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Uttangarðsútskifting, Líðin - Fremragonga, Funningur
Hósdagin 26. okt. 2017 kl. 19.00 varð útskiftingarfundur settur í skúlanum í Funningi at viðgera mál um
býti av haganum Líðini - Fremragonga, matr. nr. 190a, Funningur.

Møtt:

Umleið 20 eigarar og áhugaði møttu á fundi.
Nevndin var fullmannað, og er hon skipað soleiðis:
Petur Nielsen, formaður
Heini á Heygum, nevndarlimur
Malan Vilhelm, nevndarlimur
Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran ognara, at tað nemur
teirra gegni.
Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan R. Frýdal og Óli Johansen.

Fram varð lagt:
Skjal nr. 1: Skjal um ógegni nevndarlimanna.
Skjal nr. 2: Lýsingar, ið hava staðið í Sosialinum 6. og 11. okt. og í Dimmalætting 6. okt. 2017, í kunngerðatalvuni í Funningi og á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni og Runavíkar kommunu.
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin.
Skjal nr. 3: Grannastevnuviðtøkan frá 9. apríl 2015 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðarstovuni
10. sept. 2015.
Skjal nr. 4: Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagfest 15. sept. 2015, har Petur Nielsen er uppnevndur til
útskiftingarformann.
Skjal nr. 5: Útskrift úr rættarbókini, 16. febr. 2016, har Heini á Heygum, Vestmanna, og Malan Vilhelm,
Kunoy, verða uppnevnd til nevndarlimir.

Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan.
Víst varð til § 10 í útskiftingarlógini um, at útskiftingarkravið kann takast aftur, um øll, sum atkvøddu fyri
útskiftingini á grannastevnu, ynskja tað.
Formaðurin greiddi síðani frá mannagongdini í sambandi við útskiftingina og bað fundarfólkið greiða frá
haganum og skipanini av honum.

Líðin, Fremragonga, matr. nr. 190a, er 2 mk. 12 gl. stórur og o.u. 287 ha. til víddar. Hetta er alt ogn. Skipanin
er nú 154 áseyð, og alt er í kenning. Tað eru tvær gongur í haganum, og seyðurin er hampiliga støðufastur.
Viðtøkugarður (hegn) klívur hagan av rættini niðan undir vegin til Gjáar.
Hagabýtini hava verið fleiri í Funningi, tað seinasta í 1995, tá Líðin fór sundur í Fremrugongu og Ytrugongu.
Fremragonga er ringur vetrarhagi, og atgongdin til vetrarbit á bønum er avmarkað.
Hagastýrisformaður, Sigmar Bláberg, greiddi frá, at úrtøkan úr haganum hevur verið lítil í fleiri ár, men
seinastu 2-3 árini er vorðið nógv frægari, nú seyður teirra er havdur inni síðst á vetrinum.
Tað er upp á tal at gera seyðhús, men semja er ikki um hetta, tí summi vilja halda, at kostnaðurin er ov
høgur, og at hetta á ongan hátt er búskaparliga ráðiligt.
Flestu eigararnir tykjast tó vera á einum máli um, at átrokandi er, at skipaninin av haganum verður bøtt, og
á grannstevnuni var tí eisini trivaligur partur av eigarunum fyri at krevja útskifting.
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Á fundinum var tó ikki semja um, um rætt er at kloyva hagan í tvinnar partar.
Formaðurin endaði fundin, tá klokkan var farin av nýggju, og bað fundarfólkið kunna seg á heimasíðuni hjá
Umhvørvisstovuni um, hvussu leikur víðari fer í málinum.

Nevndin viðgjørdi málið eftir fundin.
Á grannastevnuni tóku flestu eigararnir undir við kravinum um útskifting, men á fundinum í kvøld vóru ikki
øll fyri at býta. Tað tykist sum eigararnir eru í tveimum áleið einsstórum bólkum.
Ósemja er um raksturin av haganum, og hetta forðar eyðsýniliga fyri skinsamari røkt.
Lítið er at ivast í, at hagin sum hagi ikki verður betur av at verða kloyvdur, men fundarfólkið helt, at tað ber
til at býta hagan í tveir væl nýtiligar og javngóðar partar. Tá verða færri í hvørjum parti, og røktin kanska
lættari.
Sum grundsjónarmið dámar útskiftingarnevndini lítið, at hagapartarnir verða ov smáir, tí ofta er støddin í
sær sjálvum ein trupulleiki fyri skinsomun rakstri. Ein hagi er ein felagsskapur, og ein felagsskapur skal
stýrast, og hetta eiga eigararnir at finna út av. Í hesum føri, tykist hetta tó ikki at bera til.
Nevndin avgjørdi tí at býta.
Mælt verður eigararunum til at seta fram ynski um, hvussu hagin kann býtast, og at lata nevndini hesi fyri
1. des. 2017.
Skjøl vm. síggjast á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni: http://us.fo/Utskifting

Petur Nielsen
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