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Oppstart av navnesak 2019/43 – Skavhaug(g)- og Skrovesvollen i
Verdal kommune
I forbindelse med adressering i Verdal kommune i 2014 ba Stedsnavntjenesten om navnesak
for noen av de foreslåtte navna. Flere av disse navna valgte kommunen å ikke bruke, og saken
stoppet opp. Nå har Verdal kommune kontaktet Kartverket for å få på plass de siste
områdeadressene, i en e-post 30.1.2019. De ønsker å bruke fem navn fra den gamle saken. Av
disse er Nord-Vera, Storlunet og Svensklunet godkjente og tilrådde former som kan brukes uten
videre (–lunet er eneste vedtatte form i Verdal). For de to siste navna, Skavhauggvollen og
Skrovesvollen, er det behov for navnesak for å avklare skrivemåten
Skavhauggvollen er avleda av gårdsnavnet Skavhaug(g) som har flere skrivemåter i offentlig
bruk, mens navnet Skrovesvollen ikke er registrert fra før. Navnesaken blir tatt opp for å få
avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket sender med dette saken på lokal høring i
kommunen, jf. § 6 i lov om stadnamn.
Skrovesvollen – Skrovoseteren
Kommunen ønsker å bruke Skrovesvollen som adressenavn, og opplyser at det er dette navnet
som brukes lokalt, ikke Skrovoseteren som er registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR,
register over godkjente skrivemåter av navn på kart). På eldre rektangelkart var skrivemåten
Skrove Sr.
I tilrådinga fra 2014 peker stedsnavntjenesten i 2014 på at navn som er avleda av gårdsnavnet
Skrove har ulike fuger, -e-, -o- og -es-. Uttalen av gårdsnavnet Skrove har endra seg fra
/’’skrovon/ til /’’skråve/ i løpet av 1900-tallet (se vedlegg 1). Samtidig ser det ut til at
sammensetningsformen har gått fra Skrovo- til Skroves-, jf. Skrovolia, men Skrovesvola.
Skrove har hatt to setre, en ved Holtjønnbekken og en i Tjuvdalen. I «Seterbruket i Verdal»
kalles den første Skrovevollen, den siste Tjuvdalsvollen eller Skrovesvollen (s. 176, 189, jf. s.
15).
I denne saken ønsker Kartverket opplysninger om hvilket navn som brukes i dag om setra ved
Holtjønnbekken, om uttalen, og om Skrovoseteren og Skrovesvollen oppfattes som navn på
samme objekt.
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Skavhaug(g) gnr. 221
I matrikkelen har skrivemåten av gårdsnavnet vært Skavhaugg, mens bnr. 1 og 2 skrives
Skavhaug øvre og nedre. Gårdsnavnet har vært skrevet både Skavhaug og Skavhaugg på kart.
Skavhaug er tilrådd form i SSR, og de to bruka skrives Øvre og Nedre Skavhaug.
Opprinnelsen til navnet er ‘skavhogg’, sted der det hogges skav, dvs. kvist og bark til dyrefor
(Norske Gaardnavne 15 s. 142). At sisteleddet er hogg og ikke haug framgår av eldre uttale, /haugg/ i NG og /-höugje/ i opptegnelse fra 1943 (se vedlegg 2).
Følgende navn er med i saken:
 Skavhaug(g) – gnr. 221
 Øvre Skavhaug - bnr. 221/1
 Nedre Skavhaug – bnr 221/2
 Skavhaug(g)vollen - seter
 Skavhaug(g)vola - fjell
 Skavhaugstormyra - myr
For flere opplysninger om navna, se innsynsløsningen vår for SSR: http://norgeskart.no/ssr/.
Lokal høring
Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av nedarvete gards- og bruksnavn, seternavn og
naturnavn. Før det gjøres vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett
til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om
skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn skal
eierne få tilsendt direkte fra kommunen. Det gjelder eiere av bnr. 221/1 og 221/2.
Bruksnavn
Etter lov om stadnamn har grunneieren rett til å fastsette skrivemåten av navn på eget bruk
dersom han kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på
offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 6 andre ledd i lov om stadnamn. Det er
Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen
skrivemåte enn den Kartverket vedtar, kan han sende krav om det til Kartverket og legge ved
gyldig dokumentasjon.
Normeringsprinsipp og saksgang
Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvete, lokale uttalen
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. Skrivemåten skal være
praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I rettleiing til forskrift om skrivemåten
av stadnamn er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan stedsnavn skal normeres.
Skrivemåten i primærfunksjonen vil normalt være retningsgivende for skrivemåten av det
samme navnet i andre funksjoner, f.eks. for adressenavn som er like eller avledet av navnet, jf.
§ 4 andre ledd.
Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. ved notis i lokalavis og
på nettsidene sine. Kommunen har også ansvaret for å innhente og samordne de lokale
høringsuttalelsene. De skal sendes til Stedsnavntjenesten i Språkrådet, Språkrådet, Postboks
1573 Vika, 0118 Oslo (post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Stedsnavntjenesten vil så
gi endelig tilråding til Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder fra dere
mottar dette brevet.
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Med vennlig hilsen
Lars Mardal
fylkeskartsjef

Berit Sandnes
stedsnavnansvarlig Trøndelag

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Språkrådet
Alf Roksvåg, VERDAL KOMMUNE

Vedlegg 1

Vedlegg 2

-3-

