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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 Búnaðar-
stovuni 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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 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 marka-
talinum 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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Útskiftingarfundur varð settur á Umhvørvisstovuni tann 11. mai 2019 at viðgera býti av Líðarhaga í 
Mykinesi. 
 
Nevndin møtti fullmannað: Jógvan F. Nicodemussen, Eyðfinnur S. Hansen og Petur Nielsen, formaður. 
 
Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan Frýdal, Óli Johansen og Arnold Thomassen. 
  
Gerðabókin varð lisin. 
 
Nevndin hevur móttikið trý skrivlig ynski, og ein hevur sett fram munnligt ynski. 
 
Ynskini vóru lisin upp, og nevndin varð kunnað um tað munnlig ynski. Nevndin hevur tikið ynskini við í 
viðgerðini. 
 
Festarin Handan Á ynskir einbýttan haga, sama ger festarin í Útistovu. Somuleiðis ynskir størsti parturin av 
ognini einbýttan haga. Eigarin av matr.nr. 3 hevur sett fram munnligt ynski um at fáa Stúgvar. 
 
Tað serliga við Líðarhaga er, at hagin er langur og mjáur. Summarhagin er á sløttum og snjóstøðurnar eru 
innanbergs. Síðan 1993 hava bjørgini verið brúksbýtt, meðan Íralíð, Hólmurin og fylgini Eilisá, Ovaru Eilisá, 
Gásdalur, Tindskriðan, Líraberg og Knúkur hava verið feli. 
 
Ringt er at býta. Tí hevur nevndin havt fleiri møguleikar á borðinum. Tríggjar hagar - sum ynskt varð. Tveir 
hagar - ein kongshaga og ein ognarhaga, og so eitt festi saman við ognini og eitt festi í hin lutin. Jú,  
møguleikarnir eru fleiri. 
 
Áðrenn fyribilsuppskotið endaliga varð sett á kort, varð tosað við teir, sum høvdu sett skrivlig ynski fram, 
til tess at lýsa hagan. Tosað varð við Eddie Lauritsen, Handan Á, Esbern í Eyðanstovu, Útistovu, og Jákup í 
Løðu, sum umboðar ein stóran part av ognarunum. 
 
Nevndin avgjørdi at býta soleiðis: 

Hagin verður klovin í tvey – Handan Á og Líðarhagi.  

Handan Á verður einbýttur hagi. Tað liggur í kortum, at húsið í Klingurgarði skal fella til Handan Á. Bøurin 
til festi Handan Á er Úti á Kumblum. Húsið í Klingurgarði og bøurin Úti á Kumblum seta sínar avmarkingar, 
tá býtast skal. 

Víðari verður býtt soleiðis: 

Handan Á fær part av Eilisá, Ovaru Eilisá, Gásdali, Heimaranesi, Tanga, Íralíð og 14 frælsi í Hólminum. 

Líðarhaga fær part av Eilisá, Ovaru Eilisá, Líraberg, Knúk, Ryggirnar, á Hálsi, Grønaskor, Slumpan, Stúgvar 
og 19 frælsi í Hólminum. 
 
Nevndin metir, at hetta býti liggur tættast at teimum innkomnu ynskinum, og hagin verður ikki pettaður 
sundur. Nevndin er tí samd um at leggja, skjal nr. 7 - Uppskot til býti av Líðarhaga, fram á 
útskiftingarfundinum úti í oynni 12. juni. 
 
Líðarhagi átti fýra lutir innangarðs; matr.nr. 59, Lautrisartrøð, matr.nr. 109, 167 og 73, Uppi á Trøð, og 
matr.nr. 166 Uppi á Stígum.  
 
Nevndin skjýtur upp, at innangarðslutirnir verða býttir soleiðis:  
 
Handan Á fær matr.nr. 166 Uppi á Stígum.  
 
Líðarhagi fær matr.nr. 59, Lauritsartrøð, og traðirnar Uppi á Trøð matr.nr. 109, 167 og 73, sí skjal nr.8. 
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Líðarhagi hevði nakað av garðsskyldu. Talan er um 15 m við rættina við Lauritsartrøð, 62 m við 
Eysturportur, og 142 m Uppi á Stígum. 
 
Nevndin metir, at metir skilabesta býtið er, at garðskyldan við rættina við Lauritsartrøð og við 
Eysturportur fellur til Líðarhaga, og garðsskyldan Uppi á Stígum fellur til Handan Á, - sí skjal nr. 8. 
 
Líðarhagi hevði vetrarbit eystanfyri Ánna. 
 
Nevndin er samd um at býta vetrarbitið, so at tað framyvir fylgir markinum millum matr.nr. 73 Uppi á Trøð 
og 166 Uppi á Stígum og omaneftir Stovugarði og í Ánna - sí skjal nr. 8. Handan Á fær vetrarbit á 7.9 ha og 
Líðarhagi fær vetrarbit á 5,8 ha, sí skjal nr. 8. 
 
Nakað bendur á, at húsið í Klingrugarði framyvir skal fella til Handan Á. Húsið er bygt í 2001, og er gjørt av 
eigaranum í Líðarhaga. Nevndin hevur ikki tikið støðu til, hvussu býtast skal. Á næsta útskiftingarfundi 
verður farið á staðið at hyggja eftir húsinum og tosað verður við eigararnar um, hvørjir møguleikar eru at 
býta.  
 
Seks servituttir eru tinglýstir á Líðarhaga: 

1. 22.04.1980 Rættina, ið stendur við bøgarðin, eiga og brúka Líðarhagi og Heimangjógv í felag 
2. 22.04.1980 Skjøl um torvskurður vm 
3. 22.04.1980 Skjøl um rætt til at sleppa 1½ kúgv á mørkina í Líðarhaga vm. 
4. 22.04.1980 Skjøl um veg vm 
5. 22.04.1980 Gøtur og leiðir, sum frá gamlari tíð hava verið nýttar í sambandi við fuglaveiðuna og 

røkt av haganum, kunnu nýtast sum frammanundan. Fuglaveiðurættindi eru óbroytt, soleiðis sum 
tey eru lýst í taxasjónini 

6. 07.11.2002 Búi Brattaberg eigur hús á Innaranesi 
 
Eftir býtið verða servituttirnir býttir soleiðis. 
 
Handan Á: Servituttur nr. 2, 3, 4, 5 og 6 
Líðarhagi: Servituttur nr. 1, 2, 3, 4 og 5 
 
Á Líðarhaga skal eisini ein nýggjur servituttur lýsast, ið gevur Handan Á rætt at røkja og reka upp av 
Heimaranesi og Tanga. Hvør leiðin, ið rikin verður, verður sett á kort á útskiftingarfundi í Mykinesi. Kortið 
verður reinteknað og tinglisið. 
 
Tiltøk í haganum, rætt, seyðhús, ból, stik o. a. falla til hagapartin, tey eru í. 
 
Ogn og skuld verða býtt eftir markatalinum millum hagapartarnar. 
 
Endaliga býtið verður framt í klipping í 2019. 
 
Eigararnir hava møguleika at koma við viðmerkingum til  

- Skjal nr. 7 - Uppskot til býti av Líðarhaga.  
- Skjal nr. 8 - Býti av lutum innangarðs, vetrarbit og garðsskylda 
- skjal nr. 9 - Eigaralisti 
 

Viðmerkingarnar skulu vera skrivligar og sendast til us@us.fo og viðmerkjast útskiftingin av Líðarhagi, og 
skulu verða nevndini í hendi í seinasta lagi 1. august 2019. 
 

Petur Nielsen  Jógvan Nicodemussen Eyðfinnur Hansen 
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