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Uttangarðsútskifting, Múlahagi, Múli
Týsdagin 17. juni 2014 kl. 15.00 varð útskiftingarfundur settur í bygdarhúsinum í Haraldssundi at
viðgera mál um býti av Múlahaga, matr. nr. 48a, Múli.

Møtt:

9 eigarar møttu á fundi.
Nevndin var fullmannað, og er hon skipað soleiðis:
Petur Nielsen, formaður
Heini á Heygum, nevndarlimur
Jógvan F. Nicodemussen, 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 Hvannasundi
og á heimasíðuni 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 23. mars 2012 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðarstovuni 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 Olaf í Garði Joensen, Eiði, og Maria Gregersen,
Syðrugøta, verða uppnevnd til nevndarlimir.
Teimum báðum bórust frá at møta á fundi, og tí taka uppnevndu varalimirnir Heini á
Heygum, Vestmanna, og Jógvan F. Nicodemussen, Sandur, 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.
Festarin av landsjørðini í Múla, Símun Petersen, segði, at støðan var broytt, síðani kravið varð sett fram og
viðgjørt á grannastevnu. Nú er fitt av ognarjørð í húsinum, og verður ikki øll jørðin hjá teimum í sama
haga, so er býtið av Múlahaga betri ógjørt.
Formaðurin segði, at nevndin ikki kundi binda seg, áðrenn avgerð um at skifta er tikin, og tí má fundurin
taka støðu til, um kravið skal takast aftur ella ikki.
Tað varð ikki gjørt.

Formaðurin greiddi síðani frá mannagongdini í sambandi við útskiftingina og bað fundarfólkið greiða frá
haganum og skipanini av honum.
Múlahagi, matr. nr. 48a, er 6 mk. stórur og áleið 451 ha. til víddar. Bøurin er o.u. 10 ha. Skipanin er 178
áseyð. Landsjørðin er 2½ mk.
Hagin er skipaður í kenning, og eiga eigararnir í øllum fylgjum: Fyri Handan, Bøseyðurin og Argisdalur. Tað
mesta av seyðinum kemur á bøin um veturin, har tað verður givið.
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Uttangarðsútskifting, Múlahagi, Múli
Rættin/seyðahúsið er skamt suður frá bønum. Annars eru onnur smá seyðahús.
Símun, ið umboðar o.u. 60 % av haganum, festið og ogn, helt tað vera rímiligt, at festarin fær norðara
partin og harvið Uppi á Dal, har góðir møguleikar eru at bróta upp úr nýggjum. Hann helt, at markið ikki
kann verða norðan fyri Sættigil, tí so sleppur seyðurin ikki oman. Markið kann verða norðan fyri Klivsdalsá,
sum tað passar. Innari parturin skal so eisini eiga og brúka húsið, men hvussu tað skal skipast, má greiða
fáast á í sambandi við útskiftingina.
Aðrir hildu, at teir (ognararnir) tað sama kunnu hava norðara partin og fáa sín part av vetrarbitinum í
bønum.

Útskiftingarnevndin ásetur, at býtið av Múlahaga, matr. nr. 48a í Múla, verður at fremja, og eigararnir
hava nú 3 vikur at senda nevndini viðmerkingar og uppskot til býti. Tað skal stílast til Útskiftingarnevndina
fyri Múlahaga og latast Umhvørvisstovuni, Traðagøta 38, 160 Argir, ella sendast við telduposti til
us@us.fo.

Petur Nielsen

Heini á Heygum

Jógvan F. Nicodemussen

Mikudagin 11. febr. 2015 hevði útskiftingarnevndin fund á Umhvørvisstovuni á Argjum at viðgera
innkomin ynski og viðmerkingar til býtið av Múlahaga.
Nevndin var fullmannað, og frá Umhvørvisstovuni møttu Óli Johansen og Jógvan Frýdal.
Ynski eru sett fram skrivliga frá ognarmonnum og frá
festara, og fólk hava verið inni á gólvinum á Umhvørvisstovuni at tosa um býtið.
Høvuðskrøvini sýnast at vera, at festijørðin og ognarjørðin, sum annars er í húsinum, verður løgd saman, at
samband er millum haga og bø (vetrarbit), og at mark og
møguligt stik millum hagapartarnar verður sett, so tað er
hent viðvíkjandi rakstri vm.
Nevndin viðgjørdi býtið av haganum og samdist um at
skjóta upp, at festijørðin og ognin, sum liggur til húsið,
matr.nr. 1, 7, 15, 16a og 18, verða løgd í sama haga, sum
fær heimara partin, tvs. frá Krossdali og norður í bygdina.
Hagin fær navnið Múlahagi og er tilsamans 3 mk. 10 gl 15
sk. Matr.nr. 2, 4a, 5, 9a og 14, verða løgd fyri Handan, tvs.
úr bygdini og í Múlagjógv vestanfyri. Hesin hagin fær
navnið Múlahagi fyri Handan og er 2 mk 05 gl 05 sk.
Markið verður sum víst á hjálagda korti.
Yvirliggjandi hagi eigur vetrarbit á undirliggjandi bøi, sum
eisini víst á korti, har vetrarbitið ikki er avloyst.
Eigararnir í norðara haganum hava rætt at brúka seyðahúsið sunnan fyri bøin, tá teir eru á fjalli.
Eigararnir hava nú freist hetta til 10. mars at gera viðmerkingar til uppskotið.

Petur Nielsen

Heini á Heygum
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Útskiftingarfundur var í bygdarhúsinum í Haraldssundi mikudagin 11. mars kl. 15.00-17.00.
Fundurin er lýstur við uppslagi hjá kommununi í Klaksvík, tvær ferðir í Norðlýsinum og eisini á heimasíðuni
hjá Umhvørvisstovuni. Ongar viðmerkingar vóru til lýsingarháttin.
10 eigarar møttu. Útskiftingarnevndin var fullmannað, og fyri Umhvørvisstovuna møttu Óli Johansen og
Jógvan Frýdal.
Til viðgerðar var fyribilsuppskotið (skjal 6), sum sent varð øllum eigarunum til støðutakan 17. febr. 2015.
Tvær viðmerkingar eru sendar nevndini. Festarin ger vart við, at hann tekur undir við fyriliggjandi
uppskotið. Og so hava 8 ognarar sent nevndini skriv, ið tíverri ikki kom henni í hendi fyri fundin. Her
verður spurt eftir grundgevingunum aftan fyri uppskotið, sum, teir halda, vísir stóra slagsíðu í mun til
áseyðatalið. Teir gera vart við, at seyðahúsið hevur stóran týdning fyri báðar teir nýggju hagapartarnar.
Fleiri teirra ynskja at verða í heimara hagapartinum. Fyribilsuppskotið kann als ikki góðtakast.
Ein fortreytin fyri fyriliggjandi uppskoti er ein uppgerð av útfarnum og tiknum óm í gongunum ”fyri
handan” og í ”bøseyði”. Hesa uppgerð vilja tó ikki allir viðurkenna. Ein onnur fortreyt var, at yvirliggjandi
hagi skal hava vetrarbit á undirliggjandi bøi.
Á fundinum bóru menn fram síni sjónarmið, og kjakast varð um møguligar loysnir. Einki upplagt býtið er,
men nevndin fer í samráð við partarnar at snikka til eitt nýtt uppskot, sum vónandi kann bera á mál sum
endaligt uppskot.

Petur Nielsen

Heini á Heygum

Jógvan F. Nicodemussen

Tann 19. juni 2015 møttu Símun og Jákup Petersen á Umhvørvisstovuni. Teir vístu á, at markið í
uppskotinum frá 11. februar kann broytast Uppi á Dal, soleiðis at tað gongur í Krákureiðrið og niðan í
Sandrók og eftir rustini niðan í Knúk.
Um teir skulu hava norðara part, má markið millum hagarnar flytast langt suðureftir og ganga frá fjalli í
sjógv. Tá kemur hin parturin ikki til bøin.
Óansæð hvussu býtið verður, fer seyðahúsið at standa í teirra haga, men teir eru sinnaðir at keypa húsið.
Tann 23. juni møttu Óla Kristian Heinesen, Jóhan Heinesen, Høgni Ritter, Anton Arge, og Hans Andrias
Sølvará á Umhvørvisstovuni. Teir førdu fram, at í uppskoti til býtið, ið nevndin gjørdi 11. februar 2015, og
sum var sent pørtunum 17. februar og viðgjørt á útskiftingarfundinum í Haraldssundi 11. mars, er hagi
teirra fyri Handan alt ov lítil.
Teir søgdu, at eitt hóskiligt mark kundi gingið úr gerðishorninum á matr. nr. 9a niðan í Øksl og eftir rustini
niðan í Knúk. Innangarðs er markið í lagi.
Viðvíkjandi seyðahúsinum mettu teir, at tað í nývirði er o.u. ½ mió. kr vert. Undir fjallgongu og hagreiðing
hava báðir partar brúk fyri øllum húsinum. Til annað brúk kann skipast so fyri, at norðari hagin brúkar
norðara part av húsinum, og hin heimari brúkar sunnara partin.
Um teir verða í sunnara partinum, kunnu teir góðtaka eitt mark, ið gongur niðan við Klivsdalsá og norður
eftir hamrinum til seyðahúsið.
Hósdagin 9. juli 2015 hevði útskiftingarnevndin fund á Umhvørvisstovuni á Argjum at viðgera uppskot
til endaligan útskiftingarplan.
Nevndin var fullmannað, og frá Umhvørvisstovuni møttu Óli Johansen og Jógvan Frýdal.
Grundað á samrøðurnar við partarnar, sum endurgivnar omanfyri, heldur nevndin, at grundarlag er fyri
eini loysn á útskiftingarmálinum.

US mál nr.: 13/00011

Gerðabók

4

Uttangarðsútskifting, Múlahagi, Múli
Skorin hevur verið umrødd á øllum fundum, men semja tykist vera um, at tað er misjavnt, sum fæst
burturúr, og hetta er strævin røkt í mun til nyttuna. Nevndin heldur tí ikki, at Skorin og skoraseyðurin
skulu hava ávirkan á býtið.
Rustin úr Mjávurók niðan í Knúk er natúrligt mark at býta hagan eftir. Rokna vit eftir áseyðatalinum,
gongur heilt væl væl upp, um markið fer oman av rókini millum Øksl og Krákureiðrið og haðani skamt
norður um mataránna, einar 160 metrar oman fyri bøgarðarnar, og síðani oman í portrið, sum kortið vísir.
Innangarðs sum í fyrra uppskotinum.
Seyðahúsið kann neyvan virðismetast so høgt, at hetta munar til bygging av nýggjum húsið, og tí heldur
nevndin, at frægast er, at seyðahúsið verður felagsogn hjá høgunum. Ognarskapurin til húsið verður eftir
markatalinum, og ein skipan má gerast fyri brúkinum av tí. Norðari hagin skal hava rætt at reka seyðin
gjøgnum heimara hagan og til og frá húsinum, tá fjøllini verða gingin.

Úrskurður:

skjal 7

Múlahagi, matr. nr. 48a í Múla, verður býttur í tveir
partar soleiðis:
48a

Bøseyður

eigarar:

48c

matr.nr.

03-10-15
partur

1
7
15
16a
18

00-01-00
00-08-05
00-00-10
02-08-00
00-09-00

fyri Handan

02-05-05

eigariar

matr.nr.

2
4a
5
9a
14

partur

00-15-05
00-10-10
00-01-00
00-09-10
00-01-00

Markið millum hagarnar verður eftir býti, sum skjal nr. 7 vísir.
Seyðahúsið og 5 metrar kring húsið verður býtt frá haganum og fær egið matrikulnummar. ”Bøseyður” og
”fyri Handan” eiga húsið eftir markatali. Hagarnir gera sáttmála um brúkið.
Á hagan Bøseyður verður tinglýst byrða um, at ”fyri Handan” hevur rætt at reka seyð sín gjøgnum hagan
til seyðhúsið í sambandi við fjallgongu.
Matr.nr. 35a verður býtt soleiðis, at seyðastykkið fellur til ”fyri Handan”, og rættin til ”Bøseyð”. Mataráin
verður liggjandi til markatalið.
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.
Yvirliggjandi hagi eigur vetrarbit á undirliggjandi bøi.
Álagt verður Umhvørvisstovuni at seta markið millum nýggju hagarnar skjótast til ber.
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Umhvørvisstovan ger upp útskiftingarroknskapin, og verður eigaranna partur av kostnaðinum álíknaður
nýggju høgunum eftir markatalinum.
Útskiftingin kemur í gildi í klippingini 2015.
Útskiftingin verður latin til ákæru. Úrskurðurin verður sendur eigarunum, og kærufreistin er 3 mánaðir frá
tí degi, útskiftingin er kunngjørd. Kærur skulu vera skrivligar, stílast til Yvirútskiftingarnevndina og sendast
Sorinskrivaranum, Postboks 28, 110 Tórshavn. Tær skulu vera honum í hendi í seinasta lagi 20. oktober
2015.
Útskiftingin er endað.

Petur Nielsen

Heini á Heygum

Jógvan F. Nicodemussen

27. oktober 2015 verður váttað á skrivstovuni hjá Sorinskrivaranum, at málið er ikki kært til yvirútskifting.
Úrskurðurin hjá útskiftingarnevndini er sostatt endaligur.
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