) 

Øynamnet står ikkje oppført i Fylkesarkivet si namnesamling. 

 

Namnet er skrive Smørhamnsøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. Den norske los 

nyttar Smørhamnsøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. 

 

Vågøyna/Vågøya/Vågøy (øy) 

Øynamnet står oppført med uttalane /'vå:geøy:na/ og /'vå:gøy:na/ i Fylkesarkivet si namnesamling. 

 

Namnet er skrive Vågøya i alle utgåver av Norge 1:50 000 frå 1974, 1995 og 2009. Den norske los nyttar 

Vågøyna i utgåvene frå 1990 og 1995. 

 

Høyringssvar 

Kommunen viser til at dei i samband med adresseringsarbeidet har fått innspel om vegnamn med endinga  

-øyna, og til at denne endinga er brukt i daglegtalen i kommunen. Dei opplyser elles at det i høyringa berre 

kom eitt høyringsinnspel lokalt utanom frå kommunen. 

Annbjørg Håøy, grunneigar på bruk 4/3, skriv i eit høyringssvar at ho vil at bruk 4/3 skal ha same namn som 

bruk 4/2: Nigardsøen, Nigardsøy eller Nigardsøyna. Av desse skrivemåtane meiner ho at Nigardsøy og 

Nigardsøyna er dei to beste. 

 

Tilråding 

Stadnamntenesta tilrår skrivemåten -øyna i namn som endar på denne namnelekken, og skrivemåten -øy- i 

andre namn, men utan grunngjeving. Sjå den vedlagde fila for fullt oversyn over tilrådingane deira for kvart 

einskilt namn. 

 

Vurdering 

-øy/-øya/-øyna 

Hovudspørsmålet i denne namnesaka er om etterlekken i namn som i dag endar på -øya skal skrivast -øy, -øya 

eller -øyna. Dei to fyrstnemnde skrivemåtane er i samsvar med gjeldande rettskriving i norsk, medan 

skrivemåten -øyna er i samsvar med den lokale seiemåten, og er ynskt av kommunen. 

Som det går fram under juridisk grunnlag ovanfor, er hovudregelen for normering at det skal takast 

utgangspunkt i den nedervde, lokale uttalen, og at namnet skal normerast etter gjeldande rettskrivingsprinsipp, 

jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn.  

I punkt 2 i dei utfyllande reglane om skrivemåten av norske stadnamn står dette: Bruken av grammatisk kjønn, 

eintals- eller fleirtalsform, bunden eller ubunden form skal som hovudregel rette seg etter den nedervde lokale 

uttalen. Den nedervde, lokale uttalen ser ut til å ha bunden form /-øyna/ eller /-eina/ i alle namn i denne saka, 

noko både skrifttradisjonen og uttaleopplysningane peikar mot, og det tilseier altso -øya eller -øyna som 

skrivemåte. 

I § 3 fyrste ledd står det fylgjande: Skrivemåten av norske stadnamn skal følgje den rettskrivingsforma eller 

regionale samleforma som passar best med den nedervde lokale uttalen. «Regional samleform» er i dei 

utfyllande reglane definert som ei skriftform som ikkje er i samsvar med offisiell rettskriving, men som 

likevel ofte har normeringspraksis, og som er basert på dialektformer som er i bruk over større område. 

Skrivemåten -øyna stettar desse vilkåra, for uttalen /-øyna/ er utbreidd over store delar av Sogn og Fjordane, 

og skrivemåten er mykje nytta i offentleg normering i fylket. Sidan skrivemåten er ei regional samleform, må 

kravet om «særlege grunnar» i punkt 4.1.5 i dei utfyllande reglane, som omhandlar bunden form av sterke 
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hokjønnsord, reknast som innfridde: Når særlege grunnar talar for det, kan endingane -na, -ne, -ni, eller -no 

nyttast når dette samsvarar med dialektuttalen.  

Skrivemåten -øyna har nær samanheng med eit gamalnorsk trekk, for ordet, på gamalnorsk ey, hadde forma 

eyna i bunden form akkusativ i gamalnorsk. Skrivemåten -øyna har soleis òg heimel i punkt 3.8 i dei 

utfyllande reglane: Når dialektar som har bevart gammalnorske trekk som elles har falle bort i norsk [...], kan 

det visast i skrivemåten. 

Skrivemåten -øyna vert fastsett i samsvar med § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn og § 3 fyrste ledd i forskrift 

om stadnamn, jf. punkt 3.8 og 4.1.5 i dei utfyllande reglane om skrivemåten av norske stadnamn. 

Når namnelekken -øy- står inne i samansetningar, vert skrivemåten -øy-, t.d. Bjørnøyflua, slik det er vanleg for 

samansette namn i dialektane, jf. punkt 6 i dei utfyllande reglane: Ein bør nytte den samansetjingsmåten som 

samsvarar med dialektuttalen. Døme: Kristiansandsfjorden, Oslofjorden, Viksfossen, Mulvikgarnet, 

Vikafjellet, Vikfjell, Vikefjell. 

 

Andre serskilde vurderingar 

Gåsøybåen/Gåsøyboen (grunne i sjø) 

Stadnamntenesta peikar her på at skrivemåten -boen er vedteken i to tidlegare saker i Bremanger, og at forma 

-båen ikkje er vedteken i noka namnesak i Sogn og Fjordane. Dei tilrår difor Gåsøyboen.  

 

Det verkar rimeleg å fylgja tilrådinga til Stadnamntenesta her. Skrivemåten boe for båe m. er i tråd med ei 

tidlegare rettskrivingsform i norsk. Skrivemåten er framleis utbreidd i stadnamn i offentleg bruk, og markerer 

at denne namnelekken inneheld ein annan vokallyd enn /å:/, nemleg open o (/ò:/), som skil seg frå uttalen av 

/å:/ i mange dialektar, m.a. i Nordfjord. Dette reflekterer den gamalnorske forma boði. Det er eit vanleg 

rettskrivingsprinsipp i norsk at kort o i gamalnorsk vert skrive med o i moderne norsk. 

Gåsøyboen vert fastsett i samsvar med § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn. 

 

Håøygrunnen/Hågrunnen (grunne i sjø) 

Håøygrunnen ligg like nordvest for Håskallen, temmeleg langt frå Håøyna, og det kunne difor vera eit 

spørsmål om Hågrunnen var rett namneform her. Men fiskar Ola Martin Grotle har opplyst til Kartverket pr. 

telefon at fiskarane nytta Håøyna som méd her, og at det kan vera grunnen til at staden har dette namnet. 

Håøygrunnen vert difor vidareført som samsvar med det som har vore brukt på sjøkart fram til no. 

 

Ytste og Inste Hennøyna 

I høyringsbrevet vart Ytste Hennøyna ført opp som namn på bruk 76/3 og 76/4, medan Inste Hennøyna vart 

ført opp som namn på dei andre bruka under gard 76 som er med i saka. Dette var på grunnlag av at desse 

namneformene stod i Sentralt stadnamnregister (SSR) i tråd med bruken i sjøkart. Det kom ikkje nokon 

merknader til dette i den lokale høyringa. Men bruken av Indre/Inste eller Ytste/Ytre finn ein ikkje att i 

matriklane, i bygdebøker eller i andre kjelder. Magne Arve Hennøy, som er grunneigar på staden, opplyser pr. 

telefon at bruken av slike retningsord ikkje har nokon tradisjon på garden. Bruk 76/3 og 76/4 kan kollektivt 

verta kalla /u:`ti ga:´ra/ heilt lokalt, og dei andre bruka vert stundom kalla /in`ni ga:´ra/, men /ys`te øy´na/ 

nyttar dei berre om den vestre helvta av sjølve øya utanfor garden, og tilsvarande /ins`te øy´na/ om den austre 

helvta av øya. 

På grunnlag av opplysningane frå Magne Arve Hennøy, og basert på den tradisjonen som elles finst i 

skriftlege kjelder, får bruksnamna same form som gardsnamnet utan noko tillegg av Indre/Inste eller 

Ytre/Ytste, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn. 

 

Holmen og Litle Hennøya / Litle Hennøyna 

Namnet Litle Hennøya var plassert på Holmen i Hennøysundet i SSR basert på sjøkarta som kjelde. Men det 

går fram av Fylkesarkivet si namnesamling og av økonomisk kartverk at namnet Litle Hennøyna høyrer til 

vest på øya Hennøyna, medan holmen i Hennøysundet berre heiter Holmen. Holmen vert fastsett som namn i 

samsvar med det dette, medan Litle Hennøya her vert sett som avslege namneval. 

Vest på Hennøyna er det eit nes som heiter Ytste Øyaneset. Litle Hennøyna stod òg som 'nes i sjø' her i SSR, 

men dette er nok heller namn på den gamle busetningsplassen på staden, som òg vert kalla Jorda. I 
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Fylkesarkivet si namnesamling står det som merknad til Jorda at «Her har budd folk før». Litle Hennøyna er i 

same namnesamling omtalt som «Tidlegare stor skog. Uthoggen. No spreidd skog, lyng, eine», men namnet 

knyter seg nok same lokalitet som Jorda, jf. merknad i Per Fetts bok Førhistoriske minne i Fjordane frå 1960: 

«[...] på Jorda ute på øya, som gjerne kallast Litle Hennøyna.». 

Litle Hennøyna vert fastsett som hovudnamn på den gamle busetjingsplassen, medan Jorda vert fastsett som 

undernamn på denne staden, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn. 
 

Kjerøyna / Kjerøy / Nordre Kjærsøy / Nordre Kjersøyna og Teistholmen / Teisteholmen / Søre Kjersøya / Søre 

Kjersøyna / Tveholmen (to øyar) 

Nordre Kjersøya og Søre Kjersøya vart vedteke som namneformer på desse to øyane aust for Vederskytten i 

1994, men det ser ikkje ut til at det den gongen vart teke tilstrekkeleg omsyn til den lokale namnetradisjonen. 

Birger Kjerpeset, grunneigar på garden Kjerpeset, der desse øyane høyrer til, opplyser at den nørdste øya 

heiter /ᶄè:r`øyna/, og at den synste øya heiter /tèist`(h)ålmen/. I fyrsteutgåva av økonomisk kartverk er 

Teistholmen nytta som skrivemåte, og det samsvarar betre med uttalen Birger Kjerpeset oppgjev enn med 

uttalen /'tei:stehålmen/ i Fylkesarkivet. Det er vanleg at fuge-e fell bort føre påfylgjande vokal, noko som gjer 

at uttalen /tèist`(h)ålmen/ utan fuge-e verkar mest sannsynleg som tradisjonell uttale. I punkt 6 i dei utfyllande 

reglane står det fylgjande: Ein bør nytte den samansetjingsmåten som samsvarar med dialektuttalen. Døme: 

Kristiansandsfjorden, Oslofjorden, Viksfossen, Mulvikgarnet, Vikafjellet, Vikfjell, Vikefjell. Dette tilseier 

skrivemåten Kjerøyna utan s og Teistholmen utan e. 

Skrivemåtane Kjerøyna og Teistholmen vert fastsette i samsvar med § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn og 

punkt 6 i dei utfyllande reglane om skrivemåten av norske stadnamn. 
 

Oldesteinen lykt / Oldersteinen lykt / Olderøy lykt (fyrlykt) 

Ein må rekna med at det er same førelekk som ligg til grunn i dette namnet som i Olderøyane og i 

Oldersundet, nemleg trenamnet older m. 'or, Alnus'. Når skrivemåten Oldesteinen utan r delvis har vore nytta, 

skriv det seg venteleg av at /rs/ ofte vert assimilert til /s/ i norsk. I samsvar med rettskrivinga og dei andre 

Older-namna i området, bør namnet likevel skrivast Oldersteinen med r, slik både den eldste og den nyaste 

skrifttradisjonen òg tilseier. Dette er òg i tråd med Stadnamntenesta si tilråding, som meiner at namnet bør 

skrivast Oldersteinslykta. Det synest derimot ikkje tilrådeleg å skriva namnet i eitt ord, for det er tradisjon for 

å ha funksjonsorda fyr, lykt og lanterne som enkeltståande ord i namn på fyr, fyrlykter og lanterner. Desse 

namna vert dessutan ofte nytta utan funksjonsord, t.d. i sjøkart og i Kystverket si fyrliste. Erfaringsmessig kan 

namnetypen på desse objekta òg endra seg over tid, og det ville soleis skapa ymse praktiske problem dersom 

desse namna fekk for tett tilknyting mellom hovudnamnet og funksjonsordet. Det tykkjest heller ikkje 

tilrådeleg å ta i bruk namnet Olderøylykta, som synest vera eit lokalt daglegnamn, sidan namnet Oldersteinen 

er innarbeidt over lang tid hjå sjøfarande, og sidan dette siste namnet òg ser ut til å ha lokalt utspring. 

Oldersteinen lykt vert fastsett som namn på fyrnr. 271000 i samsvar med gjeldande rettskriving, 

skrifttradisjonen til namnet og normeringspraksisen for lyktenamn, jf. § 3 og 4 i lov om stadnamn. 
 

Ternøyna/Ternøya/Tennøy/Tenøya/Tennøyane (øy) 

Skrivemåten Ternøya vart vedteken for dette øynamnet i ei namnesak i 1994, der førelekken fekk skrivemåten 

Tern- i samsvar med fuglenemnet terne. I Fylkesarkivet står det ein merknad om at dette er ein hekkeplass for 

måse, og nettopp funksjonen som viktig hekkelokalitet for sjøfugl har gjort at øya er freda med forskrift. Det 

verkar difor rimeleg sannsynleg at det er fuglenemnet som ligg til grunn her. 

Realtilhøva på staden gjer det mogleg både å argumentera for at dette er éi øy og at det er to øyar, men som 

elles er det den lokale, nedervde uttalen som her må leggja grunnlaget for normeringsvalet. Uttalen /'tænøy:na/ 

tilseier at namnet får eintalsform, slik ein òg landa på i 1994. 

Skrivemåten Ternøyna vert fastsett i samsvar med § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn og Stadnamntenesta si 

tilråding. 
 

Kunngjering 

Kommunen skal syta for at vedtaket vert gjort kjent for dei partane i kommunen som har klagerett etter § 12 

fyrste ledd i lova, og som ikkje er adressatar i dette brevet. 
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Kommunen skal senda melding om vedtak som gjeld skrivemåten av bruksnamn direkte til eigarane av dei 

bruka det gjeld. 
 

Bruksnamn 

Etter lov om stadnamn har grunneigaren rett til å fastsetja skrivemåten av namn på eige bruk dersom han kan 

dokumentera at skrivemåten har vore i offentleg bruk som bruksnamn (på offentleg kart, på skilt, i 

matrikkelen, skøyte e.l.), jf. § 5 tredje ledd i lov om stadnamn. Det er Kartverket som formelt vedtek 

skrivemåten, men dersom grunneigaren ynskjer ein annan skrivemåte enn den Kartverket har vedteke, kan han 

senda krav om det til Kartverket og leggja ved gyldig dokumentasjon. 
 

Bruken av vedtekne skrivemåtar 

Me vil minna om reglane i stadnamnlova om plikt til å bruka vedtekne skrivemåtar, jf. § 11, særskilt fyrste 

setning, som har denne ordlyden: Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i 

stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje ledd. Det vil seia organ 

for stat, fylkeskommune og kommune og selskap som det offentlege eig fullt ut. 
 

Når same namnet er brukt om ulike namneobjekt på same staden, skal skrivemåten i primærfunksjonen som 

hovudregel vera retningsgjevande for skrivemåten i dei andre funksjonane. Dersom dette vedtaket vert ståande 

utan at det vert påklaga, legg me difor til grunn at kommunen vedtek same skrivemåten i ev. adressenamn og 

adressetilleggsnamn der namnet vert nytta. I denne saka gjeld dette òg bygdenamnet Hennebygda. 
 

Kommunen sender relaterte adressenamnvedtak til Kartverket på vanleg måte, slik at me kan leggja namna inn 

i Sentralt stadnamnregister (SSR). 
 

Klage  

Etter § 12 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklagast av dei som etter § 6 fyrste ledd bokstav a 

til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn. Klagefristen er tre veker frå meldinga om vedtaket 

er komen fram til mottakaren, jf. § 9 tredje ledd i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med 

offentleg kunngjering, tek klagefristen til frå den dagen vedtaket vert kunngjort fyrste gongen. Dei som har 

klagerett, har rett til å sjå saksdokumenta, som er arkiverte hjå vedtaksorganet. Det er høve til å søkja om 

utsett iverksetjing av vedtaket til klagefristen er ute eller klaga er avgjord. 
 

Ei eventuell klage skal sendast til Kartverket med kopi til kommunen. Klaga skal grunngjevast, og 

grunngjevinga må omtala alle namn eller namneledd klaga gjeld. 
 

Når ein tek opp ei klagesak, gjeld dei same sakshandsamingsreglane som for namnesaker elles. Dersom 

vedtaket vert oppretthalde, sender Kartverket saka vidare til Klagenemnda for stadnamnsaker for endeleg 

avgjerd. 
 

 

Venleg helsing 

 

Anne Lien       Erlend Trones 

fylkeskartsjef       stadnamnansvarleg 
 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutinar. 
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