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Oppstart av navnesak 2021/494 - fjellnavn på grensa mellom 
Molde og Sunndal kommuner 
 

Kartverket har fått inn en melding i Rett i kartet om feil navn på fjell i området mellom 

Meisalfjellet, Eresfjorden og Jordalsgrenda i Molde og Sunndal kommuner.  

 

Området er et populært turmål, og det er viktig for orientering og fjellsikkerhet at stedsnavn på 

kart samsvarer med faktisk bruk.  

 

Statens kartverk tar opp navnesak på navna for å få avklart korrekte navn på fjella, se 

kartskisse på neste side. Det er viktig å være oppmerksom på at fjell kan ha ulike navn sett fra 

ulike sider, og at alle navn som brukes, bør registreres. 

 

Kartverket sender med dette saken på lokal høring i begge de berørte kommunene, jf. § 8 i lov 

om stadnamn.  

 
 

Lokal høring 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av naturnavn. Før vi gjør vedtak, har kommunen 

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

som de har særlig tilknytning til.  

Navna som er registrert på kart i dag har allerede vedtatte skrivemåter, spørsmålet for disse 

gjelder korrekt lokalisering. Andre fjell er navnløse i dag. For fjellet med nummer 6 på 

kartskissa kjenner ikke innsenderen noe navn og det er heller ikke registrert noe navn på 

kartet, men innsenderen lurer på om det kan finnes et navn.  

 

Kartverket ber om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er det rette navnet på hvert fjell. 

Dersom folk kjenner til at det brukes flere navn om samme fjell, ber vi om å få opplyst de 

forskjellige navna.  

 

Skrivemåten skal ifølge loven fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av 

navnet. Man skal også følge gjeldende rettskrivingsprinsipp, jf. § 4 første ledd i lov om 

stadnamn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. 

mailto:post@kartverket.no


 

- 2 - 

  
 

Bakgrunnsinformasjon 

Tabellen viser informasjonen fra Wenche Toven og faren Eivind Toven (86), og det Kartverket 

har funnet på kart. Se også kartskisser på siste side.  

 

 Opplysning Toven Norgeskart.no Andre kart 

1 Blåfjellet fra Meisalfjellsida, 

Skarfjellet fra 

Jordalsgrendsida 

Skarfjellet Blåfjellet M711 Eresfjord, 

Blåfjellet - Skarfjellet M 711 

Sunndalsøra (Skardfjellet til 1992) 

2 Frusalen Blåfjellet  

3 Åbittinden Navnløs Aabittind rektangelmåling 1887 

4 Inste Åbittinden Navnløs  

5 Ågottinden Åbittinden Åbittinden M 711  

(Åbittind til 1992) 

6 Navnløs Navnløs  

 

Det er ikke samsvar mellom Blåfjellet – Skarfjellet som navn på samme fjell på M 711-kartene 

og at de er plassert på to ulike fjell på det elektroniske norgeskartet, norgekart.no.  

Det er heller ikke samsvar mellom plasseringen av Åbittinden på rektangelmålinga fra 1887 og 

på dagens kart.   
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Videre saksgang 

Kommunene har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist, f.eks. ved notis i lokalavis og 

på nettsidene sine. Kommunene 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. 

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 

 

 

Bjørge Stavik         Berit Sandnes 

fylkeskartsjef         stedsnavnansvarlig 

 

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

 

 Lenker: Lov om stadnamn  

 

 

Mottaker: SUNNDAL KOMMUNE 

MOLDE KOMMUNE 

  

 

Kopi Turid Øverås, Molde kommune 

Wenche Toven 

Ole Magne Ansnes, SUNNDAL KOMMUNE 

  

 

mailto:post@sprakradet.no
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1990-05-18-11


 

- 4 - 

 

Utsnitt av rektangelmåling fra 1887 med Aabittind (4173 fot = 1309 m) sentralt i bildet. Videre 

er Utklejva, Skarven og Nonshaug navnsatt.  

https://kartverket.no/om-kartverket/historie/historiske-kart/soketreff/mitt-kart?mapId=9305 

 

 

Blåfjellet – Skarfjellet som navn på samme fjell på M 711 Sunndalsøra, 2007 
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