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VEDLEGG 7: BYGDE- OG GRENDENAVN I TANA KOMMUNE 
I tabellen nedenfor er skrivemåten av de samiske og kvenske bygde- og grendenavnene tilrådd 
fra stedsnavntjenestene, mens de norske navnene kun er foreslått skrivemåte. 
 
Foreslått eller tilrådd skrivemåte  
Navn: Skrivemåte som ikke skal benyttes 
 
Samisk navn Kvensk navn Norsk navn Merknad 
Čuđegurra  - Russeskaret Norsk navn godkjent som grende- og 

bruksnavn. Samisk navn godkjent som 
grendenavn. Navnet Čuđiidgurra godkjent 
som navn på skar. 

Luosnjárga  - Laksnes Samisk navn vedtatt som navn på nes og 
godkjent som grendenavn. Norsk navn 
godkjent som grende- og bruksnavn. 

Bievrrá - - Samisk navn godkjent som grendenavn. 
Navnet Bievra er godkjent som bruksnavn. 

Geavgŋoaivi 
(allerede vedtatt 
09.01.2014) 

- Forsholmen/ 
Fossholm 

Samisk navn vedtatt som navn på stryk og 
grend. Norsk form brukes ikke lokalt og 
kan utgå som grendenavn. 

Lákšjohka  - - Vedtatt som navn på elv og grend. 
Usikkert om navnet skal benyttes som 
grendenavn. 

Bildán - - Godkjent som  grende- og bruksnavn. 
Formen Bildánguoika er vedtatt som navn 
på stryk, 

Vuollegeavŋŋis  Isokoski Storfossen  Samisk navn vedtatt som navn på foss. 
Norsk navn godkjent som navn på foss. 

Buolbmát/ 
Buolbmák  

Pulmanki  Polmak Samisk og norsk navn godkjent som 
bygdenavn. 

Gárdat/ Gárdak  - - Godkjent som grende- og bruksnavn. 
Lálloš - - Godkjent som bruksnavn. 
Leaibenjárga  Leppäniemi - Samisk navn godkjent som navn på nes. 
Árbánatjohka/ 
Árbánanjohka/ 
Árbánakjohka 

- Holmesund 
Holmsund 

Árbánanjohka  godkjent som navn på 
bekk. Norsk form godkjent som navn på 
gårdsbruk. Navneformen Holmsund brukes 
ikke lokalt og kan utgå.  

Miennajohka/ 
Miennájohka 

  Godkjent som navn på bekk. 

Lišmmajohka Lismajoki - Samisk navn godkjent som navn på elv. 
- - Vestre 

Skiippagurra 
Har vært brukt om et bygdelag, som nå har 
byttet navn til Hedeguohppi. 

Hedeguohppi Hietakuoppa - Samisk navn godkjent som grendenavn. 
Deanušaldi 
(vedtatt) 

- Tanabru  Navnet Tana bru er vedtatt som navn på 
tettstedet. 

Máskejohka 
(vedtatt) 

Maskijoki Masjok 
(vedtatt) 

 
 
 
 
 



 
 Side 19 av 19 

 

Samisk navn Kvensk navn Norsk navn Merknad 
Suolovárri Väylänmukka Holmfjell Samisk og norsk navn godkjent som navn 

på bruk og fjell. 
 Suoluvaara 

(navn på fjell) 
  

Golggotjohka Kulpukanjoki Gulbojok Samisk navn godkjent som navn på bruk 
og elv. 

Bokcá (vedtatt) Poksa Boftsa 
(vedtatt) 

 

Ruostefielbmá/ 
Ruostafielbmá 

Ruostefjelma 
 

Rustefjelbma Begge de samiske formen godkjent som 
navn på bygd og bekk. 

Bonjákas Punakas Bonakas Samisk og norsk navn godkjent som navn 
på grend. 

Bajit Bonjákas  - Øvre Bonakas Navnene utgår 
Guhkesnjárga  Pitkäniemi Langnes Samisk  og norsk navn godkjent som navn 

på nes og grend. 
Ráttovuotna  Rautuvuono Smalfjord Samisk navn godkjent som navn på fjord. 

Norsk navn godkjent som navn på bygd. 
Smalfjorden er  godkjent som navn på 
fjord. 

Ávskár  - Auskarnes Samisk og norsk navn godkjent som navn 
på grend.  

Čuollovuotna  - Tarmfjord Samisk navn godkjent som navn på fjord. 
Tarmfjorden er godkjent som norsk navn 
på fjord. 

Deanodat - Vestertana Samisk og norsk navn godkjent som navn 
på fjord og bygd. 

Gárgogeahči/ 
Gárggogeahči 

- - Gárgogeahči er godkjent som bruksnavn, 
mens Gárggogeahči er godkjent som 
grendenavn. 

Šuoššjohka - - Godkjent som navn på elv, bruk og grend. 
Álletnjárga/ 
Álleknjárga 

Allikkaniemi Alleknjarg Samisk navn godkjent som navn på nes og 
bygd. 

Geaidnogeahče - Veienden Samisk  navn godkjent som navn på bygd. 
Norsk navn godkjent som adressenavn. 

Suohpanjárga  Suoppuniemi - Samisk navn godkjent som navn på nes og 
grend. 

Sieiddá  
(Nuorttit  
Sieiddá) 

Seita Seida 
 

Samisk navn godkjent som navn på bygd. 
Seidafjellet godkjent som navn på fjell 
Formen Nuorttit  Sieiddá utgår 

Oarjjit Sieiddá  Vestre Seida Formen  Oarjjit Sieiddá utgår 
-  - Søndre Luftjok Vedtatt adressenavn 
Luovttejohka 
(vedtatt) 

Louttijoki Luftjok 
(vedtatt) 

 

Suorbmávži Surmaatti Fingervann Samisk og norsk navn godkjent som navn 
på bygd. 

Ivvárašjohka Iivarinjoki Ivarjok Samisk navn godkjent som navn på bekk. 
- - Sandlia Godkjent som navn på grend. 
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Samisk navn Kvensk navn Norsk navn Merknad 

 
Pietarinnuora/  
Pietarinnurkka 

Petterlund Norsk navn godkjent som grende- og 
bruksnavn. Er Pietarinnurkka i bruk?  

Hárrejohka  
 
Harrijoki 

 
Harrelv 

Samisk og norsk navn godkjent som navn 
på elv. 

-  
- Austre 

Bonakas 
 

Juovlavuotna 
(vedtatt) 

Jouluvuono Austertana 
(vedtatt) 

 

- - Leirpollskogen Godkjent som grendenavn. 
Geresgohppi - - Godkjent som navn på grend og vik. 

Lávvonjárga 

Laavuniemi  
 

Lavonjarg 
Teltnes 

Samisk navn vedtatt som navn på nes og 
godkjent som grendenavn. Navnet Teltnes 
er godkjent som grendenavn, men brukes 
ikke lokalt og kan utgå.  

Skáidi 
Skaiti - Samisk navn godkjent som navn på fjell og 

grend. 
Gakca - - Godkjent som grendenavn. 


