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Oppstart av navnesak 2021/269 – Elgmerket og Klubben i 
Orkland kommune 
 

I forbindelse med adressering i Orkland kommune har Språkrådet tatt opp navnesak for navnet 

på ei seter og et nes i kommunen, jf. brev datert 19.5.2021. Navna skal inngå i adressenavn, 

og saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om 

stadnamn. I tillegg til primærnavna tar vi avleda navn med i saken.  

Saken omfatter følgende navn (med varianter av skrivemåter): 
 

• Elgmerket/Ålmerket/Allmerket/Ælmerkjet  tidligere seter (bnr. 526/3) 

• Elgmerkbruna/-brona    skog      

• Klubben/Kløbben     nes i Gangåsvatnet 

• Kløbb-bukta      vik i Gangåsvatnet 

 

For å se navna på kart med opplysninger om skrivemåte, se www.norgeskart.no/ssr/.  

 

Lokal høring 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarva gards- og bruksnavn og 

seternavn. Før vi gjør vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å 

uttale seg om bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av 

navn som de har særlig tilknytning til. Dette brevet går i kopi til eierne av bnr. 526/3.  

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av 

navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. 

Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.  

I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen, skal en som hovedregel følge 

gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn, jf. § 4 første ledd i lov om 

stadnamn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet.  
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Elgmerket/Ålmerket/Ælmerkje  
For navnet på denne tidligere setra er formålet å finne en skrivemåte som gjenspeiler uttalen og 

ikke skjuler meningsinnholdet, slik loven foreskriver. Kartverket har mottatt flere lokale innspill 

om at navnet kan være feil, at førsteleddet ikke er elg. Innsenderne har foreslått at opphavet 

kan være kan være allmerke ‘grense mot allmenning’ eller eldmerkje, et dialektord for 

geitrams. – Norsk ordbok har ordet ålmerke ‘allmenning’. Det kommer av norrønt almerki, som 

bl.a. brukes om allmenning i erkebiskop Aslak Bolts jordebok fra ca. 1430.   

Navnet er skrevet Elgmerket på alle Kartverkets kart, økonomisk kart fra 1964 og alle utgaver 

av Norge 1:50 000 fra 1972 og framover.  

Elgmerket er også brukt i bygdeboka og i Trollheimen. 2 Østlige områder, av Harald Folden. 

Folden oppgir uttalen ælmerkje.  

Eiendommen er tidlig skilt ut som egen matrikkelenhet. Matrikkelen har ulike skrivemåter: 

Aalmærket i 1838 og 1886 (under Resell), Elgmerket 1907 og 1950 (under Å, 116/3), Ålmerket 

i dagens matrikkel.  

Kommunen har foreslått Ælmerkjesveien som adressenavn. 

Det avleda navnet Elgmerkbruna som fikk vedtatt denne skrivemåte i 2002 blir med i saken. 

Økonomisk kart har skrivemåten Elgmerkbrona. Kartverket ber om at lokalkjente uttaler seg om 

hva som er rett sammensetningsform: -merk- eller –merk(j)es-.  

 

Klubben/Kløbben 

Her er det ikke samsvar mellom skrivemåten for neset og for bukta i Sentralt stedsnavnregister 

(SSR). Kløbb-bukta er eneste registrerte skrivemåte for navnet på bukta, mens Klubben er 

prioritert form for neset. Skrivemåten Kløbben på økonomisk kart fra 1965 er også registrert, 

som godkjent, men ikke prioritert form. Alle utgaver av Norge 1:50 000 fra 1971 og framover 

har skrivemåten Klubben for neset, mens bukta ikke er navngitt.  
 
Primærnavn og adressenavn 

Skrivemåten av primærnavnet (her seternavnet og naturnavna) vil normalt være retnings-

givende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, f.eks. adressenavn, jf. § 4 

tredje ledd i loven. Kommunen må derfor sette på vent saker som gjelder adressenavn der 

navna inngår, til det er gjort vedtak om skrivemåten av primærnavnet. Kommunen må ta 

hensyn til den vedtatte skrivemåten av primærnavnet når de skal gjøre vedtak. 

 

Bruksnavn 

Etter § 5 tredje ledd i lov om stadnamn har eieren rett til å fastsette skrivemåte av navn på 

eget bruk. Forutsetningen er at han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig 

bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.). I så fall kan eieren 

sende krav om det til Kartverket og legge ved slik dokumentasjon. Kartverket er formelt 

vedtaksorgan også for skrivemåten av bruksnavn fastsatt av eieren.  

 

Videre saksgang 

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 Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo 

(post@sprakradet.no), med kopi til Kartverket. Språkrådet vil så gi endelig tilråding til 

Kartverket. Ordinær høringsfrist for kommunen er to måneder fra kommunen mottar dette 

brevet. 
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For opplysninger om saksgang, kontakt Kartverket på telefon 32 11 80 00. For navnefaglige 

spørsmål, kontakt Språkrådet på telefon 22 54 19 50. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lars Mardal        Berit Sandnes 

fylkeskartsjef        stedsnavnansvarlig 

         tel. 321 18 782, mob. 98 54 5170 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

Lenker: Lov om stadnamn  

 

Kopi Anne Sølvi og Helge Olav Skreen (bnr. 526/3) 

SPRÅKRÅDET 

Sverre Solligård, ORKLAND KOMMUNE 

  

 

Klubben og Kløbbukta 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11
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Elgmerket i dag med hyttefelt og på økonomisk kart fra 1964, med seterhusa avmerka.  
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