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 Fríggjadagin 1. nov. 2013  kl. 10.00 varð útskiftingarfundur settur í gamla skúla á Langasandi  at viðgera 
mál um býti av Langasandshaga. 

 

Møtt: Dávur Emil Samuelsen, ognarmaður, Djóni Zacharis Frýdal, ognarmaður, Maja Skaale Olsen, 
festari, og Hans Jacob Olsen, maður hennara. 

 Útskiftingarnevndin. 

  Frá Umhvørvisstovuni møtti Óli Johansen. 

 

Nevndin er skipað soleiðis: Petur Nielsen, landmálari, formaður 
Jóanis Nielsen, nevndarlimur 
Helga Lauritsen, nevndarlimur 

 Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran 
ognara, at tað nemur teirra gegni. Hetta verður váttað á serligum skjali, 
sum liggur í málinum. 

  

 Fram varð lagt: 

Skjal nr. 1: Lýsingar, ið hava staðið í Sosialinum nr. 117 og 119 frá 11. og 16. oktober 2013, í kunngerðar-
talvuni og á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni. 

Upp á fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin. 

Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan. 

Skjal nr. 2: Grannastevnuviðtøkan frá 1. juli 2009 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðarstovuni 
8. juli 2009. 

 Skjal nr. 3: Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagfest 9. juli 2009, har Petur Nielsen er uppnevndur til 
útskiftingarformann. 

 Skjal nr. 4: Útskrift úr rættarbókini, 7. juli 2011, har Jóanis Nielsen, Sandavágur, og Helga Lauritsen, 
Mykines, verða uppnevnd til nevndarlimir. 

 Víst varð til § 10 í útskiftingarlógini, har útskiftingarkravið kann takast aftur, um øll, sum atkvøddu fyri 
útskifting á grannastevnu, ynskja tað.  Tað varð ikki gjørt. 

 Formaðurin greiddi síðani frá mannagongdini undir útskiftingini og um kostnaðin og býtið av honum. 

 Hetta er ein 3-marka hagi, og 2 mk. og 4 gl. eru landsjørð.  Víddin er o.u. 490 ha.  

 Eigararnir greiddu frá, at hetta er ringur vetrarhagi.  Fellið hevur onkran veturin verið stórt, men seinastu 
árini hevur ligið betri fyri. Um góðskuna varð sagt, at Grønabrekka er góð, meðan Bøllureyn og lendið 
norður frá Sandfelli bert er grót og eyrur.  Annars er hagin væl vallaður, tó at onkrastaðni er mýrulendi. 

 Hagin verður røktaður í tveimum, festið sunnanfyri, og ognin norðanfyri.  Torvgjá er brúksmark.  Gamla 
skipanin var 4 seyð og 1 bein upp á gyllinin, men ognin hevur nú 5 seyðir á gyllinin, og festið 3½.  

 Ynskið er, at ognin verður fyri seg, og festið fyri seg, og at hegnað verður millum hagapartarnar. 

 Dávur Emil gjørdi vart við, at hann er avjørt ímóti, at býtt verður, tí hetta á ongan hátt fer at forsvara 
íløgurnar í gerast skulu í hegn v.m.  

 Fundurin bleiv slitin í góðan tíma, meðan nevndin viðgjørdi útskiftingarkravið. 

 



 Uttangarðsútskifting, Langasandshagi  

 
US mál nr.: 09/00097 Gerðabók 3 
 

Nevndin staðfestir, at víddin á haganum er so stór, at tað fyri tað ber til at býta.  Men tað verða smáir 
hagar í markatali, og ognarparturin verður í skapi sera smalur og langur oman og niðan.  

Eigararnir vóru á einum máli um, at verður býtt, skal hegnast millum hagarnar og ivaleyst eisini móti 
grannahøgunum.  Tann íløgan verður stór, serliga fyri ognarpartin.   

Nevndin ásannar, at helvtin av eigarunum, sum møttu á fundi, og nógv størri parturin av markatalinum vil 
býta. 

Nevndin tók ikki støðu til útskiftingarkravið á fundinum, men fer at umhugsa spurningin nakrar dagar.  
Hetta varð boðað eigarunum, tá teir møttu aftur á middegi. 

  Petur Nielsen Jóanis Nielsen Helga Lauritsen  

   

 Nevndin hevur síðani fundin á Langasandi samskift umvegis telefonina. 

 Nevndarlimirnir eru ikki sannførdir um, at tað á skilagóðan hátt ber til at býta hagan. 

 Festið, sum í markatali er ¾ av haganum, skal eftir býtið verða fyri seg, og tá eru bert 12 gl eftir, og hetta 
er sera lítil hagi, hóast víddin upp á seg er stór, og seyðatalið er rættiliga høgt.   

 Men skal býtast, er einasti mátin at klúgva hagan, so yvir- og undirhagi verður í báðum pørtum, og tað 
slepst til rætt og veg. Men ognarparturin er so lítil, at hann verður rættiliga smalur og langur oman og 
niðan. 

 Lítil ivi er um, at tað má hegnast millum nýggju hagapartarnar, og eisini móti grannahøgunum. Hegnið fer 
at kosta nógv at seta upp og fer at krevja nógv viðlíkahald.  Skal rulluportur í landsvegin, verður 
kostnaðurin upp aftur størri.  

 Á fundinum varð róð fram undir, at einstakur eigari tekur á seg at hegna, men slíkt er neyvan ein varandi 
loysn, tí útskiftingin broytir eigaraviðurskiftini endaliga, og tað ber ikki til at áleggja komandi eigarum 
byrðar, sum ikki standa mát við luttøku teirra í felagsskapinum. 

  Nevndin heldur, at vansarnir við einum býti eru størri enn fyrimunirnir. 

Nevndin heldur hin vegin, at tað átti at borið til at funnið eina loysn í semju, tvs. uttan um útskiftingina. 

Fyrst er at skipa hagan við hagastýri.  Hagastýrið kann síðani staðfesta eitt brúksbýti, líknandi tí, ið er, men 
har áseyðatal, hegn v.m. verður fingið í fasta skipan. 

Ein onnur loysn er at skipa hagan í fela við minni skipan enn henni, sum nú er í kenning.  

Útskiftingarnevndin ásetur tí, at býtið av Langasandshaga, matr. nr. 47-252a, Haldórsvíkar bygd, verður 
ikki at fremja. 

 Kostnaðurin av útskiftingini verður at býta eftir markatalinum millum tey, ið á grannastevnu atkvøddu fyri 
útskiftingini. 

Hesin úrskurður kann kærast til Yvirútskiftingarnevndina, c/o Sorinskrivarin, C. Pløyensgøta 1, 100 
Tórshavn.  Kærufreistin er 3 mánaðir eftir, at úrskurðurin er kunngjørdur. 

 

  Petur Nielsen Jóanis Nielsen Helga Lauritsen 

  

 


