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Innangarðsútskifting í Kvívík

Ár 2016, mikudagin 7. des. kl. 19 varð útskiftingarfundur settur í Glæmuni í Kvívík at viðgera mál um
innangarðsútskifting av Kvívíkar bygd.
Fram varð lagt:
Skjal nr. 1:

Lýsing í Sosialinum 2. sept. 2016.
Lýst varð í svørtutalvu í Kvívík og á heimasíðunum hjá kommununi og hjá Umhvørvisstovuni.
2. des. 2016 varð aftur lýst í og Sosialinum, og fundurin varð kunngjørdur í útvarpinum
fundardagin.
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingarháttin, svaraði eingin.
Formaðurin lýsti fundin lógliga lýstan og settan.

Skjal nr. 2:

Grannastevnuviðtøkan frá 11. apríl 2006 við tilhoyrandi skjølum og góðkend av
Búnaðarstovuni 29. august 2006.

Skjal nr. 3:

Skriv frá Innlendismálaráðnum dagfest 28. januar 2009, har Petur Nielsen er uppnevndur til
útskiftingarformann.

Skjal nr. 4:

Útskrift úr rættarbókini 30. jan. 2007, har Hjørleif Kúrberg, Tórshavn, og Inger Merete í
Brekkunum, Hósvík, til nevndarlimir.
Tey hava bæði borið seg undan nevndararbeiðinum, og í teirra stað taka Eyðfinn S. Hansen,
Klaksvík, sum 1. varamaður og Heini á Heygum, Vestmanna, sum 2. varamaður sæti í
nevndini.

Víst varð til § 10, har útskiftingarkravið kann takast aftur, um øll, sum atkvøddu fyri útskiftingini á
grannastevnu, ynskja hetta. Málið varð ikki tikið aftur.
Habiliteturin varð viðgjørdur. Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran
ognara í Kvívík, at tað nemur teirra habilitet.
Eingin hevði viðmerking til habilitetin, og er nevndin skipað soleiðis:
Petur Nielsen, formaður
Eyðfinn S. Hansen, nevndarlimur
Heini á Heygum, nevndarlimur
Nevndarlimirnir hava áður skrivað undir hesa váttan sambært § 5, stk. 2:
“At eg vil leggja mær eina við og óheftur útinna tær skyldur,
sum liggja á mær sum útskiftingarnevnarlimi, tað vátti eg við
hond míni undir trúnaðartreytum.”
Um 30 eigarar vóru møttir.
Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan R. Frýdal, Óli Johansen og
Arnold Thomassen.
Nevndin hevur kannað eigindómsviðurskiftini.
Í Kvívíkar bygd eru góðir 600 eigindómar við íalt knøppum
1.750 lutum. Eigararnir eru o.u. 420.
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Sambært § 2 í útskiftingarlógini er grundarlag fyri útskifting, og
ásett verður: Útskifting innangarðs av Kvívíkar bygd verður at fremja.
Matrikulin og matrikulkortið verða grundarlagið undir útskiftingini.
Skjal nr. 5:

Eigararalistar fyri Kvívík.
Formaðurin greiddi frá, hvussu skiftið fer fram, og hvør
eigaranna lutur í skiftinum er.
Greitt varð frá, hvussu umráðandi tað er, at góðskumetingin er
røtt, og heitt varð á eigararnar at uppnevna fólk at hjálpa
nevndini at áseta miðalgóðsku fyri tey ymisku økini.
Uppnevnd vóru: Hans Martin Andreasen
ummas Marni Joensen
Dánjal Petur Müller
Randi Jacobsen
Niclas Joensen.

Tosað varð eisini um garðahald. Eigararnir í Ognarhaganum halda garðarnar frá Vestmannasundi og norður
til Stykkjabreiðá. Frá Stykkjabreiðá og fram til Leynará halda eigararnir Frammi í Haga garðarnar. Upplýst
varð, at Frammi í Haga hava nøkur gerði garðsskyldu.
Kort og eigaralistar liggja frammi á kommunuskrivstovuni, og skjølini er eisini tøk á heimasíðuni hjá
Umhvørvisstovuni: www.us.fo.
Fundurin lokin kl. uml. 20:30.

Góðskumetingin
Eftir útskiftingarfundin varð fundur settur í køkinum í Glæmuni at viðgera góðskumetingina innangarðs í
Kvívík. Nevndin møtti fullmannað.
Fyri eigararnar møttu Hans Martin Andreasen, Tummas Marni Joensen, Dánjal Petur Müller, Randi Jacobsen
og Niclas Joensen.
Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan R. Frýdal, Óli Johansen og Arnold Thomassen.
Tosað var um lendi út frá matrikulkortinum og litflogmyndum av øllum innangarðs.
Besti bøurin varð mettur at vera frá Norðaru Breiðá og heim á
Heyggin. Góðskan fellur so Norður í Bug. Somuleiðis er verri
góðska frá á Heygnum, Fram í Gerði, Út á Bø og Út á Leiti. Úti
á Leiti er so at siga óvelt og ringt atkomuligt og tí at meta sum
ringasti bøur. Yviri í Gerðum er góður djúpur bøur, men her er
nakað lægri góðska enn besti bøurin. Yviri í Heygum er grunt,
og tískil verður tað lægri mett.
Ætlandi fer nevndin at ganga um bøin í komandi viku.
Fundurin var lokin kl. uml. 2130.
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