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Uttangarðsútskifting, úti í Haga, Hvalba
Mánadagin 30. okt. 2017 kl. 13.00 varð útskiftingarfundur settur á kommunuskrivstovuni í Hvalba at
viðgera mál um býti av haganum Úti í Haga, matr. nr. 521, Hvalba.

Møtt:

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

Fram varð lagt:
Skjal nr. 1: Váttan um ógegni
Skjal nr. 2: Lýsingar, ið hava staðið í Sosialinum 6. okt. og í Dimmalætting 6. og 13. okt. 2017, í kunngerðatalvuni í Hvalba og á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni og Hvalbiar kommunu.
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin.
Skjal nr. 3: Grannastevnuviðtøkan frá 3. mars 2016 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðarstovuni
31. aug. 2016.
Skjal nr. 4: Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagfest 1. sept. 2016, har Petur Nielsen er uppnevndur til
útskiftingarformann.
Skjal nr. 5: Útskrift úr rættarbókini, 18. sept. 2017, har Jógvan Jákup Lauritsen, Sørvágur, og Malan
Jógvansdóttir Thomsen, Elduvík, 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.

Úti í Haga, matr. nr. 521, er 8 merkur stórur og o.u. 267 ha til víddar. Trý festi eru av landsjørð, tilsamans 5
mk 8 gl 4 sk.
Skipanin er sambært yvirlitinum hjá Kára Torsteinssyni 384 áseyð, svarandi til 3 áseyð á gyllinin. Fyrr var
kenning, men fyri 8-9 árum síðani tóku aðrir menn við, og tá varð broytt til fela, og skipanin minkað til eini
tvey frælsi á gyllinin. Úrtøkan hesi seinastu 2-3- árini hevur tó verið nógv lakari.
Menn lata illa at røktini av haganum. Ringt er at halda fólki til, og skilið hareftir.
Á grannastevnuni var stór undirtøka fyri at krevja útskifting, men á fundinum vóru menn ikki á einum máli
um, um býtast skal, ella hvussu hagin møguliga kann býtast. Flestu hildu tó, at fæst eitt hampiligt býti í lag,
verður tað til gagns fyri hagan og seyðin.
Onkur helt, at tað var skeivt, at kongsjørð og ogn vórðu løgd í sama haga, tá skift varð seinast í 1960’unum,
og at verður hagin býttur nú, eigur ogn at marka til ogn í grannahaganum, og landsjørð móti landsjørð. Eisini
varð dentur lagdur á, at býtisgrundarlagið eigur at vera markatal, ikki áseyðatal.
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Uttangarðsútskifting, úti í Haga, Hvalba
Vegna seks ognarmenn varð lagt fram skrivligt uppskot um býti, har ognin verður býtt frá, og fær haga næst
bygdini í Sandvík.
Kjakast varð dúgliga, men tá drúgvur klokkutími varð runnin, sleyt formaðurin fundin og bað eigararnar
koma aftur á fund kl. 15.00. Til ta tíð fór útskiftingarnevndin at taka støðu til, um býtt verður ella
útskiftingarkravið avvíst.
Nevndin viðgjørdi síðani møguleikarnar fyri býti. Mett verður, at ósemjan er so stór og skilið so vánaligt, at
átrokandi er at fáa í lag skipaði viðurskifti. Møguleikarnir fyri hesum eru størri, um færri er í hvørjum parti.
Nevndin heldur seg síggja onkrar møguleikar fyri einum býti, um eigararnir duga at vísa á, hvørjir fáa verið í
sama haga. Talan kann vera um at býta hagan í tveir ella tríggjar partar.
Fundurin varð settur aftur kl. 15.00, og somu menn møttu.
Formaðurin segði fundarfólkunum, at útskiftingarnevndin hevði avgjørt at býta.
Mælt var eigarunum til at senda nevndini uppskot um, hvussu hagin kann býtast, og hvør verður í hvørjum
parti. Freistin at seta fram uppskot er 1. des. 2017.
Fundurin varð slitin kl. 15.30.
Skjøl vm. síggjast á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni: http://us.fo/Utskifting

Petur Nielsen

Jógvan Jákup Lauritsen
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