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Uttangarðsútskifting, Líðarhagi, Mykines
Hósdagin 29. sept. 2016 kl. 19.00 varð útskiftingarfundur settur í skúlanum í Mykinesi at viðgera mál
um býti av Líðarhaga, matr. nr. 172, Mykines.

Møtt:

8 eigarar møttu á fundi.
Nevndin var fullmannað, og er hon skipað soleiðis:
Petur Nielsen, formaður
Jógvan F. Nicodemussen, nevndarlimur
Eyðfinnur S. Hansen, 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 13. og 16. sept. og í Dimmalætting 16. sept. 2016, í
kunngerðatalvuni í Mykinesi og í Sørvági og á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni og Sørvágs
kommunu.
Eingin hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin.
Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan.
Skjal nr. 3: Grannastevnuviðtøkan frá 12. sept. 2014 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðarstovuni 19. des. 2014
Skjal nr. 4: Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagfest 5. januar 2015, har Petur Nielsen er uppnevndur til
útskiftingarformann.
Skjal nr. 5: Útskrift úr rættarbókini, 6. febr. 2015, har Jógvan F. Nicodemussen, Sandur, og Elin Nielsen,
Fámjin, verða uppnevnd til nevndarlimir.
Elini barst frá at møta á fundi, og tí tekur Eyðfinnur S. Hansen, Klaksvík, sum uppnevndur
varamaður sæti í nevndini.
Víst varð til § 10 í útskiftingarlógini, at útskiftingarkravið kann takast aftur, um øll, sum atkvøddu fyri
útskiftingini á grannastevnu, ynskja tað.
Tað varð ikki gjørt.
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Uttangarðsútskifting, Líðarhagi, Mykines
Formaðurin greiddi síðani frá mannagongdini í sambandi við útskiftingina og bað fundarfólkið greiða frá
haganum og skipanini av honum.

Líðarhagi, matr. nr. 172, er 12 mk. stórur og o.u. 333 ha. til víddar.
Skipanin er ójøvn, o.u. 400 áseyð, og so ganga 30 seyðir úti í Hólmanum.
Festini eru tvey, annað góðar 5 merkur og hitt knappar 3, so landsjørðin umboðar góðar 2/3 av markatalinum í haganum.
Mykinesmenn leggja virði á haganum í bjørgini og skorðarnar, meðan yvirhagin - vallaða lendið frá eggini
og niðan á Knúk - í mestan mun er summarhagi. Eitt einstakt fylgi er tó hagfast í erva.
Tey, ið varða av jørðini, halda, at hagin verður best býttur í trý. Ognin fyri seg, og festini bæði í hvør sín
einbýttan haga.
Avrátt varð, at hittast fríggjamorgunin at tekna upp, hvussu fylgini ganga, og at fara í hagan.
Nevndin avgjørdi, at grundarlag er fyri at býta hagan, og bað eigararnar gera uppskot til býti at senda
nevndini. Freistin er sett til 30. oktober, eftir at fjøllini eru gingin.

Petur Nielsen

Jógvan Nicodemussen

Eyðfinnur Hansen

Fríggjadagin 30. sept. 2016.
Vit hittust í skúlanum kl. 9.00, og saman við eigarunum varð roynt at tekna upp, hvar fylgini ganga.
Seinni varð farið um heimara partin av haganum.
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