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Pag. 2889 Ár 2010, mikudagin 17. november  kl. 10 var útskiftingarfundur settur í hølunum hjá 
húsmøðrafelagnum í Sørvági at viðgera mál um skifti av hagapartinum Selvíkar, Vestari partur. 

Ragnhild Petersen, Zakaria Samuelsen, Jóannes Johannesen, umboðandi Birgit Lundem Jacobsen  
og Jógvan Jákup Lauritsen fyrrverandi røktingarmaður, møttu.  

Nevndin legði fram: 

Skjal nr. 1:

Fundurin er soleiðis lógliga lýstur og settur sambært § 79 í útskiftingarlógini.  

 Lýsingar til fundin, sum staðið hava í Dimmalætting tvær ferðir og í Sosialinum tríggjar 
ferðir. 

Skjal nr. 2: Við skrivi frá Løgmálaráðnum dagfest 20. mai 2008 er Arnold Thomassen uppnevndur 
sum formaður í útskiftingarnevndini. 

Skjal nr. 3: Við skrivi dagfest 9. juni 2008 hevur formaðurin biðið rættin um at uppnevna 
nevndarlimir, og hevur rætturin tann 11. juni 2008 uppnevnt nevndarlimir og tiltakslimir.    

1) Inger Merete í Brekkunum, Hósvík 

Nevndarlimir: 

2) Olaf í Garði Joensen, Eiði 

1) Sigrun Heldarskarð, Mikladalur 

Tiltakslimir: 

2) Eyðfinn S. Hansen, Klaksvík 
3) Dan Thomsen, Hvalba 
4) Óluva Jensen, Skopun 

Pag. 2890 Skjal nr. 4:

Habilitetur nevndarinnar varð kannaður, og vita nevndarlimirnir seg ikki vera skyldan ella svágdan 
við nakran eigara í haganum, so at tað nemur teirra gegni - sbrt. § 8, stk. 5 í útskiftingarlógini. 

 Við skrivi frá Innlendismálaráðnum dagfest 28. januar 2009 er Petur Nielsen 
uppnevndur sum formaður í útskiftingarnevndini.  

Eingin mótmælti setanini av nevndini. 

Nevndarlimirnir undirskrivaðu nú hesa váttan: 

“At eg vil leggja mær eina við og óheftur útinna tær skyldur, sum liggja á mær sum 
útskiftingarnevndarlimur, tað vátti eg við hond míni undir trúnaðartreytum”. 

 

Petur Nielsen          Marita í Brekkunum          Olaf í Garði Joensen 

 

Frá Umhvørvisstovuni møttu Ronnie Thomassen og Óli Johansen. 

Skjal nr. 5:

Formaðurin vísti til § 10, stk. 2, í útskiftingarlógini og segði, at um allir teir, ið atkvøtt høvdu fyri 
málinum á grannastevnu, nú tóku málið aftur, so fellur skiftið burtur av sær sjálvum. 

 Grannastevnuviðtøkan frá 20. februar 2008 við góðkenning frá Búnað-arstovuni 7. mai 
2008 varð løgd fram. 

Eingin tók orðið í hesum sambandi. 

Skjal nr. 6:

Jóannes Johannesen bað um, at fundurin bleiv býttur í tveir fundir, so at hann betur kundi føra síni 
sjónarmið fram fyri nevndini. Formaðurin svaraði, at hesin fundurin verður hildin, og tá hann er 
liðugur, kunnu partarnir tosa við nevndina, um teir hava okkurt annað at føra fram. 

 Eigaralistin varð upplisin. 



Pag. 2891 Fylgini vóru uppgivin at vera: 

Selbergsá  25 
Oman í Erva  41 
Bergið  
  81 

15 

Jóannes greiddi frá, hví hann vildi hava hagan býttan, og legði fram kort sum vísti, hvussu hagin 
kundi klúgvast úr Selvík um 200 m niðan eftir Selvíkará, síðan bein linja niðan í Seyðaskoragjógv og 
eftir gjónni í sjógv, soleiðis at meginparturin av Berginum kom at hoyra til heimara partin. Hann 
segði, at hann hevði bøtt um ból og seyðahús og gjørt nýggja rætt heiman fyri Selvíkará. Hetta 
hevði kostað honum kr. 60.000,-, og um hagin bleiv býttur, vildi hann hava heimara part. Tað 
kundi ikki koma upp á tal, at hann skuldi hava uttara part. 

Slættin niðanfyri Selbergsskarð er vátur og vánaligur, og brekkan harfrá niðan móti Høgafjalli er 
vánalig, og har liggur sjáldan seyður. Uttari partur út móti Teigum er nógv betri hagi, segði 
Jóannes. 

Ragnhild Petersen segði, at hagin skuldi ikki býtast, og um hann bleiv býttur, vildi hon ongar 
útreiðslur hava av tí. 

Fundurin lokin. 

Petur Nielsen          Marita í Brekkunum          Olaf í Garði Joensen 

 

Eftir fundin greiddi Jóannes nevndini frá, um tá hagin bleiv býttur í 2004, og hvussu hagastýrir 
vóru vald og skipaði í Selvíkum Vestaraparti eftir býtið. 

Pag. 2892 Jógvan Jákup Lauritsen segði, at uttari partur av haganum var nógv betri enn heimari partur.  

Ragnhild Petersen segði, at beiggjar hennara vóru burturstaddir, og hon einsamøll kundi ikki taka 
nakra avgerð um býti av haganum. John Petersen meinti tað var rættast, at alt Bergið kom at 
hoyra til uttara part av haganum. 

 

Kl. 13 varð farið til gongu út í Selvík. Við vóru Petur Nielsen, Olaf í Garði Joensen, Ronnie 
Thomassen, Óli Johansen, Jóannes Johannesen og Ragnhild Petersen.  

Jóannes vísti á tað, sum hann fyri egnan kostnað hevði gjørt har úti. Gingið varð út til stikið, ið 
stendur á markinum móti Teigum. Marknamerki stendur í hellu í fjøruni. 

 

Petur Nielsen          Marita í Brekkunum          Olaf í Garði Joensen 

 

Mikudagin 16. februar 2011 kl. 13.00 varð fundur settur á Umhvørvisstovuni at viðgera mál um 
skifti av hagapartinum Selvíkar, Vestaripartur. 

Nevndin møtti fullmannað. Frá Umhvørvisstovuni møtti Óli Johansen. 

Útskiftingarkravið varð viðgjørt. 

Orðaskiftið á útskiftingarfundinum í Sørvági 17. nov. 2010 gav nevndini eina týðiliga fatan av, at 
trupulleikar eru at skipa raksturin av haganum í semju og á skilagóðan hátt.  Skriv, sum partarnir 
hava sent nevndini eftir fundin í Sørvági, stuðla hesi fatan. 

Pag. 2893 Í 2004 varð Selvíkar hagi (5 mk) býttur í ein eystara part (2 mk 05 gl) og ein vestara part (2 mk 11 
gl). Útskiftingarnevndin staðfesti tá, at arbeiðslagið í haganum var stak vánaligt, men tók til 



eftirtektar, at báðir partar høvdu boð uppá, hvussu býtið kundi fremjast.  Nevndin avgjørdi tí at 
fremja útskiftingina.  

Nú, fá ár seinni, er aftur sett fram krav um býti av Selvíkar haga (tó bert av vestara parti), og aftur 
má útskiftingarnevndin staðfesta, at arbeiðslagið í haganum er vánaligt, og at einki samstarv tykist 
at vera millum partarnar.  Í mun til fyrra býtið er støðan nú, at partarnir ikki eru samdir um at býta 
og als ikki um, hvussu býtast kann.  Serliga skorarnar sunnanfyri, Selberg ella Bergið, sum teir 
sjálvir rópa tað, sýnist at vera ein trupulleiki. 

Hagin er 2 mk og 11 gl og ber 81 áseyð, harav teir 15 liggja í Berginum.  Matr.nr. 119a eigur 1 mk 
og 6 gl og matr. nr. 194, 263 og 295a tilsamans 1 mk. 05 gl.  

Útskiftingarnevndin ivast í, um eitt býti í tveir hagar, sum hvør verður minni enn 1½ mørk og ber 
40 seyðir, loysir trupulleikarnar, sum nú eru við røktini av haganum. 

Hetta skal eisini síggjast í myndini av, at sjálvt býtið ikki er eyðsýnt og valla kann gerast uttan at 
serligar fyriskipanir viðvíkjandi Berginum, seyðahúsum, rætt og rakstri.  Slíkar fyriskipanir eru ikki 
ókendar aðra staðni, men nevndini tykir ikki, at tær her fara at standa í rímiligum máti til nyttuna, 
sum verður burtur úr at býta hagan. 

Hagin er góður, sum hann er, og verður avgjørt ikki betri av at verða býttur.  Tað sum ræður um 
er, at eigararnir finna eina loysn á, hvussu hagin kann rekast skilagott og í felag. 

Útskiftingarnevndin ásetur tí, at býtið av hagapartinum Selvíkar, Vestari partur, matr. nr. 30-424b 
í Sørvági verður ikki at fremja. 

Pag. 2894 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. 

Fundurin lokin. 

 

Petur Nielsen          Marita í Brekkunum          Olaf í Garði Joensen 
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