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Týsdagin 17. juni 2014 kl. 13.00 varð útskiftingarfundur settur í bygdarhúsinum í Haraldssundi at 
viðgera mál um býti av Strandarhaga, matr. nr. 53a, Strond. 

 

Møtt: 10 eigarar møttu á fundi. 

  Nevndin var fullmannað, og er hon skipað soleiðis: 

  Petur Nielsen, formaður 
  Gudmund Poulsen, nevndarlimur 
  Heini á Heygum, nevndarlimur 

 Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran ognara, at tað nemur 
teirra gegni. Hetta er váttað á serligum skjali (skjal nr. 1), sum liggur í málinum. 

 Frá Umhvørvisstovuni møtti Jógvan Frýdal. 

 

 Fram varð lagt: 

Skjal nr. 2: Lýsingar, ið hava staðið í Sosialinum 30. mai og 2. juni 2014, í kunngerðatalvuni í Klaksvík og á 
heimasíðuni hjá Klaksvíkar kommunu og hjá Umhvørvisstovuni. 

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

Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan. 

Skjal nr. 3: Grannastevnuviðtøkan frá 24. mars 2012 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðar-
stovuni 28. des. 2012. 

 Skjal nr. 4: Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagfest 8. januar 2013, har Petur Nielsen er uppnevndur til 
útskiftingarformann. 

 Skjal nr. 5: Útskrift úr rættarbókini, 26. sept. 2013, har Dan Thomsen, Hvalba, og Gudmund Poulsen, 
Sumba, verða uppnevndir til nevndarlimir. 

 Dan Thomsen er ikki millum okkum meira, og heitt er tí á Heina á Heygum, Vestmanna, sum 
fyrsta varamann at taka sæti í nevndini. 

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

 Formaðurin greiddi síðani frá mannagongdini í sambandi við útskiftingina og bað fundarfólkið greiða frá 
haganum og skipanini av honum. 

 Strandarhagi, matr. nr. 53a, er 7 merkur og 5 skinn stórur og knappar 700 ha til víddar umframt bøin, ið 
ikki er vetrarfriðaður.  Skipanin er 218 áseyð.  Landsjørðin er 2 merkur og 5 skinn. 

 Petur Andreassen, festari og hagastýrisformaður, greiddi frá, at kravið um býti av haganum varð sett fram, 
til tess at landsjørðin fekk einbýttan haga. 

 Hagin er skipaður í tríggjar gongur - trý fylgi: 

- Ánagongan er tann heimasta (syðsta).  Seyðurin har hevur vetrarbit í Ánabø, men fjøra er lítil og 
eingin. 

- Miðtriðingurin er næstur norðureftir. Vetrarbitið er í Strandarbø, og har er nakað av fjøru. 
- Fyri norðan Á er tann norðasta gongan.  Har er einki vetrarbit, men fjøra allan vegin.  
- Allur seyðurin verður føddur inni frá mars. 

Tvey hús eru. Tað størra er norðanfyri grótbrotið á Strond og verður eisini nýtt sum rætt.  Tað minna, ið er 
í verri standi, er oman fyri landsvegin heim móti Ánunum.  
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Hagin eigur fitt av reiðum peningi, o.u. 600.000 kr. á bók, og stavar hetta frá samsýning fyri grót úr 
grótbrotinum.  Harafturat eru o.u. 18.000 kr. fyri mist vetrarbit . 

 Petur helt ikki, at munur er á seyðinum úr teimum trimum fylgjunum, men at kjøtið Fyri norðan Á kanska 
hevur besta smakkin.  Ánagongan er høgligast at røkta, men Fyri norðan Á er lættast at reka. Hann helt, at 
festið liggur best í heimasta partinum.  Lendið undir landsvegnum frá Ánunum og norðureftir skuldi liggja 
óbroytt. 

 

 Aðrir eru eisin fyri at býta. Onkur helt tó, at festið liggur líka væl norðanfyri, og verður ognin løgd 
norðurum, missir hon møguleikan fyri vetrarbiti. Tá verður langt til húsið. 

 Nevnt varð, at nú tað er frammi at einskilja landsjørðina, so verður festið betri fyri, um tað liggur har 
heima. 

 Møguleikin at býta hagan í trý varð havdur á lofti. 

Fundurin varð slitin eftir góðan tíma. 

 

Útskiftingarnevndin ásetur, at býtið av Strandarhaga, matr. nr. 53a á Strond, verður at fremja, og 
eigararnir hava nú 3 vikur at senda nevndini viðmerkingar og uppskot til býti. Tað skal stílast til 
Útskiftingarnevndina fyri Strandarhaga og latast Umhvørvisstovuni, Traðagøta 38, 160 Argir, ella umvegis 
teldupost us@us.fo. 

 

  Petur Nielsen Gudmund Poulsen  Heini á Heygum 

 
 
Hósdagin 20. nov. 2014 hevði útskiftingarnevndin fund á Umhvørvisstovuni á Argjum at viðgera 
innkomin ynski og viðmerkingar til býtið av Strandarhaga. 

 Nevndin var fullmannað, og frá Umhvørvisstovuni møtti Jógvan Frýdal. 

 Umframt at tvey ynski eru sett fram skrivliga, hevur festarin, Petur Andreassen, verið inni á gólvinum á 
Umhvørvisstovuni, og tosað er við umboð fyri ognarmenninar í telefonini. 

 Semja tykist vera um, at hagin skal býtast í tvey, soleiðis at landsjørðin verður fyri seg og fær syðra partin. 
Markið millum nýggju hagapartarnar skal verða norðanvert Stórá og byrgingina uppi á Dal. Við hesum býti 
fær landsjørðin lutfalsliga minni part, um roknað verður eftir vídd, men hagaparturin er afturfyri høgligari 
enn hin norðari. 
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Nevndin tekur viðmerkingarnar til eftirtektar og skjýtur upp, at Strandarhagi 
verður býttur í ein norðara ognarhaga og ein syðri hagapart, har festijørðin 
er. 

Markið verður at ganga úr landnyrðingshorninum á SEV-trøðni niðan á 
Heiðabrúnna, haðani eftir hamrinum suður um SEV-linjuna, og síðani fram við 
linjuni í beinari flukt niðan á Dal.  Skamt eystan fyri Hvíthjalla verður knæ á, 
og nú fer markið í beinari linju niðan á syðra kjálka á Seyringaskarði, soleiðis 
sum víst á kortinum (skjal 6). 

Skotið verður upp, at norðari hagin hevur gamla navnið 

Strandarhagi, matr. nr. 53a 

og at syðri hagin fær navnið  

Ánagongan, matr. nr. 53l 

Tað verða 5 merkur í Strandarhaga og 2 merkur og 5 skinn í Ánagongu. 

Hús og tiltøk, ból, stik o.a. falla til hagapartin, tey eru í. Ogn og skuld verða býtt eftir markatalinum.  

Matr.nr. 51 er fjøra og liggur til markatalið. Eingin broyting verður innangarðs, men eigaraviðurskiftini 
viðvíkjandi matr.nr. 40 og 41a verða nú skrásett soleiðis:  
 matr.nr. 53a 5/7 
 matr.nr. 53l  2/7   

Yvirliggjandi hagi eigur vetrarbit á undirliggjandi bøi.  

Eigararnir hava nú freist hetta til árskiftið 2014/15 at gera viðmerkingar til uppskotið. 

  

  Petur Nielsen Gudmund Poulsen  Heini á Heygum 

  

 

Mikudagin 11. febr. 2015 hevði útskiftingarnevndin fund á Umhvørvisstovuni á Argjum at viðgera 

viðmerkingarnar til fyribilsplanin fyri býtið av Strandarhaga. 

Nevndin var fullmannað, og frá Umhvørvisstovuni møtti Jógvan Frýdal. 

Freistin at gera viðmerkingar til fyribilsplanin varð eftir ynski frá eigarunum 
longd til 15. januar 2015. 

Ein viðmerking varð sett fram, og er hon undirskrivað av festaranum og 
trimum umboðum fyri ognararnar. Teir halda, at markið niðan fyri Dalabrúnna 
skal flytast heim um Stórá, og at markið omanfyri Dalabrúnna afturfyri eigur at 
verða flutt norðureftir, so víddin passar. 

Síðani hevur samskifti verið millum Umhvørvisstovuna, eigararnar og festara 
um, hvar markið ítøkiliga skal vera.  

 Nevndin tekur viðmerkingar, sum semja tykist vera um millum partarnar, til 
eftirtektar og flytir markið samsvarandi. Tó verður rætningurin á markinum í 
ovasta partinum beint á brekkuna, so hegn stendur betri uppi. Víddin verður 
eftir hesum eisini áleið í samsvari við markatalið: 502 ha norðanfyri markið, og 
185 ha sunnanfyri. 
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 Úrskurður: 

 Strandarhagi, matr. nr. 53a á Strond, verður býttur í tveir partar soleiðis: 

 53a Strandarhagi 05-00-00 

 eigarar:  
  matr.nr. partur  matr.nr. partur matr.nr. partur 

       1a 00-04-08 14 00-02-00 27 00-05-00 
   2 00-05-13 ½ 16a 00-01-00 29a 00-01-00 
   3 00-01-10 17a 00-01-00 30 00-04-00 
   6 00-02-00 18 00-01-00 33 00-01-00 
   8a 00-02-00 21 00-02-00 35 00-02-00 
   9 00-08-10 22a 00-03-00 37 00-04-00 
   11 00-02-00 23a 00-04-00 38 00-02-00 
   12 00-02-10 23b 00-04-00 44 00-01-00 
   13 00-04-00 24 00-05-08 ½ 45a 00-02-00 

 53l Ánagongan 02-00-05 

 eigari:  matr.nr. partur   

       26 02-00-05   

  
 Markið millum hagarnar eftir býtið verður, sum skjal nr. 6 vísir. 

 Hús og tiltøk, ból, stik o.a. falla til hagapartin, tey eru í, og hagarnir hava øll rættindi inni á sær sjálvum. 
Ogn og skuld verða býtt eftir markatalinum. 

Matr.nr. 51 er fjøra og liggur til markatalið. Eingin broyting verður innangarðs, men eigaraviðurskiftini 
viðvíkjandi matr.nr. 40 og 41a verða nú skrásett soleiðis:  
 matr.nr. 53a 5/7 
 matr.nr. 53l  2/7   

Yvirliggjandi hagi eigur vetrarbit á undirliggjandi bøi.  

   

  Petur Nielsen Gudmund Poulsen  Heini á Heygum 

  

 Endaligu útskiftingarplanurin varð framlagdur fyri eigarunum á fundi í bygdarhúsinum í Haraldssundi 
mikudagin 11. mars kl. 13.00. 

 Álagt verður Umhvørvisstovuni at seta markið millum nýggju hagarnar skjótast til ber.  

 Umhvørvisstovan ger upp útskiftingarroknskapin, og verður eigaranna partur av kostnaðinum álíknaður 
nýggju høgunum eftir markatalinum. 

 Útskiftingin verður latin til ákæru. Kærufreistin er 3 mánaðir frá tí degi, útskiftingin er kunngjørd. Kærur 
skulu vera skrivligar og stílast til Yvirútskiftingarnevndina og sendast Sorinskrivaranum, Postboks 28, 110 
Tórshavn.  Tær skulu vera honum í hendi í seinasta lagi 30. juni. 2014. 

 Útskiftingin er endað. 

 

  Petur Nielsen Gudmund Poulsen  Heini á Heygum 


