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Uttangarðsútskifting, Eysturhøvdi
Fríggjadagin 8. nov. 2013 kl. 10.30 varð útskiftingarfundur settur í lærarahúsunum í Svínoy at viðgera
mál um býti av Eysturhøvda.

Møtt:

Ísak Thomassen, Heri Joensen, Petur Danielsen, Eyðálvur Joensen, Katrin Joensen, Ziska
Joensen og Anna Jórun Heinadóttir.
Nevndin var fullmannað, og er hon skipað soleiðis:
Petur Nielsen, landmálari, formaður
Marita í Brekkunum, nevndarlimur
Maria Gregersen, nevndarlimur
Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran ognara, at tað nemur
teirra gegni. Hetta verður váttað á serligum skjali (skjal nr. 5), sum liggur í málinum.
Frá Umhvørvisstovuni møttu útskiftingarmenninir Óli Johansen, Jógvan Frýdal og Jóannes
Martin Hansen. Hesin síðstnevndi er í starvspraktikk á stovninum.

Fram varð lagt:
Skjal nr. 1: Lýsingar, ið staðið hava í Sosialinum nr. 117 og 119 frá 11. og 16. oktober 2013, í kunngerðartalvuni 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. 2: Grannastevnuviðtøkan frá 31. mars 2009 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðarstovuni 28. apríl 2009.
Skjal nr. 3: Skriv frá Vinnumálastýrinum, dagfest 17. sept. 2009, har Petur Nielsen er uppnevndur til
útskiftingarformann.
Skjal nr. 4: Útskrift úr rættarbókini, 7. juli 2011, har Marita í Brekkunum, Hósvík, og Hjørleif Kúrberg,
Tórshavn, verða uppnevnd til nevndarlimir. Hjørleif hevur borið seg undan at taka upp á seg
nevndarstarvið, og tí tekur Maria Gregersen, Syðrugøta, sum er 1. varalimur, sæti í
útskiftingarnevndini.
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.
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Uttangarðsútskifting, Eysturhøvdi
Formaðurin greiddi síðani frá mannagongdini í sambandi við útskiftingina og bað fundarfólkið greiða frá
haganum og skipanini av honum.
Eysturhøvdi er 4 mk og 10 gl. Tann eina mørkin er landsjørð. Víddin er o.u. 251 ha.
Hagin er skipaður í kenning, og skipanin hevur verið 2 áseyð á gyllinin. Hetta verður tó hildið at vera ov
nógv, og semja er tí um at minka skipanina niður í 7 bein á gyllinin. Tvær javnstórar gongur eru - ein
eystanfyri og ein heimanfyri. Fyri røkt verður nú einki latið, men gamalt var, at 11 ær vórðu latnar
hvørjum seyðamanni, og teir vóru tveir.
Eysturhøvdi er hampiliga góður hagi, bæði summar og vetur, men Yvir á Dal er ringt á eysturætt um
veturin. Haruhagin er góður heimanfyri.
Viðvíkjandi vetrarbiti er avtalað, at seyðurin verður hildin inni á hjá einum sjálvum, og alt er tí avstikað í
bønum. Hetta er í samsvari við §34 í hagalógini (L 172/1937). Klaksvíkar kommuna er í holt við at
vetrarfriða bygdina.
Seyðastykkið úti í Hvilvt, matr. nr. 136, liggur í felag til hagarnar Eysturhøvda og Úti í Líð. Ynskiligt er, at
hetta verður býtt.
Verður hagin býttur, ynskja matr. nr. 11, 70 og 89 at vera saman. Hetta eru íalt 2 mk. 7 gl. Hini, t.e.
matr.nr. 38 og 122, verða so fyri seg, íalt 2 mk. 3 gl.
Hagin eigur o.u. 1.700 krónur til at taka. Tilfarið til rættina kostaði o.u. kr. 40.000 fyrst í 90’unum.
Uppskot til haganøvn eru Eysturhøvdi og Keldufjall.
Hildið varð, at áðrenn býtt verður, eigur at verða mett um góðskuna av haganum, so lagt kann verða upp
fyri, um annar parturin er betur enn hin.
Áðrenn býtt verður, eiga stik at verða uppi og góð. Heimari parturin fær fitt meiri at halda av hegni.
Eftir fundin varð farið eystur í hagan. Eigararnir vóru væl umboðaðir.

Nevndin er samd um at fremja útskiftingina.
Eigararnir hava høvi at seta fram viðmerkingar og ynski hetta til 15. des. 2013. Tey skulu sendast
Umhvørvisstovuni, boks 2048, 165 Argir ella við telduposti á us@us.fo og stílast til úskiftingarnevndina fyri
Eysturhøvda.
Petur Nielsen
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Uttangarðsútskifting, Eysturhøvdi
Nevndin hittist á fundi á Umhvørvisstovuni á Argjum 20. febr. 2014 at viðgera býti av haganum
Eysturhøvdi.
Trý ynski eru send nevndini, og hevur nevndin tikið tey
við í viðgerðini.
Skotið verður upp, at hagin verður býttur, sum víst á
kortinum høgrumegin (hjálagt sum skjal nr. 6).
Markið er lagt eftir eystaru vegøkslini. Eystari partur,
sum verður 2 mk og 7 gl, ber navnið Eysturhøvdi, og
vestari partur verður 2 mk og 3 gl og fær navnið
Keldufjall.
Fitilendini í berginum eystanfyri – Seyðhagin, Fyri niðan
Drang og Fyri niðan Mæklett - verða havd í felag, og
verður hetta tinglýst sum byrða á Eysturhøvda.
Vetrarbitið verður óbroytt í felag eftir markatalinum.
Seyðastykkið úti í Hvilvtini, matr.nr. 136, verður verandi óbýtt. Tó verða tríggir hagar eigarar eftir
markatali: Keldufjall (2 mk 3 gl), Eysturhøvdi (2 mk 7 gl) og Úti í Líð (3 mk 10 gl).
Rættin fellur til Keldufjall, men Eysturhøvdi skal hava tinglýstan brúksrætt til hana tey fyrstu 5 árini eftir,
at útskiftingin er framd.
Við helvtarbýti av garðsskyldu millum grannahagar, fær Keldufjall meiri stik at halda, men Keldufjall fær
rættina og er tann betri vetrarhagin, og tí gongur upp, heldur nevndin.
Vegurin verður merktur á matrikulkortið og tinglýstur á hagan Keldufjall sum almennur vegur.
Ogn og skuld verða býtt eftir markatalinum millum hagapartarnar.
Í Eysturhøvda, matr.nr. 154a, verða matr.nr. 11, 70 og 89.
Í Keldufjalli, matr.nr. 154b, verða matr.nr. 38 og 122.
Fyribilsplanurin verður sendur eigarunum við freist til 23. mars at gera viðmerkingar.

Petur Nielsen

Marita í Brekkunum

Maria Gregersen

Trý skriv við viðmerkingum til fyribilsplanin vórðu send nevndini, og nevndin hittist á fundi á Umhvørvisstovuni á Argjum 24. juli 2014 at viðgera viðmerkingarnar. Mariu Gregersen barst frá at møta, men hon
hevur eftir fundin sæð og tikið undir við úrskurðinum.
Í fyrsta lagi ger ánari vart við, at gomlu torvheiðarnir, sum hann heldur, einki virði hava sum hagi, allir vera
í nýggja haganum Eysturhøvdi, og hann spyr, um hetta er orsøkin til, at hagarnir eru ymiskir í vídd og
markatali.
Í øðrum lagi verður víst á, at hagarnir eru ikki javnt stórir, roknað sum vídd upp á gyllinin, og at Keldufjall
er fyri vanbýti í so máta. Hildið verður ikki, at seyðastykkið ”Hvilvtin” eigur at liggja óbýtt, og spurt verður,
hvussu raksturin skal skipast, um Eysturhøvdi fær brúksrætt til rættina.
Í triðja lagi verður somuleiðis víst á, at trupult kann verða, at reka í rætt um annan haga, og tí er eingin
nytta hjá Eysturhøvda at hava brúksrætt til rættina hjá Keldufjalli. Heldur ikki nyttar hjá Eysturhøvda at
hava lut í Hvilvtini, um ikki luturin verður serskilt býttur frá.
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Uttangarðsútskifting, Eysturhøvdi
Nevndin heldur fast við upprunaliga uppskotið.
Keldufjall verður eitt vet minni í vídd upp á gyllinin og fær nakað meiri stik at halda, men nevndin heldur,
at tað, at Eysturhøvdi hevur bakkan eystanfyri og er verri vetrarhagi, vigar upp ímóti. Har afturat fær
Keldufjall rættina.
Nevndin er ikki samd í, at tað í eini skiftistíð ikki skal bera til at reka seyðin í Eysturhøvda heim í rættina
hjá Keldufjalli, og hildið verður tí fast við, at Eysturhøvdi skal hava rætt at brúka rættina, til hagin hevur
fingið gjørt rætt, men tó í mesta lagi 5 ár eftir, at hagabýtið er staðfest.
Seyðastykkið Hvilvtin, matr. nr. 136, fær nevndin einki gjørt við, tí hagin Úti í Líð eigur part í henni, og
hesin hagin luttekur ikki í útskiftingini. Víst verður pørtunum á, at eru eigararnir samdir, ber til at søkja
um umskipan av stykkinum eftir matrikullógini.

Úrskurður:
Hagin Eysturhøvdi, matr. nr. 154 í Svínoy, verður býttur í tveir partar soleiðis:

154a

02-03-00*

Eysturhøvdi
eigarar:

matr.nr.

11
70
89
154b

02-07-00*

partur

00-04-00
01-03-00
01-00-00

Keldufjall
eigarar:

matr.nr.

38
122

partur

01-05-00
00-14-00

Markið millum hagarnar eftir býtið verður, sum skjal nr. 6 (fyribilsætlanin) vísir.
Ásetingar:
Tiltøk í haganum, ból, stik o. a. falla til hagapartin, tey eru í.
Rættina eigur Keldufjall, men Eysturhøvdi hevur rætt at brúka hana til hagin hevur fingið egna rætt og í
mesta lagi í 5 ár, eftir at útskiftingin er endað. Hetta verður at tinglýsa á matr. nr. 154b, Keldufjall.
Fitilendini í berginum eystanfyri - Seyðhagin, Fyri niðan Drang og Fyri niðan Mæklett - verða havd í felag.
Hetta verður tinglýst á matr.nr. 154a, Eysturhøvdi.
Hvilvtin, matr.nr. 136, verður óbýtt. Tó verða nú tríggir hagar eigarar eftir markatali: Keldufjall (2 mk 3 gl),
Eysturhøvdi (2 mk 7 gl) og Úti í Líð (3 mk 10 gl).
Vetrarbitið verður óbroytt.
Vegurin verður merktur á matrikulkortið og tinglýstur á matr. nr. 154b, Keldufjall, sum almennur vegur.
Hagarnir hava øll rættindi inni á sær sjálvum.
Ogn og skuld verða býtt eftir markatalinum.
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.
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Uttangarðsútskifting, Eysturhøvdi
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 9. nov. 2014.
Útskiftingin er endað.

Petur Nielsen

Marita í Brekkunum

Maria Gregersen

GG!
Í úrskurðinum omanfyri er yvirlitið yvir hagarnar skeivt, tí býtt er um í samanteljingini av markatalinum:
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* Eysturhøvdi, matr.nr. 154a

er

2 mk. 7 gl.

* Keldufjall, matr. nr. 154b

er

2 mk. 3 gl.
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