
Løpe-

nr.

Skrivemåte i off. 

bruk / framlegg

Vedtak Namneobjekt Merknader

1 Vidfoss Vefoss Foss Uttale: Véfoss er ført opp som ei uttalenær namneform i boka Stadnamn frå 

gardane i Odda (1992), s. 98. Uttalen /vé`fǫss/, står oppførd i det upubliserte 

manuskripet Ord bruka i stadnamn frå Odda herad av Kristofer Eitrheim og Olai 

Skulerud (1947), s. 207.

Skrifttradisjon: Vidfoss i Norge 1:50 000 frå 1962, 1988, 1995 og 2009 og i 

økonomisk kartverk frå 1964, Vidfoss (1 gong) og Vefoss (2 gonger) i bygdeboka 

Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid 3.1 frå 1967.

Høyringssvar: Kommunen ynskjer skrivemåten Vefoss og syner til boka Vandring i 

gammal og ny tid av Norvald Vethe, s. 90-93 og til Hermund Fenne si 

hovudfagsoppgåve  Stadnamn i Oddadalen.

Tilråding: Språkrådet skriv at det er skrivemåten Vefoss som ligg nærast uttalen. 

Sidan det er noko uvisst kva for eit ord som ligg til grunn for førelekken, tilrår dei 

at den uttalenære skrivemåten Vefoss vert vedteken, og dei jamfører med den 

vedtekne skrivemåten Vedal i Eidfjord.

Vurdering: Sjå nedanfor.



1 Vedfoss / Vefoss Foss Vurdering: Norvald Vethe har ei lengre utgreiing om namnet i boka Vandring i 

gammal og ny tid (1999), s. 89-93. Han konkluderer med at det er vanskeleg å 

trekkja ein sikker konklusjon om opphavet til førelekken i namnet, men han 

meiner uansett at Vidfoss er ei misskriving sidan det ikkje samsvarar med uttalen 

av namnet. Som han peikar på, kan namnet ikkje koma av adjektivet vid, som har 

har ein uttale med trong i i målføret lokalt, medan uttalen av stadnamnet er 

Vefoss med e.

Som Språkrådet er inne på, er det vanleg å velja ein uttalenær skrivemåte av 

stadnamn der opphavet er uklart. Dette er òg heimla i § 1 i forskrift om 

stadnamn: "Stadnamn som inneheld utdøydde eller uklare språkelement, skal 

skrivast i samsvar med gjeldande rettskrivingsprinsipp." Skrivemåten Vidfoss 

byggjer venteleg på ei tolking av namnet i tydinga 'brei foss', og som Vethe 

poengterer, høver ikkje den tolkinga språkleg med den nedervde uttalen. Vethe 

er innom ulike andre tolkingar, som at førelekken kan koma av den gamalnorske 

preposisjonen viðr 'ved, attmed', substantivet vé n. 've, heilagdom' eller 

substantivet viðr m. 'ved, skog; grenseskog'. 

Teorien om at førelekken skal vera preposisjonen ved, slik at fossenamnet skulle 

tyda 'ved fossen' verkar tvilsam, men utover det har Vethe rett i at det er 

vanskeleg å fastslå noko sikkert om opphavet. Det verkar difor mest rimeleg å 

fylgja Språkrådet si tilråding om å velja den mest talemålsnære skrivemåten Ve-, 

slik at ein unngår å risikera ei ny feilaktig etymologisering av namnet.

Vefoss vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn og § 1 i 

forskrift om stadnamn.



2 Mogelielvi / Mågelielva Mågo (hovudnamn) / 

Mågelielva 

(undernamn)

Elv Uttale: /mao`gó/ i boka Stadnamn frå gardane i Odda (1992), s. 63, mao`gó/ i det 

upubliserte manuskripet Ord bruka i stadnamn frå Odda herad av Kristofer 

Eitrheim og Olai Skulerud (1947), s. 111. Der er det vidare opplyst at elva ofte 

vert kalla Mågelidelvi, uttalt /maogelièlvæ/. Dei syner elles til skrivemåten Mogo 

i boka Ullensvang (1907) av O. Olafsen, som dei meiner ikkje er rett.

Skrifttradisjon: Mågelielvi i Norge 1:50 000 frå 1968 og 1995, Mogelielvi i Norge 

1:50 000 frå 1996 og 2010, Mogelielva i økonomisk kartverk frå 1964,  Mogo i 

boka Ullensvang - en historisk-topografisk-statistisk Beskrivelse frå 1907, 

Mågelielva i bygdeboka Odda, Ullensvang og Kinsarvik i gamal og ny tid 3.1 frå 

1967, Mågo i artikkelen Skjeggedal av Daniel Er. Eitrheim frå 1944, Maogo i boka 

Makter og menneske 7 frå 1951.

Høyringssvar: Rådmannen i Odda nemner i si innstilling Mågo som ei tradisjonell 

namneform, og har ikkje merknad til denne skrivemåten. Driftskomiteen i 

kommunen går derimot inn for Mågelielva i staden for Mågo med 10 mot 1 

stemme.

Tilråding: Språkrådet skriv at Halldor O. Opedal i eit brev til Øystein Frøysadal 

24.04.1952 førde opp Maogo som munnleg namneform, og dei finn det 

sannsynleg at det er det eldste namnet på elva. Dei tilrår difor at Mågo vert 

vedteke som offisiell skrivemåte.

Vurdering: Sjå nedanfor.



2 Mågo / Mogo Elv Vurdering: Som nemnt ved Moso nedanfor, er det serskild grunn til å vektleggja 

kulturminneaspektet som ligg i dei usamansette elvenamna ut frå den serleg 

høge alderen på namna i denne namnegruppa. Namneforma /mao`go/ er 

framleis i levande bruk, og namnet er godt dokumentert i lokallitteraturen, og 

det tilseier at dette namnet vert sett som hovudnamn. Det ligg ikkje føre noka 

sikker tolking av namnet, men uttalen med /ao/ tilseier ein skrivemåte med -å-. 

Skrivemåten Mogo med o i somme kjelder kjem nok av at namnet i bokverket 

Norske Gaardnavne er sett i samanheng med gardsnamnet Måge, som har open 

o-uttale lokalt: /mò:`ge/. Men talemålsgrunnlaget for Mågo og Mågeli er 

eintydig med ao-uttale tradisjonelt, og då finst det ikkje noko rimeleg grunn til å 

skriva desse namna med o i rota. Mågo bør ha o-ending i samsvar med vanleg 

normeringspraksis for usamansette elvenamn der uttalen er med -o.

Det ligg føre lokale ynske om namneforma Mågelielva, jf. driftskomiteen i 

kommunen sitt vedtak, og saman med opplysninga frå Kristofer Eitrheim om at 

/mao´gelièlvæ/ òg er brukt og skrifttradisjonen, gjev dette grunnlag for å 

vidareføra den samansette namneforma òg som undernamn. Undernamnet får 

skrivemåten -elva med a-ending i samsvar med vanleg normeringspraksis i denne 

delen av kommunen for bunden form av sterke hokjønnsord.

Mågo vert fastsett som skrivemåte av hovudnamnet og Mågelielva som 

skrivemåte av undernamnet, jf. § 1 og 4 i lov om stadnamn.



3 Mogelii / Mågeli Mågeli Li Uttale: /mao´geli/, jf. boka Stadnamn frå gardane i Odda (1992), s. 63. Uttalen 

/mao´gelí/, står oppførd i det upubliserte manuskripet Ord bruka i stadnamn frå 

Odda herad av Kristofer Eitrheim og Olai Skulerud (1947), s. 112.

Skrifttradisjon: Mågelid i Norge 1:50 000 frå 1952, Mågeli i Norge 1:50 000 frå 

1968 og 1995, Mogelii i utgåvene frå 1996 og 2010, Mogelia i økonomisk 

kartverk frå 1964.

Tilråding: Språkrådet tilrår at førelekken vert skriven Måge- i offentleg 

samanheng. Dei viser til at det ser ut til å ha vore vanlegast å skriva namnet i 

ubunden form, jf. at Mågeli er nytta på ei kartskisse Øystein Frøysadal laga i 

1952. Dei har ingen merknader til at skrivemåten Mågeli vert vedteken.

Vurdering: Skrivemåten Måge- med å fylgjer av vedtaket om Mågo, sjå løpenr. 2. 

Namnet er dokumentert med ein uttale i ubunden form, og det bør reflekterast i 

skrivemåten, jf. pkt. 2 i dei utfyllande reglane: "Bruken av grammatisk kjønn, 

eintals- eller fleirtalsform, bunden eller ubunden form skal som hovudregel rette 

seg etter den nedervde lokale uttalen."

Mågeli vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn og pkt. 

2 i dei utfyllande reglane.

3a Topp / Mågelitopp Mågelitopp 

(hovudnamn) / 

Topp (undernamn)

Hei Jf. løpenr. 3



6 Ringedalen Ringedalen Dal Uttale: Ringadalen er ført opp som ei uttalenær namneform i boka Stadnamn frå 

gardane i Odda (1992), s. 71. (For det avleidde namnet Ringedalsvatnet er 

rin`gedalsvatne/ ført opp som uttale i Norsk stadnamnleksikon frå 1997.)

Skrifttradisjon: Ringedalen i Norge 1:50 000 frå 1968, 1995 og 1996 og 2010. 

Ringedalen og Ringedalsvatnet er òg brukt i det meste av annan litteratur. 

Ringadalen, Ringadalsvatnet og Ringadalsfossen er brukt av Daniel Er. Eitrheim i 

artikkelen Skjeggedal frå 1944, og i artikkelen "Or dagboki for 1906" av Lars 

Stana trykt i 1991. Ringjadalen er brukt i boka Makter og menneske 16 frå 1987.

Høyringssvar: Kommunen frårår ei endring frå Ringedalen til Ringadalen, for dei 

skriv at den noverande namneforma Ringedalen er innarbeidd og eintydig brukt 

over ein lang tidsbolk, både usamansett og i samansetningar som 

Ringedalsvatnet, Ringedalsdammen, Ringedalsfossen, og på nye Ringedalen 

kraftverk (med Moso som kraftkjelde). Ringedalen har det ikkje vore motstand 

mot lokalt, medan dei har høyrt om sterk motstand mot forma Ringadalen, både 

i Tyssedal og i Odda. Inge Reinsnos er positiv til ei endring til Ringadalen.

Tilråding: Språkrådet skriv at Øystein Frøysadal har notert Ringedaln som 

namneform i den nemnde kartskissa frå 1952, og i 1990-utgåva av Norsk 

stadnamnleksikon er [rin`gedalsvatne] ført opp som lokal uttaleform av namnet 

på vatnet. Språkrådet skriv at det ser ut til at uttalen med e-fuge er mykje brukt i 

den nærmaste brukarkrinsen i Tyssedal og sentrumsområdet i Odda, medan 

seiemåten Ringadal'n er nytta ein del andre stader i kommunen, m.a. i 

Oddadalen. Dei finn det mest tilrådeleg at Ringedalen, Ringedalsvatnet og 

Ringedalsfossen vert fastsette som offisielle skrivemåtar.

Vurdering: Sjå nedanfor.



6 Ringadalen Dal Vurdering: I pkt. 6 i dei utfyllande reglane står det fylgjande: "Ein bør nytte den 

samansetjingsmåten som samsvarar med dialektuttalen." I denne saka går det 

fram at både /riŋ`ga-/ og /riŋ`ŋǝ/ er nytta som uttaleformer lokalt, der uttalen 

/riŋ`ŋǝ/ serleg står sterk tettstadene Odda og Tyssedal, medan /riŋ`ga-/ òg er 

brukt elles i nærområdet. Dermed gjev ikkje § 4 i stadnamnlova eller pkt. 6 i dei 

utfyllande reglane noko avklarande svar på om ein bør bruka Ringa- eller Ringe- 

som skrivemåte. Men det ser ut til å vera sterke lokale ynske om Ringedalen som 

skrivemåte, og skrifttradisjonen for den namneforma er overveldande sterk 

samanlikna med andre skrivemåtar. Skrivemåten Ringja- er mest truleg ei 

hypernorvagisering av namnet, for det er ikkje dokumentert at namnet nokon 

gong har vore uttalt med j, og det høver heller ikkje språkleg. Ringadalen hadde 

vore ei mogleg normering av namnet, men for eit so velkjent namn bør 

skrifttradisjonen vega tungt, og Ringadalen har i lita grad skrifttradisjon.

Ringedalen vert fastsett som skrivemåte i samsvar med ei av dei lokale 

uttaleformene og i tråd med skrifttradisjonen, jf. § 4 i lov om stadnamn og pkt. 6 

i dei utfyllande reglane.

7 Ringedalsfossen / 

Ringadalsfossen

Ringedalsfossen Foss Uttale: Ringadalsfossen er ført opp som ei uttalenær namneform i det 

upubliserte manuskripet Ord bruka i stadnamn frå Odda herad av Kristofer 

Eitrheim og Olai Skulerud (1947). I boka Vandring i gammal og ny tid (1999) skriv 

Norvald Vethe at "[i] dialekten var Ringedalsfossen uttala Ringadalsfossen".

Vurdering: Jf. løpenr. 6.

4 Ringedalsvatnet / 

Ringadalsvatnet

Ringedalsvatnet Innsjø Uttale: Ringadalsvatnet er ført opp som ei uttalenær namneform i det 

upubliserte manuskripet Ord bruka i stadnamn frå Odda herad av Kristofer 

Eitrheim og Olai Skulerud (1947) s. 138 og i boka Stadnamn frå gardane i Odda 

(1992), s. 71. I Norsk stadnamnleksikon (1997) er /rin`gedalsvatne/ ført opp som 

uttale på s. 363.

Skrifttradisjon: Ringedalsvatnet  i Norge 1:50 000 frå 1952, 1968, 1995, 1996 og 

2010, og i økonomisk kartverk frå 1964.

Vurdering: Jf. løpenr. 6.



5 Moso / Mosso Moso (hovudnamn) / 

Mosdalselva 

(undernamn) – 

Mosdalsbekken vert 

avslege som namneval

Elv Uttale: /mó`so/, jf. boka Stadnamn frå gardane i Odda (1992), s. 61. Uttalen 

/mó`só/ står oppførd i det upubliserte manuskripet Ord bruka i stadnamn frå 

Odda herad av Kristofer Eitrheim og Olai Skulerud (1947).

Skrifttradisjon: Mosso i Norge 1:50 000 frå 1952, Mosdalsbkn i Norge 1:50 000 

frå 1968, 1995 og 1996, Mosdalsbekken i Norge 1:50 000 frå 2010. I eit brev frå 

grunneigarane i Mosdalen (brukarar på Eitrheim) til høgfjellskommisjonen frå 10. 

januar 1914 er det skrive Mosdalselven, og det er òg brukt i boka Gjennem 

Hardanger av O. Olafsen frå 1912. Daniel Er. Eitrheim (f. 1881) skriv Moso i boka 

Eitrheim i Odda - slik det eingong var (1984), s. 40. Boka Aktieselskabet 

Tyssefaldene 1906-1956 har Mosso på s. 22, og boka Norges land og folk 12.2 

nemner "Mossos høitliggende dal" på s. 746.

Høyringssvar: I rådmannen i Odda kommune si innstilling står det fylgjande: 

"Forslaget Moso vert tilrådd av di det er historisk korrekt - jamf. og at det 

noverande kartnamnet Mosdalsbekken er sterkt  misvisande og til dels vaklande 

(i Tyssedal bruker ein m.a. både forma Mosdalsbekken og Mosdalselva). Fysisk 

sett er det ei elv og ikkje ein bekk. (Forventa kaftmengde ved førståande 

utbygging av Ringedalen kraftverk er nærare 70 GWH). Forma Moso er og i tråd 

med tradisjonell namneform på elvar i distriktet: Opo, Eio, Kinso, Eitro, Grøno, 

Mågo (sjå framlegg til endring om denne - Iøpenr 2 A i vedlegg - frå Mogelielvi til 

Mågo) og Juklo -jamf pkt 1 ovanfor."

I driftskomiteen i kommunen vart i staden ordlyden "Mosdalselva i staden for 

Mosdalsbekken" vedteken med 7 stemmer mot 4 for rådmannen si innstilling.

I eit innspel stør Inge Reinsnos bruken av Moso som namneform.



5 Mosdalsbekken Elv Tilråding: Språkrådet tilrår at Moso vert nytta i offentleg samanheng. Dei viser til 

innstillinga frå rådmannen, Inge Reinsnos sitt høyringssvar, og til eit brev frå 

1952 som dei har lagt ved, der Halldor Opedal har ført opp Moso som lokalt 

namn på elva.

Vurdering: Dei usamansette elvenamna vert generelt rekna som den eldste 

stadnamnkategorien i Noreg, og dei eldste av dei kan vera opp mot 2000 år 

gamle. Alderen på desse namna gjev soleis serleg grunn til å handsama dei som 

serleg verneverdige kulturminne, jf. det vernet § 1 i stadnamnlova gjev 

stadnamn som språklege kulturminne. I denne namnesaka kjem både Moso, 

Mågo og Juklo i denne kategorien. Namnet Moso i usamansett form har allereie 

vore i offentleg bruk, jf. det nemnet Norge 1:50 000-kartet frå 1952, der namnet 

førekjem med skrivemåten Mosso. Skrivemåten med to s-ar har likevel ikkje 

grunnlag i uttalen, som er med lang o, men kan vera eit forsøk på å setja namnet 

i samanheng med ordlekken Moss-, som Oluf Rygh fører opp i boka Norske 

Elvenavne frå 1904 saman med døme som Mossa og Mosdalen frå andre stader i 

landet. I 2010 føreslo Odda kommunestyre å endra namnet på Ringedal kraftverk 

til Moso kraftverk, so det kan sjå ut til å ha vore god lokalt tilslutning til namnet 

Moso for ikkje so lenge sidan i kommunen òg. Namnet Moso er godt 

dokumentert, og det er godt grunnlag for å fastsetja det som namn i offentleg 

bruk. Slike usamansette elvenamn får etter innarbeidd normeringspraksis o-

ending når den nedervde, lokale uttalen har o-ending, jf. òg pkt. 4.2.2 i dei 

utfyllande reglane. (Framh.)



5 Mosdalselva Elv Framh. vurdering: Som det går fram i høyringa, er det òg utbreitt å bruka 

samansette namneformer som Mosdalsbekken og Mosdalselva, men kommunen 

påpeikar heilt korrekt at dette ikkje er ein bekk, og at namneforma -bekken difor 

er misvisande. Tradisjonelle namn har vanlegvis presise grunnord, so dette tyder 

på at namnet må vera relativt nylaga. Det er difor større grunn til å leggja vekt på 

tradisjonen for Mosdalselva, som er ein meir presis namnebruk, og som òg har 

ein dokumentert tradisjon i skrift. Sidan det er lokal interesse for denne 

samansette namneforma, kan den fastsetjast som undernamn. Etterlekken -elva 

får a-ending i samsvar med normeringspraksis og uttale i denne delen av 

Ullensvang kommune, jf. pkt. 4.1.1 i dei utfyllande reglane. 

Moso vert fastsett som skrivemåte av hovudnamnet, medan Mosdalselva vert 

fastsett som undernamn, jf. § 1 og 4 i lov om stadnamn og pkt. 4.2.2 og 4.1.1 i 

dei utfyllande reglane. Mosdalsbekken vert avslege som namneval.



8 Bekkadalen / 

Bekkjadalen

Bekkjadalen Dal Uttale: Bekkja-dalen er ført opp som ei uttalenær namneform frå m.a. Eide i 

boka Stadnamn frå gardane i Odda (1992), s. 19. Jf. òg det kommunen skriv i 

høyringssvaret, sjå nedanfor.

Skrifttradisjon: Bekkadalen i økonomisk kartverk frå 1964, Bekkja-dalen i boka 

Stadnamn frå gardane i Odda frå 1992. I hovudoppgåva Stadnamn i Oddadalen 

frå 1976 er to tilsvarande namn i Oddadalen skrivne Bekkjadalen.

Høyringssvar: I rådmannen i si innstilling står det at det er tvillaust at den 

nedervde forma er Bekkjadalen, sjølv om mange i Odda seier Bekkadalen i dag. I 

driftskomiteen gjekk 7 stemmer for Bekkadalen mot 4 stemmer for Bekkjadalen.

Tilråding: Språkrådet skriv at namnet bør skrivast Bekkjadalen i offentleg 

samanheng, og dei viser til punkt 3.1.b.V i rettleiinga til forskrifta (no pkt. 6 i dei 

utfyllande reglane).

Vurdering: I punkt 6 i dei utfyllande reglane står det m.a. fylgjande: "Ein bør 

nytte den samansetjingsmåten som samsvarar med dialektuttalen." Som 

rådmannen skriv i innstillinga, er det tvillaust at den nedervde namneforma er 

Bekkjadalen med -ja-samansetning, og dette går attende på den gamalnorske 

forma bekkja i genitiv fleirtal, ev. bekkjar i genitiv eintal. Normeringa av 

naturnamna kring tettstaden fylgjer elles i hovudsak det gamle oddamålet, og då 

er det rimeleg at det same gjeld her, sjølv om tettstadmålet har hard k i 

samansetningar.

Bekkjadalen vert fastsett som skrivemåte, jf. § 4 i lov om stadnamn og pkt. 3.8 og 

pkt. 6 i dei utfyllande reglane.



9 Veslehovden / 

Vetlehovden

Vetlehovden Haug Uttale: Dag Sverre Ekkje opplyser uttalen /vèt`lèhåvd'n/. I ei stadnamnsamling 

frå 1946 frå Røldal (skulebornsoppskriftene) er namneforma Vetlehovden førd 

opp tri gonger, og alle andre stadnamn som inneheld namnelekken vesle er òg 

skrivne Vetle- eller Vetla- der i samsvar med dialektuttalen.

Skrifttradisjon: Veslehovden i økonomisk kartverk frå 1971 (bruket med same 

namn like attmed er skrive Vetle Hovden i økonomisk kartverk).

Høyringssvar: Kommunen har ingen merknader til framlegget om Vetlehovden.

Tilråding: Språkrådet har ingen merknader til framlegget om Vetlehovden.

Vurdering: I pkt. 3.3 i dei utfyllande reglane om skrivemåten av norske stadnamn 

står det fylgjande: "Konsonantsambanda sl, tl, ft, pt, fs, ps, mb og rs kan skrivast i 

samsvar med dialektuttalen (lisle/litle, tuft/tupt, ufs/ups, kamb, fors)." I Røldal 

har konsonantsambandet -sl- eller -tl- uttalen -tl- i målføret, og dermed er det 

grunnlag for å fylgja uttalen i alle stadnamna i denne saka.

Vetlehovden vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn 

og pkt. 3.3 i dei utfyllande reglane.

10 Veslå / Vetlå / Vetlåna Vetlåna Elv - sideelv til 

Håraelva

Uttale: Olav Oddvar Hårajuvet opplyser uttalen /vèt`l(è)åna/ pr. telefon med 

Kartverket.

Skrifttradisjon: Veslå i økonomisk kartverk frå 1971.

Høyringssvar: Kommunen har ingen merknader til framlegga om Vetlå eller 

Vetlåna.

Tilråding: Språkrådet har ingen merknader til framlegget om Vetlå eller Vetlåna.

Vurdering: Namneforma -åna er bunden form av ordet å f. 'mindre elv'. Pkt. 4.1.5 

i dei utfyllande reglane opnar for at sterke hokjønnsord som får endinga -na i 

målføret kan skrivast i samsvar med målføret. 

Vetlåna vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn og 

pkt. 3.3 og 4.1.5 i dei utfyllande reglane, jf. løpenr. 9.



11 Veslaelva / Vetlaelva Vetlå Elv Uttale: Dag Sverre Ekkje opplyser uttalen /vèt`lå/ pr. telefon med Kartverket.

Skrifttradisjon: Veslaelva i økonomisk kartverk frå 1971.

Høyringssvar: Kommunen har ingen merknader til framlegget om Vetlaelva.

Tilråding: Språkrådet har ingen merknader til framlegget om Vetlaelva.

Vurdering: Den lokale uttalen syner at det er ordet å f. 'mindre elv' som er brukt 

som etterlekk i namnet, ikkje -elv, og då må ein ved normering av namnet ta 

utgangspunkt i det, jf. § 4 fyrste ledd i lov om stadnamn. 

Vetlå vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn og pkt. 

3.3 i dei utfyllande reglane, jf. løpenr. 9.

12 Vesleset / Vetleset Vetleset Seter/støl Uttale: Arvid Odland opplyser uttalen /vèt`lèsètt/ pr. telefon med Kartverket.

Skrifttradisjon: Vesleset i økonomisk kartverk frå 1971.

Høyringssvar: Kommunen har ingen merknader til framlegget om Vetleset.

Tilråding: Språkrådet har ingen merknader til framlegget om Vetleset.

Vurdering: Vetleset vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om 

stadnamn og pkt. 3.3 i dei utfyllande reglane, jf. løpenr. 9.



13 Dvergøyni / Dvergøyna Drengøyna 

(hovudnamn) – 

Dvergøyni vert avslege 

som namneval

Holme Uttale: /drenng`òìnè/, jf. boka Stadnamn frå gardane i Odda - samla på 1920-

talet (1992), s. 27, /drèŋg`øynæ/ jf. det upubliserte manuskripet Ord bruka i 

stadnamn frå Odda herad av Kristofer Eitrheim og Olai Skulerud frå 1947, s. 26, 

der dette er beskrive som "slåtteøy i Grønsdalsloni". I hovudoppgåva Stadnamn i 

Oddadalen og tilgrensande fjellområdet frå 1976 står det derimot /v(d)vergåine/ 

som uttaleform. I boka Noko om stadnamn i Odda (1958) står det på s. 78 at "på 

Grønsdal (gnr. 17) har dei Drengøyna".

Skrifttradisjon: Drengøyna i økonomisk kartverk (ØK) frå 1964, Dvergøyni i Norge 

1:50 000 frå 1988, 1995 og 2009.

Høyringssvar: Kommunen har ingen merknader til framlegget om Dvergøyna.

Tilråding: Språkrådet har ingen merknader til forslaget om Dvergøyna.

Vurdering: I denne saka må det både avgjerast om førelekken skal skrivast Dverg- 

eller Dreng-, og om etterlekken skal skrivast -øyni eller 

-øyna. Namneforma Dverg- i staden for Dreng- kan vera ei mistyding, for serleg i 

handskrift kan dei to orda sjå like ut. Ev. kan Dvergøyna vera ei nyare omtolking 

av namnet Drengøyna. Kristofer Eitrheim fører opp namnet Drengøyna to stader 

med uttaleopplysningar, og det samsvarar med forma i økonomisk kartverk. 

Uttaleforma i hovudoppgåva frå 1976 er derimot i samsvar med det som er brukt 

i Norge 1:50 000. Uttaleopplysningane til Kristofer Eitrheim er frå 1920-talet, og 

dermed henta inn ein god del tidlegare enn i hovudoppgåva frå  1976. Det synest 

å vera mest grunn til leggja vekt på den eldste belagde namneforma Dreng-, 

serleg sidan den forma framleis såg ut til å vera i bruk då ØK vart namnsett so 

seint som i 1964, og sidan ho òg finn støtte hjå Mentz Rynning Nielsen i boka 

Noko om stadnamn i Odda frå 1958. (Framh.)



13 Drengøyna Holme Framh. vurdering

Skrivemåten -øyna eller -øyni reflekterer bunden form av hokjønnsordet øy 'land 

omgjeve av vatn'. I dialekten har det hokjønnsord med vokalutlyd tradisjonelt 

vore n-innskot i bunden form eintal, noko det er opna for å bruka i normeringa 

av stadnamn, jf. pkt. 4.1.5 i dei utfyllande reglane, der det vert opna for m.a. -na 

og -ni. I Odda er den gamle uttalen  for desse hokjønnsorda -na. Nielsen listar i 

boka si opp døma tao´na, kro´na og åi´na, men han presiserer at berre den eldste 

heimelsmannen hans nytta endinga -a, medan dei andre sa tao´nǝ, kro:´nǝ osv. 

Men det nye tettstadmålet i Odda har no generelt a-ending i bunden form eintal 

av sterke hokjønnsord, og i samsvar med det er a-ending er no brukt ved 

normering av stadnamn frå Tyssedal og Eitrheim og vidare sørover i Oddadalen 

og i Røldal. Det er soleis både ut frå gamal uttale 

-na i området og dagens bruk av -a grunnlag for å nytta a-ending i staden for i-

ending her.

Drengøyna vert fastsett som skrivemåte for offentleg bruk, jf. § 4 i lov om 

stadnamn og punkt 4.1.1 i dei utfyllande reglane. Dvergøyni vert avslege som 

namneval.

14 Storøyni / Storøyna Storøyna Holme Høyringssvar: Kommunen har ingen merknader til framlegget om Storøyna.

Tilråding: Språkrådet har ingen merknader til forslaget om Storøyna.

Vurdering: Førelekken Stor- har ein eintydig bruk. Sjå Drengøyna når det gjeld 

skrivemåten av etterlekken -øyni/-øyna.



15 Blåvatni Blåvotna Gruppe av 

tjørnar

Uttale: Det ligg ikkje føre konkrete uttaleopplysningar for dette namnet, men for 

namnelekken vatn n. er fylgjande bøyingsmønster oppgjeve i det upubliserte 

manuskripet Ord bruka i stadnamn frå Odda herad av Kristofer Eitrheim og Olai 

Skulerud (1947): vatn, vat´né, vǫtn, vǫtnæ.

Skrifttradisjon: Blåvatni i Norge 1:50 000 frå 1962, 1988, 1995 og 2009.

Høyringssvar: I rådmannen i si innstilling står det at namnet Blåvatni burde vore 

oppført med Blåvotna som føreslegen skrivemåte, . Driftskomiteen går i staden 

inn for Blåvatna som skrivemåte. For dei andre namna på -vatni/-votni/-votna 

har kommunen ingen merknader til ei endring til -votna.

Tilråding: Språkrådet finn det utilrådeleg at denne namnelekken vert skriven -

vatna i eitt tilfelle og -votna elles. Dei tilrår at skrivemåten 

-votna vert nytta konsekvent i alle dei relevante namna i denne saka.

Vurdering: Sjå nedanfor.

15 Blåvotna Gruppe av 

tjørnar

Vurdering: I-endingar vart nytta gjennomgåande i heile gamle Odda kommune 

tidlegare ved normering av stadnamn i bunden form eintal av sterke 

hokjønnsord og i bunden form fleirtal av inkjekjønnsord, men i seinare tid har ein 

gått over til a-ending i området frå Eitrheim og Tyssedal og sørover Oddadalen i 

samsvar med Odda kommune sitt ynske. Det er difor naturleg at namna på -

vatni/-votni òg fylgjer normeringsmønsteret elles i dette området. Fleirtalsforma 

-votn- i det tradisjonelle målføret kjem av den gamle fleirtalsforma vǫtn med u-

omlyd i gamalnorsk. I pkt. 3.8 i dei utfyllande reglane står det fylgjande: "Når 

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

det visast i skrivemåten." Det er brukt -votni eller -votna elles i området som har 

dette dialekttrekket, og det er naturleg at -votn- vert nytta konsekvent i 

fleirtalsnamn. Namneforma -votna samsvarar òg med det som er brukt i Røldal, 

slik at det er råd å få ein eins normeringspraksis i denne delen av kommunen.

Blåvotna vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn og 

pkt. 3.8 i dei utfyllande reglane.



16 Kroskardvatni / 

Kroskarvotna

Kroskarvotna Gruppe av 

tjørnar

Jf. løpenr. 15. Skrivemåten -skar- utan d er i samsvar med normeringspraksisen 

elles på Vestlandet.

17 Sandbotnevatni / 

Sandbotnevotna

Sandbotnevotna Gruppe av vatn Jf. løpenr. 15

18 Revsvatni / Revsvotna (utgår frå saka) Gruppe av vatn Namnet er del av ei anna namnesak, og utgår difor frå denne saka.

19 Tuftevotna / Tuftevotna Tuftavotna Gruppe av vatn Uttale: Namneforma Tuftavotna er belagt i skulebornsoppskriftene for Røldal, og 

der er andre fleirtalsnamn av vatn òg skrivne -votna eller 

-våtna i samsvar med uttalen i Røldal.

Vurdering: I dette namnet vart det gjort vedtak om Tuftevotna i ei eldre 

namnesak frå 1993. Men førelekken her er gardsnamnet Tufto (gnr. 27), som 

står i dativ fleirtal, og tilhøyrande genitivsform får då -a-: Tufta-, slik ein finn i 

Tuftaelva, eit elvenamn ved garden, der det òg vart gjort vedtak om skrivemåten 

i 1993. Namneforma i skulebornsoppskriftene er soleis i samsvar med det ein 

ville venta i dette namnet. Bruken av fuge-a bør vera i bruk med målføreuttalen, 

jf. pkt. 6 i dei utfyllande reglane: "Ein bør nytte den samansetjingsmåten som 

samsvarar med dialektuttalen."

Tuftavotna vert fastsett som skrivemåte i samsvar med § 4 i lov om stadnamn og 

pkt. 6 i dei utfyllande reglane. Jf. elles løpenr. 15.

20 Langevotna / 

Langevotna

Langevotna Gruppe av vatn Jf. løpenr. 15

22 Vassdalsvatni / 

Vassdalsvotna

Vassdalsvotni Gruppe av vatn Uttale: I namnelista til hovudoppgåva Noko om stadnamn frå Hardangervidda 

vest av Botolv Helleland står /vass`dalsvåtnɛ/ som uttaleform.

Vurdering: Vassdalsvotni ligg midt på den gamle kommunegrensa mellom 

Ullensvang herad og Odda kommune. Det er i-endingar som er nytta elles i 

sterke hokjønnsord og i bunden form av inkjekjønnsord på båe sider av 

kommunegrensa i dette området, og det er difor grunn til å fylgja 

normeringspraksisen elles for -i i dette området.

Vassdalsvotni vert fastsett som skrivemåte med -votni i samsvar med tilsvarande 

namn i det same området og i tråd med den lokale, nedervde uttalen. Jf. elles 

løpenr. 15.



23 Steggjavotna / 

Steggjavotna

Steggjavotna Gruppe av vatn Jf. løpenr. 15

Uttale: Steggjavotna er ført opp som uttale i ei lokal namnesamling frå Røldal.

23a Søra Steggjavatnet Søra Steggjavatnet Vatn Jf. løpenr. 23

23b Nordra Steggjavatnet Nordra Steggjavatnet Vatn Formalisering av namnet. Nordra Steggjavatnet har ikkje vore i offentleg bruk 

tidlegare. Jf. elles. løpenr. 23.

24 Juklavotni / Juklavotna Juklavotni Gruppe av vatn På Hardangervidda frå Reinsnosi og nordover er det normeringspraksis for i-

endingar, jf. løpenr. 22.

25 Juklo Juklo (hovudnamn) Elv Det er tidlegare gjort vedtak om Juklavassåna, som no vert vidareført utan nytt 

vedtak som undernamn i Sentralt stadnamnregister (SSR).

Uttale: Inge Reinsnos fører opp Juklo som ei talemålsnær form, jf. innspelet hans 

som kommunen refererer til i høyringssvaret sitt.

Skrifttradisjon: Juklevasselvi i Norge 1:50 000 frå 1968 og 1995, Juklavassåni i 

Norge 1:50 000 frå 1996 og 2010, Juklavassåna etter vedtaket om -åna i 2013, 

Juklo på s. 86 i boka Vandring i gammal og ny tid frå 1999.

Høyringssvar: Inge Reinsnos skriv fylgjande i eit innspel: «Men Juklavassåna? Har 

eg aldri høyrt gjete, anna enn på kart….knapt nok. 

Fos oss er det og har det alltid vore Juklo. Ifrå eg som liten høyrde dei gamle 

snakka om heimfjellet og jakt, var det Juklo som var 'begjet'. Kjem me øve Juklo? 

Me kom ikkje øve Juklo? Fanen so kald ho va, Juklo, dan gongjen. Me kunne ikkje 

vassa Juklo, men kom oss øve pao fonne ned mot Breiavatnet. Eg har sjølv vassa 

Juklo fleire gonger, og vatnet er bitande. Ikkje rart når ein veit at ho kjem frå 

'juklen' Solfonn.»

Kommunen har ikkje merknader til ei namneendring frå Juklavassåni til Juklo, jf. 

Inge Reinsnos sitt innspel.

Tilråding: Språkrådet tilrår at Juklo vert fastsett som offisiell namneform.

Vurdering: Sjå nedanfor.



25 (Juklavassåna) Elv Vurdering: Til liks med Mågo og Moso er Juklo eit usamansett elvenamn, og 

tilhøyrer dermed ein namneklasse som inneheld mange av dei eldste stadnamna 

i Noreg. Desse bør difor i serleg grad handsamast som språklege kulturminne 

med det vernet som fylgjer av § 1 og 3 i lov om stadnamn, for dei inneheld noko 

av det eldste språkmaterialet me har i Noreg. Slike usamansette elvenamn får 

etter innarbeidd normeringspraksis o-ending når den nedervde, lokale uttalen 

har o-ending, jf. òg pkt. 4.2.2 i dei utfyllande reglane.

Det er lokal støtte til bruk av namnet, og namnet er dokumentert både i skriftleg 

bruk og i munnleg bruk lokalt. Det er dermed godt grunnlag for å ta det i 

offentleg bruk. Det er ikkje grunn til å handsama namnet Juklavassåna på nytt i 

denne saka, som vart vedteke med den skrivemåten i 2013, men det namnet 

vert vidareført uendra som undernamn i SSR.


