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Båtsfjord kommune – kvenske stedsnavn i Varangerhalvøya nasjonalpark – 
foreløpig tilråding 
 
 
Nord-Varanger kvenforening har tatt kontakt med den kvenske stedsnavntjenesten i brev av 
29.11.2019, med ønske om at det reises navnesak om de kvenske parallellnavnene på flere steder i 
Varangerhalvøya nasjonalpark. Navnekonsulenten for kvenske stedsnavn reiser herved navnesak om 
de kvenske parallellnavnene til følgende seks objekter i Båtsfjord kommunes del av nasjonalparken:  
 

Eksisterende navn: Kvenske navn (foreløpige tilrådinger): 

Oarddojávri Ortojärvi 

Syltefjordelva Ortojoki 

Skipskjølen Köölitunturi, 
Kööli, 
Selkätunturi 

Ryggfjellet Kivitunturi 

Grythaugen Patatunturi 

Komagelva Kumajoki 

  
Se vedlagte navneskjema for ytterligere informasjon om objektene og de foreløpige tilrådingene. 
 
Båtsfjord kommune skal nå kunngjøre at det er reist navnesak, slik at lokale organisasjoner får høve 
til å uttale seg. Kommunen har også rett til å uttale seg i disse sakene, ettersom det er Kartverket, og 
ikke kommunen, som er vedtaksorgan for skrivemåten av naturnavn. Se for øvrig § 8 i lov om 
stadnamn. 
 
I kunngjøringen skal det opplyses om hvilke navnesaker som er reist, hvor man kan få sakspapir og 
fristen for å uttale seg.  I tillegg til at saken kunngjøres offentlig ber vi kommunen om at saken sendes 
direkte til lokale organisasjoner kommunen vet har ei særlig tilknytning til stedsnavnene, f.eks. lokale 
kvenske lag og foreninger. De som etter stadnamnlova har rett til å uttale seg, skal ha minst to 
måneder til å uttale seg fra saken blir kunngjort for dem, jf. § 8 i forskrift om stadnamn. Eventuelle 
høringsuttalelser sammen med kommunens egen uttalelse sendes tilbake til oss i Kvensk 
stedsnavntjeneste, som så vil gi endelig tilråding i navnesakene. 
 
 
For navnekonsulent for kvenske stedsnavn, Irene Andreassen. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Daniel Gusfre Ims  Pål Kristian Eriksen 
seksjonssjef  seniorrådgiver 

 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrifter. 
 
 
Mottakere: 
Båtsfjord kommune    

 
 
Kopi til: 
Kartverket    
Sametinget    

 
 

Vedlegg:  
Navnesaksskjema (Båtsfjord, 
nasjonalpark) 

75204 
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