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Høyringssvar frå Kyrkjebø Mållag 

 

Dei tre vestlandsfylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er 

samde om ein intensjonsavtale som grunnlag for å slå dei tre fylka saman  

til eit fylke/ ein region. 

 

Kyrkjebø Mållag er svært kritisk til at det ikkje vert slege fast i 

intensjonsavtalen at det i ein ny vestlandsregion skal vere nynorsk som 

administrasjonsmål og nynorsk i skriv frå statsorgan. 

 

Vestlandet har lange nynorstradisjonar.  

67 av kommunane er reine nynorskkommunar, berre 3 er bokmåls-

kommunar og 15 er såkalla nøytrale. 

Dersom vi skulle få ein språknøytral Vestlandsregion slik det har vore 

snakka og skrive om, vil nynorsk få eit særs dårleg vern og få svekka 

status i det som har vore dei viktigaste områda for nynorsk i vårt land. 

All røynsle viser at språkleg nøytralitet fører til meir bokmål.  

Språkval kan ikkje og skal ikkje vere nøytrale.  

Ein må velje det eine eller det andre.  

 

Vestlandet må velje nynorsk og vere stolte av dette valet ! 

 

For heile landet er det viktig at vi har og tek vare på eit nynorsk 

kjerneområde. Med den sterke posisjonen nynorsk har i vår del av landet 

tek vi det som sjølsagt at det vert klart og tydeleg vedteke at nynorsk er 

vestlandet si målform ? i administrasjon og i statlege organ.  

 

Utan slike vedtak vil reforma kunne bli til stor skade for språk, identitet 

og tilhøyrsle for oss som bur her. 

 

Vi seier som Jon Fosse: ?Vestlandet er utenkjeleg utan nynorsken og 

nynorsken er utenkjeleg utan Vestlandet? 

 

for  

Kyrkjebø mållag 

__________________  



Sturla Bell Fossen 
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