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Uttangarðsútskifting, Uppsalahagi, Klaksvík
Mánadagin 16. juli 2018 kl. 17.00 varð útskiftingarfundur settur á Skúlatrøð Klaksvík at viðgera mál um
býti av Uppsalahaga, matr. nr. 1650a, Klaksvík.

Møtt:

Okkurt um 20 eigarar og áhugaði møttu á fundi.
Nevndin var fullmannað, og er hon skipað soleiðis:
Petur Nielsen, formaður
Niels Andreas Mortensen, nevndarlimur
Óluva Jensen, nevndarlimur
Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran ognara, at tað nemur
teirra gegni.
Frá Umhvørvisstovuni møtti Jógvan R. Frýdal.

Fram varð lagt:
Skjal nr. 1: Skjal um ógegni nevndarlimanna.
Skjal nr. 2: Lýsingar, ið hava staðið í Sosialinum 29. juni, í Norðlýsinum 4. og 11. juli og í Dimmalætting 5.
juli 2017. Har aftur at á heimasíðunum hjá Norðlýsinum, Umhvørvisstovuni og Klaksvíkar
kommunu.
Uppá fyrispurning, um nakar hevði viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin.
Skjal nr. 3: Grannastevnuviðtøkan frá 16. mars 2013 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðarstovuni
11. juli 2016 og 21. febr. 2017.
Skjal nr. 4: Skriv frá Innlendismálaráðnum, dagfest 28. febr. 2017, har Petur Nielsen, stjóri á Umhvørvisstovuni, er uppnevndur til útskiftingarformann.
Skjal nr. 5: Útskrift úr rættarbókini, 18. aug. 2017, har Niels Andreas Mortensen, Streymnes, og Hildur
Vestergård, Sumba, verða uppnevnd til nevndarlimir. Tað barst Hildur frá at møta á
útskiftingarfundinum, og tí setist varalimurin Óluva Jensen, Skopun, í hennara stað.

Formaðurin lýsti síðani fundin lógliga lýstan og settan.
Víst varð til § 10 í útskiftingarlógini um, at útskiftingarkravið kann
takast aftur, um øll, sum atkvøddu fyri útskiftingini á
grannastevnu, ynskja tað. Hetta varð ikki gjørt.
Formaðurin greiddi síðani frá mannagongdini í sambandi við
útskiftingina og bað fundarfólkið greiða frá haganum og skipanini
av honum.
Uppsalahagi, matr. nr. 1650a, Klaksvíkar bygd, er 15½ mk. 4½
mørk er landsjørð býtt á tvey festi. Hagin er o.u. 735 ha til víddar.
Skipanin er o.u. 300 áseyð. Hálvmørkin verður hildin fyri seg. Har
eru 8 kenningarær. Í heimasti parti av haganum verður seyðurin
havdur í kenning. Hetta eru 130 áseyð. Í Keldunum ganga 66 seyð,
ið er feli, og haðani, um Nesið og norður á Ritugjógv eru aðrir 110
seyðir í fela.
Tað er seyðmaður á sættingin. Í royting vórðu áður kenningin og
Keldurnar riknar sama dag. Líðin annan dag. Líðin og Keldurnar
vórðu rættaðar á Torvskletti, og kenningin rikin heim.
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Hesu seinastu árini verður í royting, fyri Heiman rikið ein dag, og Líðin og Keldurnar annan dag og rættaðar
á Torvskletti. Um heysti verður alt rikið heim. Býtið um heystarnar verður sum áður gjørt í sættingum.

Hagin er stórur og eigarar nógvir, og semja tykist um, at tað frægasta er at býta hagan sundur, um skilagott
býti kann gerast. Tosað varð um orsøkirnar til, at kravið í síni tíð varð borið fram og samtykt á grannastevnu,
og um hvussu hentast er at býta. At festini fáa einbýttan hagan, og at lagt verður uppfyri, at fjarskotnir
hagapartar eru tyngri at røkja, og at allir mugu sleppa til rætt og kunna reka seyðin heim til býggjar.
Fundarfólkið var samt um, at tað er tiltrongt at fáa lagt inn úr haga eitt øki á
fløtunum, suður frá vatntangunum á Fossum. Hetta kann gerast sum partur av
útskiftingini.
Nevndin viðgjørdi málið og avgjørdi at býta.
Mælt verður eigararunum til at seta fram ynski um, hvussu hagin kann býtast, og
at lata nevndini hesi í seinasta lagi hálvan september 2018.
Skjøl vm. síggjast á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni: us.fo
Petur Nielsen

Niels Andreas Mortensen

Óluva Jensen

Nevndin hittist á fundi á Umhvørvisstovuni 11. mars 2019 at viðgera býti av Uppsalahaga.
Fyri nevndina møttu: Óluva Jensen og Petur Nielsen, formaður. Niels Andreas Mortensen er burturstaddur,
men samskift verður við hann umvegis teldupost.
Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan Frýdal og Arnold Thomassen. Rebekka á Rógvi Johnsdóttir, Aron D.
Jacobsen, sum eru í starvspraktikk á Matriklinum, vóru eisini við.
Gerðabókin varð lisin.
Á útskiftingarfundinum í Klaksvík 16. juli í fjør varð heitt á eigararnar at seta fram ynski um býti, og nevndin
hevur móttikið eitt skrivligt ynski. Stovugarðsfestið, matr.nr. 714a, ynskir at verða lagt sum einbýttur hagi í
Syðrulíð - frá Ritugjógv og út í móti Hálsgjógv. Nevndin tosaði eisini um møguleikarnar at býta, sum komu
fram á fundinum. Umframt býtið ynskja uppsalamenn at fáa lagt inn eitt stykki av haganum.
Nevndin heldur, at øll Syðrulíð er ov víð til 2 merkur. Símun Hansen skrivar, at Líðagongan, Stóragil –
Ritugjógv, er 114 áseyðir. Upplýst er, at nú er talið 110 áseyðir.
Skipanin í Uppsalahaga er 20 áseyðir á mørkina. Stovugarðsfestið, matr.nr. 714a, er 2 merkur og ber 40
áseyð, og Heimistovufestið, matr.nr. 840a, er 2½ mørk og ber 50 áseyð. Líðagongan (Syðralíð) er tyngri at
røkja, enn hagin eystanfyri, og verða festini løgd vestanfyri, eigur at verða lagt nakað upp fyri, at har er meiri
óhøgligt. Hóskandi mótvirði kundi verið 20 áseyð at býta.
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Nevndin er samd um at býta Uppsalahagan í trý. Stovugarðsfestið og Heimistovufestið verða løgd í Líðagonguna. Ognin
verður løgd út eftir Borðoyavík út til Hálsgjógv, sí skjal nr. 7.
Stovugarðsfestið verður lagt frá markinum móti Útistovuhaganum eftir røðini frá Ritudali og út á Borðoyanesháls, og av
Hálsinum í sjógv.
Heimistovufestið verður lagt úr markinum móti í Stovugarðsfestinum á Borðoyanesháls, merkt 232 á máliborðsblaðnum, á
Ovara Fjalshamar og í Hálsgjógv.
Uppsalahagi verður lagdur úr Hálsgjógv og inn til Langgarð, sum
er mark móti Útistovuhaganum.
Eftir uppskotinum vera hesir tríggir hagar:
Stovugarðsfesti - 2 merkur, 49 áseyð og 108,3 ha., 2,2 ha. undir
áseyðin.
Heimistovufesti - 2½ mørk, 61 áseyð og 140,3 ha., 2,3 ha. undir
áseyðin.
Uppsalahagi - 11 merkur, 220 áseyðir, og víddin á Uppsalahaga
er 468,5 ha., og tað gevur 2,1 ha. undir áseyðin.
Tiltøk í haganum, rætt, seyðhús, ból, stik o. a. falla til hagapartin, tey eru í.
Stovugarðsfestið og Heimistovufestið fáa tinglýstan rætt at gera rætt á Borðoyarneshálsi í Uppsalahaga.
Heimistovufestið fær eisini tinglýstan rætt at rætta á Torvkletti.
Stovugarðsfestið og Heimistovufestið fáa tinglýstan rætt at ganga um Uppsalahaga til rakstur og røkt.
Bæði festini skulu eisini hava tinglýstan brúksrætt til verandi rætt.
Ogn og skuld verða býtt eftir markatalinum millum hagapartarnar.
Endaliga býtið verður framt í klipping í 2019. Eyðvitað er frægast,
at áseyðurin verður býttur, um hagarnir hava hagfastan seyð.
Innangarðs matr.nr. hjá haganum, matr.nr. 795a, 1646a og
1650aq verða býtt eftir markatalinum.
Verandi eigarar í Uppsalahaga ynskja at leggja inn eitt rættiliga
stórt øki suður frá vatnbrunnnum, víst við bláligum liti høgrumegin.
Nevndin gongur hesum ynski á møti, sí skjal nr. 8.
Innleggið er 2 m niðanfyri verandi vatnleiðing og út til Fitjastein.
Økið er uml. 12,7 ha til víddar, býtt soleiðis:
Uppsalahagi
Stovugarðsfestið
Heimistovufestið

9,0 ha
1,6 ha
2,1 ha

Lendið frá vatnbrunnunum á Fossum og suður til tyrlupallin, Niðan Horn og omanfyri húsini Undir Brúnni,
og ein lutur við bátahylin, vídd 5,4 ha verður skrásett við innangarðs matr. nr. hjá høgunum, víst við reyðum
høgrumegin.

Petur Nielsen, fm

Óluva Jensen

US mál nr.: 17/00171
Gerðabók

4

Uttangarðsútskifting, Uppsalahagi, Klaksvík
Fríggjadagin 14. juni kl. 13.00 varð útskiftingarfundur settur í Skálanum í Klaksvík.
Nevndin hevur evnað ein fyribilsplan at leggja fram.
Fyri nevndina møttu: Óluva Jensen og Petur Nielsen fm.
Niels Andreas Mortensen hevði forfall.
Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan R. Frýdal og Arnold
Thomassen.
13 eigarar/festarar høvdu lagt leiðina í Skálan hendan illfýsna
fríggjadag.
Formaðurin legði fram skjal nr. 6 - Lýsingina. Spurdi um nakar hevði
móti lýsingarháttinum. Hildið varð, at fundurin var væl lýstur í
útvarpinum, men lýsingin hevði ikki hingið í svørtutalvu. Tó
mótmælti eingin. Formaðurin tók hetta til eftirtektar og settin
fundin.
Gerðabókin varð lisin.
Síðan var skjal nr. 7 - Fyribilsplanurin lagdur fram.
Avrit av fyribilsplaninum varð býtt millum fundarfólki. Ein lítil
støðgur var, meðan fundarfólkið hugdi eftir uppskotinum. Sigast
skal, at tað tóktist sum Uppsalamenn vóru nøgdir við uppskoti.
Eftir hetta varð skjal nr. 8 - Innleggið lagt fram. Heldur ikki her vóru
stórvegis viðmerkingar. Spurt varð, um innleggið skuldi býtast
undir útskiftingini, ella hetta skuldi vera ein stórur lutur. Tað tyktist
sum um, at meiriluti er fyri, at innleggið skal býtast.
Uppsalamenn kunnu senda viðmerkingar inn til útskiftingarnevndina. Viðmerkingarnar skulu vera skrivligar og sendast til
us@us.fo og merkjast Uppsalahagi.
Freistin at koma við viðmerkingum er 14. juli 2019.

Petur Nielsen, fm

Óluva Jensen

Kunning á hagafundi
Hagastýrið fyri Uppsalahaga lýsti til hagafund 9. desember 2019. Útskiftingarformaðurin metti, at hetta
var ein gyltur møguleiki at kunna um eitt tillagað fyribilsuppskot til býti av haganum, sum útskiftingarnevndin arbeiðir við.
Skotbráið var ov stutt til at savna útskiftingarnevndina á fundi, og tí varð avgjørt, at nevndarlimirnir fingu
tilfar at taka støðu til umvegis teldupost.
Síðan síðsta fund í Skálanum eru tvær viðmerkingar komnar inn. Nevndin tók viðmerkingarnar við í
viðgerðina. Í stuttum er talan um, at festarin í Stovugarðinum ynskir at fáa markið flutt soleiðis, at ein
stíggjur vestanfyri Borðoyarnes fellur í hansara lut. Hetta fyri at lætta um rakstur og gongd hjá
Stovugarðsfestinum.
Hagastýrið hevur sett fram ynski um at fáa býtt innleggið soleiðis, at 500 m² er undir hvørjum gyllin.
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Á fyrsta útskiftingarfundi í Klaksvík varð borið fram, at ynskiligt er, at ognin verður løgd heimast móti býnum,
og festini uttanfyri. Nevndin hevur eftir førimuni roynt at leggja eigarar saman, so brúkilig traðarstykki fáast
burturúr. Stykkini eru ikki virðismett, men løgd út m² fyri m².
Nevndin gongur ynskjunum á møti, og fer at tillaga fyribilsplanin samsvarandi og leggja 2. fyribilsplan fram
fyri eigararnar.
Avgjørt varð tí at senda hagastýrinum fyri Uppsalahaga hesi skjøl:
- Skjal nr. 9 - Annar fyribilsplanur uttangarðs.
- Skjal nr. 10 - Innlegg.
- Skjal nr. 11 - Eigararalisti við innleggi.
Heitt verður á hagastýrið, at leggja skjølini fram á hagafundinum 9. desember 2019. Eftir at skjølini eru
viðgjørd, verður hagastýrið biðið um at senda avrit av gerðabókin fyri hagafundin til útskftingarnevndina.
Eigararnir kunnu eftir hetta gera viðmerkingar til annan fyribilsplan og senda tær til útskiftingarnevndina í
telduposti us@us.fo og viðmerkja “Uppsalahagi”, ella við posti til Umhvørvisstovuna - Traðagøta 38,
Postboks 2048, FO-165 Argir, somuleiðis merkt “Uppsalahagi”.
Viðmerkingarnar skulu vera útskiftingarnevndini í hendi í seinasta lagi 27. desember 2019.

Petur Nielsen, fm

Niels Andreas Mortensen

Óluva Jensen
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