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Matrikulstovan, tann 2. mai 2007

Pag. 2188 Ár 2004 týsdagin 15. juni kl. 12.30 varð útskiftingarfundur settur í kantinuni í
skúlanum í Trongisvági, at viðgera mál um uttangarðsútskifting av matr. nr. 867,
Botnskarðshagi, og matr. nr. 868, Kambhagi, Froðbiar bygd.
Fram varð lagt:
Skjal nr. 1: Lýsing í Dimmalætting leygardagin 22. og týsdagin 25. mai, og týsdagin
15. juni 2004 í Dimmalætting og Sosialinum og lýsing í kunngerðatalvuni.
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin,
svaraði Kristin Michelsen, at fundartíðin ikki var heppin, tí fleiri eigarar hava frí, og
aðrir ikki kunnu fara úr arbeiði.
Formaðurin greiddi frá, at hesin fundurin mest snúði seg um kunning um útskifting, og
møguleikar fyri at skifta, og at nevndin ikki tekur støðu til útskifting, fyrr enn allir
partar eru hoyrdir.
Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan.
Pag. 2189 Skjal nr. 2: Grannastevnuviðtøkan frá 31. januar 2001 við tilhoyrandi skjølum og
góðkend av Føroya jarðarráð.
Skjal nr. 3: Skriv frá Vinnumálastýrinum dagfest 19. september 2001, har Øssur Á.
Midjord er uppnevndur til útskiftingarformann.
Skjal nr. 4: Útskrift úr rættarbókini 5. mars 2004, har Súsanna í Búðini, Velbastaður og
Tróndur Niclasen, Bøur verða uppnevnd til nevndarlimir.
Habiliteturin varð viðgjørdur. Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella
svágdar við nakran ognara í Botnskarðshaga ella Kambhaga, at tað nemur teirra
habilitet.
Kristin Michelsen gjørdi vart við, at báðir nevndarlimirnir umboða kongs. Tróndur
Niclasen upplýsti, at hann bert var ognarmaður, tá hann kom á listan við
nevndarlimum.
Kristin Michelsen mótmælti samansetingini av nevndini. Nevndin vil taka støðu, tá
mótmælið er kannað nærri.
16. juni 2004 tosaði formaðurin við Kristin Michelsen, um hann framvegis mótmælti
samansetingini av nevndini. Hann upplýsti, at hann hevur kannað málið og góðtekur
Trónd Niclasen sum nevndarlim umboðandi ognina.
Pag. 2190 Eingin hevði viðmerkingar til habilitetin, og er nevndin skipað soleiðis:

Øssur Midjord, matrikulstjóri, formaður, Súsanna í Búðini, Velbastaður, nevndarlimur
og Tróndur Niclasen, Bøur, nevndarlimur.
Sambært § 5, stk. 2, undirskrivar nevndin soljóðandi váttan:
”At eg vil leggja mær eina við og óheftur útinna tær skyldur, sum liggja á mær sum
útskiftingarnevndarlimi, tað vátti eg við hond míni undir trúnaðartreytum”.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

Frá Matrikulstovuni møtti Jógvan R. Frýdal.
Møttir vóru um 25 eigarar.
Víst var til § 10, har útskiftingarkravið kann takast aftur, um øll sum atkvøddu fyri
útskifting á grannastevnu, ynskja tað. Eingin tók orðið.
Nevndin hevur kannað eigindómsviðurskiftini. Botnskarðshagi og Kambhagi eru 13
mk. tilsamans. Eigarar, sum eiga í báðum høgunum, eiga 9 mk. Tað eru sostatt bara 4
mk., sum bert eiga í tí eina hagapartinum.
Pag. 2191 Eisini eiga eigarar av Kambhaga og Botnskarðshaga 1/5 av Tvøráhagi, Uttaripartur,
matr. nr. 871.
Matr. nr. 23a eigur matr. nr. 869, Líðarhagi, Uttastipartur, og 4 gl. í matr. nr. 871,
Tvøráhagi, Uttaripartur.
Formaðurin greiddi frá mannagongdini, tá skift verður, serliga at fram verður lagdur
fyribilsplanur, sum eigararnir kunnu gera viðmerkingar til.
Hagarnir liggja í kenning, har eru ikki skipaði fylgi. Áseyðatalið í Botnskarðshaga er
3,5 seyð/gyllin og í Kambhaga 3 seyð/gyllin. Røktin er í báðum høgunum 8 áseyð á
mørkina ella 0,5 seyð/gyllin. Greitt varð frá, at báðir hagarnir verða riknir í tveimum,
tó verður Kambhagi rikin sama dag. Allir seyðurin er á bønum um veturin.
Skriv frá Regin Rasmussen varð handað nevndini. Eftir játtan frá Regin Rasmussen,
varð skrivið lisið upp. Formaðurin heitti á Regin Rasmussen at strika uppskotið á kort
í uml. 1:5000, so misskiljingar ikki skuldu standast av nevndu staðanøvnum. Hetta
kort varð kannað av Kristin Michelsen, sum hevði eitt annað uppskot, sum hann setti á
kortið.
Heitt var á eigararnar at venda sær til formannin ella Jógvan Frýdal, munnliga skrivliga, um teir ynsktu fleiri upplýsingar um útskifting, ella høvdu uppskot/ynskir í
samband við møguliga útskifting.

Pag. 2192 Tosað varð um vetrarbit. Nevnt varð, at ein møguleiki er, at kommunan yvirtekur
bøgarðin við teirri treyt, at eigararnir hava ábyrgd av, at seyður ikki kemur í býarøki
ella á vegir.
Tosað varð um tað ber til at lata eigararnar innangarðs hava vetrarbitið á síni ogn.
Hetta kann bert gerast, um teir hagapartar, sum eiga vetrarbitið, eru sinnaðir at lata tað
til eigararnar innangarðs uttan endurgjald. Fyrimunurin er, at óskilið, sum er í dag,
verður skipað, bøgarðurin verður hildin uttan kostnað fyri eigararnar, og kommunan
nýtist ikki at vetrarfriða allan bøin, fyri at fáa seyðin úr býarøkinum.
Fundurin lokin. kl. 14.30.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

Ár 2005 hósdagin 8. september kl. 10.00 varð útskiftingarfundur settur á Matrikulstovuni at viðgera mál um uttangarðsútskifting av matr. nr. 867, Botnskarðshagi, og
matr. nr. 868, Kambhagi, Froðbiar bygd.
Nevndin møtti fullmannað.
Nevndin viðgjørdi skriv, sum eru innkomin, og tað sum fór fram á fyrsta útskiftingarfundi.
Fyribilsuppskot skal gerast og sendast pørtunum sum skjótast.
Uppskotið skal bert býta tað ognina og festið frá, sum vilja liggja saman, og Jaspur
Vang, sum hevur seyðahús undir tí nýggja hagapartinum.
Pag. 2193 Seinni kann verða býtt millum kongs og ogn og millum Kambhaga og Botnskarðshaga, ella í tveir nýggjar partar í samráð við eigararnar.
Í sambandi við býtið verður markið um Líðarhaga, Uttastapart broytt við vídd fyri
vídd, so lættari verður at koma til nýggju hagarnar.
Tað hevur stóran týdning fyri býtið, hvussu hagarnir verða mettir. Á útskiftingarfundinum varð upplýst, at í Kambhaga ganga 3 áseyðir á gyllinin, meðan tað í
Botnskarðshaga ganga 3,5 áseyðir á gyllinin.
Í dag gongur seyðurin í Kambhaga á vetrarbiti hjá Botnskarðshaga og Líðarhaga.
Tá hugsað verður um, at Kambhagi ikki eigur vetrarbit og er óhøgligari enn
Botnskarðshagi, eigur metingin at verða 2-3, og skal uppskotið til fyrsta býtið nýta
hesa meting.

Vetrarbitið verður viðgjørt seinni.
Partarnir fáa 3 vikur at viðgera býtið.
Viðmerkingar skulu vera skrivligar og vera nevndini í hendi seinast 3 vikur eftir, at
uppskotið er sent frá Matrikulstovuni.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

Pag. 2194 Ár 2006 mánadagin 28. august kl. 10.30 varð útskiftingarfundur settur í kantinuni í
skúlanum Trongisvági at viðgera uttangarðsútskifting av Froðbiar bygd.
Formaðurin upplýsti, at útskiftingin av Kambhaga og Botnskarðshaga er løgd undir
hesa útskifting, og legði fram:
Skjal nr. 5: Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum 26. og 29. mai og í
kunngerðatalvuni.
Lýsing um útseting av fundinum til 28. august í Dimmalætting, Sosialinum og
kunngerðatalvuni 20. juni, og lýsing til fundin 23. og 24. august í Dimmalætting og
Sosialinum.
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin,
svaraði eingin.
Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan.
Formaðurin greiddi frá, at nevndin kom suður í tyrluni og í hesum sambandi hevði
kannað norður- og eystursíðuna av høgunum, tá tyrluskiparin hevði verið so
beinasamur at flúgva niðarlaga fram við høgunum vestureftir og hægri fram við
høgunum eystureftir.
Pag. 2195 Eigarar í Kambhaga og Botnskarðshaga upplýstu, at teir í øllum førum gingu um
hagan.
Formaðurin boðaði frá, at farið varð í hagan eftir at tey formligu skjølini vóru
framløgd.
Skjal nr. 6: Grannastevnuviðtøkan frá 13. februar 2006 við tilhoyrandi skjølum,
góðkend av Búnaðarstovuni 7. mars 2006.
Skjal nr. 7: Skriv frá Innlendismálaráðnum dagfest 19. apríl 2006, har Øssur Á.
Midjord er uppnevndur útskiftingarformaður.
Skjal nr. 8: Útskrift úr rættarbókini 17. mai 2006, har Súsanna í Búðini, Velbastaður
og Tróndur Niclasen, Bøur verða uppnevnd til nevndarlimir. Tey hava sum
nevndarlimir í útskiftingini av Kambhaga og Botnskarðshaga undirskrivað váttan sbrt.
§ 5, stk. 2.
Habiliteturin (gegnið) varð viðgjørdur. Nærmasti slektskapur við eigara uttangarðs í
Froðba er systkinabarn ommu, og er hetta ikki nær nokk at nema gegnið.
Pag. 2196 Nevndin er soleiðis skipað: Øssur Á. Midjord, formaður, Súsanna í Búðini,
nevndarlimur og Tróndur Niclasen, nevndarlimur.

Nevndin møtti fullmannað. Frá Matrikulstovuni møttu Jógvan R. Frýdal og Arnold
Thomassen.
Greitt varð frá, at útskiftingin nú fevnir um størri øki og fleiri eigarar, og gevur hetta
fleiri møguleikar fyri býti. Heitt varð á eigararnar at seta ynskir og upskot um býti
skrivliga fyri nevndina. Freistin varð sett til 14 dagar.
Kristin Michelsen upplýsti, at teir høvdu gjørt eitt nýtt uppskot til býti.
Eigarar, sum fyrr hava vent sær til nevndina, nýtast ikki at gera tað aftur, uttan so, at
teir hava broytt støðu, ella hava onnur ynskir nú.
Farið verður í hagan skjótast til ber. Møtt verður við vegin niðan í Nípuna kl. 11.30.
Fundurin lokin.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

Pag. 2197 Hagagongd
Á fundinum varð avrátt at fara frá eingilskmannaportrinum kl. 11.30.
Veðrið var gott, turt og klárt.
Við á ferðini vóru eigarar og umboð fyri eigarar: Poul Juul Michelsen, Rúni
Tummasarson, Jóannes Rasmussen, Johannes Joensen, Hallur Tummasarson, Símun
Hammer, Thormann Vang, Dan Thomsen og Kristin Michelsen. Útskiftingarnevndarlimirnir Súsanna í Búðini og Tróndur Niclasen. Frá Matrikulstovuni Arnold
Thomassen og Jógvan R. Frýdal.
Farið varð niðan á Nakk, har varð steðgað og hugt niðuryvir Nípuna. Síðani varð
gingið vestureftir eggini til Botnsskarð, har steðgað varð eina løtu. Haðani varð gingið
niðan á Kamb og út á Bustina, har steðgað varð og hugt niðuryvir røkurnar.
Heimaftur varð gingið eftir Kambinum og oman ígjøgnum Tvørhaga. Komnir omaná
vegin var klokkan trý, og nú var farið at sirma.
Á ferðini greiddu eigararnir frá høgunum, seyðarøkt, fjallgongu o.a. Stundum ójavnir á
máli.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

Pag. 2198 Ár 2006 tann 12. des. kl. 10.00 varð útskiftingarnevndarfundur settur á Matrikulstovuni fyri at viðgera uttangarðsútskifting av Froðbiar bygd.
Nevndin møtti fullmannað. Frá Matrikulstovuni møttu Jógvan Frýdal og Arnold
Thomassen.
Gerðabókin varð lisin.
Frágreiðing frá hagagonguni varð lisin.
Ynskini frá eigarunum vórðu lisin og viðgjørd.
Nevndin umrøddi uppskot til býti frá eigarum og tvey uppskot, sum Matrikulstovan
hevði arbeitt við. Nevndin valdi at halda áfram við tí eina uppskotinum hjá
Matrikulstovuni við atliti til ynskini frá eigarunum.
Ásetingar í samband við fyribilsuppskot til býti:
Býtisgrundarlagið skal vera 2 áseyðir á gyllinin í øllum høgum uttan í Botnskarðshaga,
har 2,5 seyðir eru á gyllinin.
Regulering av markinum millum Líðarhaga, Uttastapart og Botnskarðshaga verður
vídd fyri vídd.
Tosað varð um Kambhagi skuldi býtast javnt við 3. merkrum Heiman- og Handan
Kamb. Avgjørt varð at regulera Handan Kamb, soleiðis at 8 áseyðir verða fluttir frá
Handan Kamb til Heiman Kamb.
Eisini varð tosað um vetrarbit. Treytað av, at avtalur millum kommununa og hagarnar
eru formliga í lagi, verður ásett, at vetrarbitið framyvir skal hoyra til eigaran av
innangarðs og ikki til hagan.
Matrikulstovan ger fyribilsuppskot, skjal nr. 9, við eigaralista til næsta fund.
Fundurin lokin kl. 12.10.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

Pag. 2199 Ár 2007 tann 28. februar kl. 10.00 varð útskiftingarnevndarfundur settur á Matrikulstovuni at viðgera uttangarðsútskifting av Froðbiar bygd.
Nevndin møtti fullmannað. Frá Matrikulstovuni møttu Jógvan Frýdal og Arnold
Thomassen.

Gerðabókin varð lisin.
Greitt varð nevndini frá ynskjum og viðmerkingum, sum eru komin frá eigarum síðani
seinasta nevndarfund.
Skjal nr. 9, fyribilsætlanin, varð gjøgnumgingin og lýst í mun til ynskir frá eigarum og
nevndini.
Nevndin er samd um at leggja skjal nr. 9 fyri eigararnar til viðmerkingar.
Eisini var nevndin samd um at staðfesta avtalur millum kommununa og hagarnar, um
at vetrarbitið framyvir skal hoyra til innangarðs í samsvari við § 34 í hagalógini, og
ikki til hagan, um avtalurnar eru formliga í lagi.
Við útskiftingini hava allir hagar síni rættindi á sær sjálvum, tó er ikki tikin støða til,
um Kambhagi fyri Heiman og Nípan skulu nýta nýggju rættina í Botnskarðshaga í eitt
áramál.
Samogn millum hagarnar, fjøran og aðrir lutir, verða í matriklinum bókaðir sum
samogn eftir nýggja markatalinum.
Pag. 2200 Hvannhagi er býttur soleiðis:
Hvannhagi Vestaripartur, eigari: Nípan, Kambhagi fyri Heiman, Líðarhagi: Mittastiog Vestastipartur og Tvøráhagi Uttaripartur Eystari.
Hvannhagi Eystaripartur, eigari: Tvøráhagi Uttaripartur Vestari; Tvøráhagi Innaripartur; Líðarhagi Uttastipartur og Kambhagi fyri Handan.
Í samband við røkt av haganum hava Líðarhagarnir, Kambhagi fyri Heiman og fyri
Handan og Nípan ferðslurætt eftir eingilskmannavegnum í Nípuni og Kambhagi fyri
Heiman.
Ferðslurætturin til Hvannhaga liggur, sum hann lá, tó hevur Eystaripartur ferðslurætt
yvir Vestarapart.
Matr. nr. 840 verður lagt afturat Kambhaga fyri Handan.
Tvøráhagi Uttaripartur Vestari hevur ferðslurætt yvir matr. nr. 724 til vegin.
Tvøráhagi Uttaripartur Eystari hevur ferðslurætt yvir matr. nr. 227b til vegin.
Ogn og skuld hjá høgunum verða býtt eftir gamla markatalinum.
Býti av áseyði:
Gomlu hagarnir eru skipaðir í kenning, so sigast kann, at seyðurin er býttur. Fyri at fáa
hagfastan áseyð verður rátt eigarum, ið verða fluttir við nýggja býtinum, at býta um
áseyð ella sleppingarlomb í klipping 2007, tá býtið kemur í gildi.

Pag. 2597 Fyribilsætlanin og ásetingarnar fyri býtið verða kunngjørd eigarunum við lýsing í
bløðunum, send kommununi, hagastýrunum og umboðandi eigarum og skal liggja
frammi hjá kommununi og á Matrikulstovuni, til kærufreistin er úti.
Viðmerkingar og ynskir um broytingar skulu vera skrivlig, stílast til Matrikulstovuna,
Boks 2048, 165 Argir, og verða útskiftingarnevndini í hendi í seinasta lagi mánadagin
19. mars 2007.
Bókin lisin.
Fundurin lokin.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

Pag. 2598 Ár 2007 mánadagin 30. apríl kl. 12.30 varð útskiftingarfundur settur í kantinuni í
skúlanum í Trongisvági at viðgera útskifting av Froðbiar bygd.
Fram varð lagt:
Skjal nr. 10: Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum 20. og 24. apríl og í
kunngerðatalvuni.
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin,
svaraði eingin.
Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan.
Skjal nr. 11: Avtalur um seyð á bønum millum Froðbiar kommunu og Botnskarðshaga,
Kambhaga, Líðarhaga Mittastapart, Vestastapart, Uttastapart, Tvøráhaga Uttara- og
Innarapart.
Avtalurnar verða staðfestar, soleiðis at bitið innangarðs hoyrir til innangarðs
matrikulnumruni samsvarandi § 34 í hagalógini.
Tosað varð um ogn og skuld. Hagapartarnir kundu ikki upplýsa, hvussu støðan er.
Heldur ikki hvat nýggja rættin í Botnskarðshaga kostaði.
Pag. 2599 Skjal nr. 12: Býtið av gjaldi til hagarnar í sambandi við avtalurnar í skjali nr. 11,
roknað eftir gamla markatali.
Kristin Michelsen førdi fram, at ogn og skuld hjá høgunum vóru ávirkað av brúkinum,
síðani útskiftingin byrjaði, og at ávís matr. nr. hjá høgunum vóru seld.

Formaðurin upplýsti, at rímilig nýtsla kann góðtakast, men nýtsla, sum tekur
grundarlagið undan býtinum, ikki kann góðtakast.
Formaðurin ynskti upplýst, hvørji matr. nr. vóru seld, tá skjal nr. 15 viðgerð býti av
felagsogn. Kristin Michelsen kundi ikki upplýsa, hvørji matr. nr. vóru seld.
Skjal nr. 13: Endaligur planur í 1:18.000 við eigaralista, sum vísir áseyðatal og nýggja
markatalið.
Nýggja markatalið er roknað út frá áseyðatalinum. Tó er markatalið í Kambhaga fyri
Heiman og í Nípuni ásett soleiðis, at til ber at makaskifta gyllin fyri gyllin millum
hesar hagar.
Skjal nr. 14: Áseting av garðsskyldu millum hagarnar. Semja millum Tvøráhaga
Innarapart og Tvøráhaga Uttarapart er eisini skrásett.
Pag. 2600 Skjal nr. 15: Skráseting av matr. nr., sum eru býtt eftir markatali.
Kopi av skjali nr. 12, 13, 14 og 15 vórðu handað fundarluttakarunum.
Kristin Michelsen helt, at býtið var til fyrimuns fyri allar partar uttan hansara, og kundi
als ikki góðtaka uppskotið.
Kristin Michelsen kunngjørdi, at útskiftingin bleiv kærd í øllum førum, og rýmdi av
fundinum saman við nøkrum eigarum í Kambhaga fyri Heiman.
Nevndin helt áfram við fundinum, so staðfestast kann, hvat kann kærast.
Pag. 3083 Úrskurður
Skjal nr. 11, 12, 13, 14 og 15 verða staðfest saman við semju, skrásett á skjal 14.
Ferðslurætturin til Hvannhaga liggur, sum hann lá. Tó hevur Eystaripartur ferðslurætt
yvir Vestarapart.
Í sambandi við røkt av haganum hava Líðarhagarnir, Kambhagi fyri Heiman og fyri
Handan og Nípan ferðslurætt eftir eingilskmannavegnum í Nípuni og Kambhaga fyri
Heiman.
Matr. nr. 840 verður lagt afturat Kambhaga fyri Handan.
Tvøráhagi Uttaripartur Vestari hevur ferðslurætt yvir matr. nr. 724 til vegin.
Tvøráhagi Uttaripartur Eystari hevur ferðslurætt yvir matr. nr. 227b til vegin.
Viðvíkjandi býti av áseyði verður víst til pag. 2200.

Hagarnir hava øll rættindi inni á sær sjálvum. Øll tiltøk í høgunum fella til teir nýggju
hagarnar. Onnur ogn og skuld skulu gerast upp við gomlu eigararnar.
Nípan hevur rætt at nýta nýggju rættina í Kambhaga fyri Heiman, til teir hava gjørt sær
rætt.
Pag. 3084 Álagt verður Matrikulstovuni at seta markini, tá kærufreistin er úti. Gera upp
útskiftingarkostnaðin og senda rokning eftir markatali til hagarnar við upplýsing um
eigarar og markatal, og seta endalýsing við kærumøguleikum í bløðini.
Har hagi ynskir hegn, skal stikið standa uppi fyrsta 14. mai, eftir at útskiftingin er
staðfest.
Útskiftingin við tilhoyrandi skjølum verður latin til ákæru.
Kærufreistin fyri útskiftingina er 3 mánaðir frá í dag at rokna.
Kærur skulu vera skrivligar og stílast til Yvirútskiftingina, Sorinskrivarin, Tórshavn.
Skjølini liggja frammi á Matrikulstovuni og hjá kommununi, til kærufreistin er úti 30.
juli 2007.
Bókin lisin.
Fundurin lokin.
Útskiftingin endað.

Øssur Á. Midjord

Súsanna í Búðini

Tróndur Niclasen

