Oppstart av navnesak 2017/330 i Fræna kommune, Droga
Øynavnet Droga (uttale drå´ja) i Fræna kommune fikk vedtatt denne skrivemåten i navnesak
i 1992. Vedtaket ble ikke påklaget, og offisiell skrivemåte av øynavnet har vært Droga siden
da. I samme navnesak ble skrivemåten Drogavarden vedtatt for navnet på en høyde på øya.
Navnet til en gård på øya, som er det samme som øynavnet, ble ikke tatt med i navnesaken
den gangen.
I forbindelse med adressering (Drogavegen) har det kommet sterke protester mot
skrivemåten av øynavnet som ligger til grunn for vegnavnet. Oppsitterne langs Drogavegen,
det vil for en stor del si øyboerne, er misfornøyde med skrivemåten av vegnavnet, og ønsker
derfor ny navnesak på øynavnet. Fræna kommune ber derfor Kartverket om å gjenreise
navnesak på skrivemåten av de to navna. Kommunen sier skrivemåtene bør endres til
Drågen og Drågenvarden.
Til støtte for ønsket om å gjenreise navnesak kan en si at vedtaket ble gjort allerede i 1992.
Det er ikke sikkert at så mange var klar over dette vedtaket den gangen. Det kan være
grunnen til at klagene kommer nå som folk har mottatt varsel om adressering. Kartverket har
forståelse for ønsket om å få prøvd saken på nytt, og går med på kommunens forslag.
Kartverket reiser ny navnesak på skrivemåten av øynavnet Droga. Skrivemåten av
øynavnet vil også få betydning for skrivemåten av Drogavarden, Drogaklakken (grunne) og
Drogavegen.
Kartverket reiser også navnesak på gårdsnavnet til gårdsnummer 102, som er det
samme som øynavnet. Gårdsnavnet er bruksnavn til bnr. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Det er Drågen
som er den gamle matrikkelformen til gårdsnavnet og bruksnavna. Det er Statens kartverk
som er vedtaksorgan for gårdsnavn, bruksnavn og naturnavn, og kommunen er
vedtaksorgan for vegnavn. Drågen har stått på kart som navn på øya før 1992. Det samme
har Droga. Hunkjønnsform er vanlig i øynavn (Hitra, Smøla osv.) Dette gjelder også Droga.
Den gang skriftformene i norske stedsnavn fulgte dansk mønster, ble endingene gjort om til
såkalt felleskjønn: Hitteren, Smølen osv. I de fleste tilfellene er disse navna siden blitt
tilbakeført til norsk form med hunkjønn. Det kan forklare hvorfor den gamle formen var
Drågen og den vedtatte formen ble Droga. Skrivemåten Droga tar også hensyn til
skrivemåten av appellativet (fellesnavnet) drog, som har sammenheng med verbet å dra(ge).
Stedsnavnloven sier at vanlig kjente ord i språket skal som hovedregel følge normal
rettskrivning når de inngår som ledd i stedsnavn. Skrivemåten Dråga ville på den andre sida
vært nærmere uttalen av navnet, og kunne vært et alternativ, og da som et unntak fra
hovedregelen. Drogavarden er sammensatt av «drog» + sammensetningsleddet «a» +
«varden» (uttale: drå`gavarinj). Der må resultatet bli enten Drogavarden eller Drågavarden,
slik Kartverket ser det. Vegnavnet bør bli tilsvarende: Drogavegen eller Drågavegen og det
samme med Drogaklakken eller Drågaklakken.
Navnesaken starter med høringsrunde i kommunen. I høringsrunden har kommunen rett til å
uttale seg om skrivemåten. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn/bruksnavn,
og lokale organisasjoner om navn som de har særlig tilknytning til. Også enkeltpersoner som
har kjennskap til navn i navnesaken og synspunkt på skrivemåten, kan uttale seg i
høringsrunden.
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