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Pag. 2395 Ár 2010 hósdagin 18. nov. kl. 10.00 varð útskiftingarfundur settur í Gamlaskúla í 
Hvannasundi at viðgera mál um uttangarðsútskifting av Millum Húsanna, matr. nr. 
157a, í Depli. 
 
Fram varð lagt: 
 
Skjal nr. 1: Lýsing í Dimmalætting og Sosialinum, og lýsing í kunngerðatalvuni. 
 
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, 
nevndi  Rólvur Sivertsen, at lýsingin var komin seint í talvuna. Útskiftingarformaðurin 
gav honum rætt í tí, men segði, at lýsingin hevur staðið tríggjar ferðir í Dimmalætting 
og Sosialinum og nú stóð í talvuni. 
 
Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan. 
 
Skjal nr. 2: Grannastevnuviðtøkan frá 14. apríl 2008 við tilhoyrandi skjølum og 
góðkend av Búnaðarstovuni. 
 
Skjal nr. 3: Skriv frá Løgmálaráðnum dagfest 20. august 2008, har Petur Nielsen er 
uppnevndur til útskiftingarformann. 
 
Skjal nr. 4: Útskrift úr rættarbókini 3. feb 2009, har Olaf í Garði Joensen, Eiði, og 
Heini á Heygum, Vestmanna, verða uppnevndir til nevndarlimir. 
 
Habiliteturin varð viðgjørdur. Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella 
svágdar við nakran ognara í hagapartinum, at tað nemur teirra habilitet. 
 
Eingin hevði viðmerkingar til habilitetin, og nevndin er: 
 

 Petur Nielsen, formaður 
Olaf í Garði Joensen, nevndarlimur 
Heini á Heygum, nevndarlimur 
 

Pag. 2396 Nevndin hevur áður undirskrivað 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”. 
 
 
Møttir vóru o.u. 10 eigarar. 
 
Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan R. Frýdal og Óli Johansen. 
 

 Víst varð til § 10 í útskiftingarlógini, har møguleiki er hjá teimum, ið hava atkvøtt fyri á 
grannastevnu, nú at taka málið aftur. Eingin tók orðið. 

 
 Formaðurin greiddi frá mannagongdini við útskifting.  
 

Kort og loftmynd av haganum varð framvíst. Formaðurin bað um at fáa hagan lýstan. 
 



 
 Fleiri av teimun møttu eigarunun og onnur, ið umboðaðu eigarar, mettu tað var skeivt 

at býta hagan sundur. 
 
Páll Trondesen, festari, segði at hann ynskti hagan býttan, so at landsjørðin, ið er 1 
mk. 08 gl., fekk einbýttan haga frá markinum móti Norðtoftum og norðureftir. Han 
kundi hugsað sær eitt mark eftir enninum millum Breytardal og Húsadal. 
 
Hagin er 4 mk. Áseyðatalið var uppgivið at vera 1½ á gyllinin = 96 seyðir +12 í røkt + 
hagastýrisløn o.a., tilsamans um 120 seyðir. Alt er kenning. 
 
Seyðurin fær hoyggj um veturin. Fleiri av ognarunum hava seyðahús undir noðrara 
parti av haganum, meðan ein hevur havt seyðahús undir syðra parti út móti Toftum.  
 
Norðan fyri bøgarðarnar í Depli er stórt gott seyðahús, sum eisini blívur brúkt sum 
rætt. Hagin eigur húsið. 
 
Fundurin slitin, verður uppafturtikin kl. 14. 
 
 

Pag. 2397 Kl. 14 varð fundurin uppafturtikin. Umleið somu eigarar møttu. 
 
Eigaralistin varð lisin upp. 
 
Nevndin hevur hugt at haganum og eisini eftir, hvar eitt møguligt mark millum 
partarnar kann vera. Nevndin hevur eisini verið í seyðahúsinum, ið hagin eigur.  
 
Tosað bleiv nógv um, hvar eitt møguligt mark skuldi ganga. Eisini blivu 
víddarrokningar gjørdar. Onkur nevndi, at markið kundi ganga oman í horni á trøðni 
matr. nr. 29, eigari Magdalena Færø, síðan eftir bøgarðinum norður í Depilsá og í 
sjógv. Onkur nevndi eisini, at stikið, ið stendur frá hamrinun oman í bøgarðin, kundi 
brúkast sum mark. Morkugjótan longur uppi og syðri var eisini nevnd. 
 
Viðvíkjandi seyðahúsinum vóru eisini uppskot frammi um felags ogn millum ognina 
og landsjørðina og møguligt býti av húsinum. Eisini var nevnt, at festarin kundi fáa 
tinglýstan brúksrætt til ein part av húsinum í nøkur ár. Um hagin bleiv býttur, ætlaði 
festarin at gera nýggja rætt í partinum, hann fekk. 
 
Ein lítil støðgur var, meðan nevndin tosaði um, møguligt var at skifta. Nevndin er 
samd um, at málið verður framt. 
 
 
Fundur lokin. 
  
 

Petur Nielsen       Olaf í Garði Joensen      Heini á Heygum 
 
 
 



Pag. 2398 Ár 2011 mikudagin 16. febr. kl. 10.00 hevði útskiftingarnevndin fund á Umhvørvis-
stovuni at viðgera mál um uttangarðsútskifting av Millum Húsanna, matr. nr. 157a í 
Depli. 
 
Nevndin var fullmannað.  Fyri Umhvørvisstovuna møttu Óli Johansen og Jógvan R. 
Frýdal á fundi. 
 
Nevndin var samd um at býta hagan í tveir partar. 
 
Nevndin skjýtur upp at kalla sunnara hagapartin “Breytardalur” og norðara partin 
“Húsadalur”. 
 
Landsjørðin far Breytardal, og ognarjørðin Húsadal.  Markið verður oman eftir rustini 
millum dalarnar, so sum kortið - skjal. nr. 5 - vísir.  Breytardalur eigur grasningsrætt 
norður móti Depilsá, og Húsadalur eigur grasningsrætt frá Depilsá og norður móti 
markinum móti haganum “Norðaripartur”, matr. nr. 156. 
 
Matr. nr. 17 fellur til hagan Húsadal, og matr. nr. 18 fellur til Breytardal. 
  
Servituttur at lýsa á matr. nr. 17: Breytardalur hevur rætt at nýta rættina/seyðhúsið í 
geilini oman fyri vegin, til hann hevur gjørt aðra rætt, ella í mesta lagi 10 ár eftir, at 
úrskurðurin er sagdur. 
 
Servituttur at lýsa sum byrða á hagan Húsadalur: Hagin Breytardalur hevur rætt at 
reka seyð sín í rættina á matr. nr. 17, so leingi sum nýtslurætturin á matr. nr. 17 
hevur virkna. 
 
Gjørt varð uppskot til fyrbilsplan, sum nú verður sendur øllum eigarum til støðutakan. 
 
Viðmerkingar til fyribilsplanin skulu vera útskiftingarnevndini í hendi innan 1. apríl 
2011 og stílast til: 
 

Útskiftingarnevndin 
Umhvørvisstovan 

Traðagøta 38 
165 Argir 

 
 
 
Ár 2011 mikudagin 8. juni hevði útskiftingarnevndin fund á Umhvørvisstovuni. Allir 
limir vóru til staðar: Petur Nielsen, formaður, Olaf í Garði Joensen og Heini á 
Heygum, nevndarlimir.  
 
Til viðgerðar var endaligt býti av haganum Millum Húsanna í Depli. 
 
Uppskot til býti varð sent øllum eigarunum 11. mars 2011, har teir fingu freist til 1. 
apríl at koma við viðmerkingum. Tá freistin var úti, vóru ongar viðmerkingar komnar.  
 
Stikið, ið stendur frá viðurbyrginum niðan undir Rókina, og sum bleiv nevnt á 
fundinum 18. november 2010 sum møguligt mark, er uppmált 11. apríl 2011.  



 
Ásett verður:  
 
Hagaparturin Millum Húsanna, matr. nr. 157a, verður býttur í tveir partar. Markið 
verður: Úr Depilsknúki oman eftir rustini millum Húsadal og Breytardal oman í 
Snæhjalla, haðani oman á Rókina og eftir stikinum oman í bøgarðin, haðani eftir 
bøgarðinum norður í Depilsá og eftir ánni í fjøruna. Kortið skjal 6 vísir hetta.  
 
Norðari hagin verður matr. nr. 157a, Húsadalur, 2 mk. 08 gl. Sunnari hagin verður  
matr. nr. 157c, Breytardalur, 1 mk. 08 gl. Eigararnir eru sum víst í skjali 7. 
 
Húsadalur verður eigari av matr. nr. 17 og Breytardalur verður eigari av matr. nr. 18.  
Húsadalur eigur vetrarbitið norðanfyri Depilsá, og Breytardalur vetrarbitið sunnanfyri 
Depilsá. 
 
Servituttur at lýsa á matr. nr. 17: Breytardalur hevur rætt at nýta rættina/seyðahúsið í 
geilini omanfyri landsvegin, til hann hevur gjørt aðra rætt, ella í mesta lagi í 10 ár. 
 
Servituttur at lýsa á Húsadal matr. nr. 157a: Breytardalur hevur rætt at reka seyð til 
og frá rættini á matr. nr. 17 so leingi sum nýtslurætturin á matr. nr. 17 hevur virknað. 
 
Umhvørvisstovan skipar fyri, at markið millum hagarnar verður sett. 
 
Umhvørvisstovan ger upp útskiftingarroknskapin, og verður eigaranna partur av 
útreiðslunum álíknaður eigarunum og festaranum. 
 
Útskiftingin kemur í gildi 10. oktober 2011. 
 
Úrskurðurin verður sendur eigarunum í innskrivaðum brævi. 
 
Útskiftingin verður latin til ákæru, og er kærufreistin 3 mánaðir. Møguligar kærur, ið 
skulu vera skrivligar, skulu sendast til Yvirútskiftingarnevndina v/ Sorinskrivaranum, C 
Pløyensgøta 1, 100 Tórshavn, og vera honum í hendi í seinasta lagi 15. september 
2011. 
 
Fundurin lokin. 
 
Útskiftingin endað. 
 
  

Petur Nielsen       Olaf í Garði Joensen      Heini á Heygum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marknaseting millum Breytardal og Millum Húsanna. 
 
Mikudagin 23. mai 2012 møttu Jógvan Frýdal og Óli Johansen frá Umhvørvisstovuni 
á staðnum til at seta mark millum hagarnar. Fyri eigararnar møttu Øssur Justesen úr 
Norðdepli og Meinhard Simonsen úr Hvannasundi. 
 
Gingið varð niðan á Rókina og út móti Rustini har marknamerki varð sett í stein. 80 
metrar ovari varð marknamerki sett í stein og aftur 51 metrar longri uppi varð 
marknamerkið sett í hellu umleið 10 metrar oman frá klettinum undir Snæhjalla. 31 
metrar oman frá fyrst nevnda marknamerki varð marknamerki sett í hellu, og 57 
metrar longri niðri móti Rókini varð marknamerki sett í hellu. Hagani gongur markið í 
stikið undir Rókini og eftir stikinum oman í bøgarðin. 
 
Longdirnar millum marknamerkini eru vatnrøtt mál. Marknamerkini eru innmáld við 
GPS. 
 
 
 Jógvan Frýdal  Óli Johansen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


