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Hósdagin 23. jan. 2020 kl. 19.00 varð útskiftingarfundur settur á kommunuskrivstovuni í Sandavági at 
viðgera mál um býti av haganum Syðraseyður, matr. nr. 373c, Sandavágur. 

 

Møtt: Stívliga 20 eigarar og áhugaði møttu á fundi. 

 Nevndin var fullmannað, og er hon skipað soleiðis: 

  Marita í Brekkunum 
  Olaf í Garði Joensen 
  Petur Nielsen, formaður   

 Nevndarlimirnir vita seg ikki vera so nær skyldar ella svágdar við nakran, ið varðar av 
hagapartinum Syðraseyður, at tað nemur gegni teirra. 

 Nevndin hevur áður undirskrivað soljóðandi váttan: 

 "At eg vil leggja mær eina við og óheftur útinna tær skyldur, sum liggja á mær sum útskiftingar-
nevndarlimi, tað vátti eg við hond míni undir trúnaðartreytum". 

 Frá Umhvørvisstovuni møttu Jógvan R. Frýdal og Óli Johansen. 

 

Fram varð lagt: 

Skjal nr. 1: Lýsingar, ið hava staðið í Sosialinum 8., 10. og 22. jan. 2020 og í Dimmalætting 10. jan. 2020. 
Eisini er lýst í svørtu talvu hjá Vága kommunu á vaga.fo, jn.fo og á heimasíðuni hjá Umhvørvis-
stovuni. 

 Uppá fyrispurning, um nakar hevur viðmerkingar til lýsingina ella lýsingarháttin, svaraði eingin. 

Skjal nr. 2: Grannastevnuviðtøkan frá 15. februar 2018 við tilhoyrandi skjølum og staðfest av Búnaðar-
stovuni 15. mai 2018. 

Skjal nr. 3: Skriv frá Umhvørvis- og vinnumálaráðnum (UVMR), dagfest 20. jan. 2020, har Petur Nielsen 
verður uppnevndur til útskiftingarformann fyri Arnold Thomassen, sum metir seg ógegnigan at 
luttaka í málinum um at býta hagapartin Syðraseyður. 

 Upprunaliga varð Petur útnevndur formaður við skrivi frá Heilsu og innlendismálaráðnum 
(HIMR), dagf. 16. mai 2018, men eftir umskipan á Umhvørvisstovuni varð Arnold tilnevndur við 
skrivi frá UVMR 2. des. 2019. 

Skjal nr. 4: Útskrift úr rættarbókini, 8. apríl 2019, har Føroya Rættur uppnevnir Maritu í Brekkunum, 
Hósvík, og Olaf í Garði Joensen, Eiði, til nevndarlimir. 

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 frá mannagongdini í 
sambandi við útskiftingina og bað fundarfólkið 
greiða frá haganum og skipanini av honum. 

 

Syðraseyður, matr. nr. 373c í Sandavági, er 3½ mk stórur og o.u. 365 ha til víddar. Alt er ogn.  
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Gamli hagin Steigin varð undir útskiftingini av Sandavágs bygd í 1972 lagdur í 4 partar: Gimbragongan, 
Oknadalur, Reyn og Syðraseyður (eisini nevndur Handastihagi) og Hálsagongan (Dalhagi). Við úrskurði hjá 
útskiftingarnevndini 12. juni 2002 varð 6 marka hagin Handastihagi býttur í Syðraseyð, 4 mk, og Reyn, 2 mk. 

4. juli 2011 verður aftur útskift. Hesuferð í semju, tá hálv mørk verður flutt úr Syðraseyði í Reyn, og markið 
millum hagarnar varð regulerað samsvarandi suðureftir. Hagarnir nú eru ávikavíst 3½ og 2½ mk. 

Syðraseyður er skipaður í fylgir eftir gomlum siði og ber o.u. 190 áseyð. Væl fæst burtúr, sæst á hagtølum 
fyri skurð, og á fundinum lat fundarfólkið væl at úrtøkuni, bæði tey, ið vilja býta, og hini, ið vilja halda fast 
við óbýttan haga. Hagin er væl vallaður, og fellið er lítið. Givið verður ikki. 

Vegur er frá tunnilsvegnum yvir Reyn til útnyrðingshornið á Syðraseyði, har rættin er. Hagani er hagin 
knappar 4 km víður eftir bakkanum. Ovast og vestast er 419 m høga Túgvan og skamt vestan fyri markið 
572 m høgi Heldarstindur. Av rættini og suður móti  Rangugjógv er viðtøkustik. Bakkastik er millum gjáirnar 
Marrugjógv, Rangugjógv og Byrgisgjógv og úr henni í markið hjá Oknadali, so gott er at reka. Støðurnar - 
bólini - eru fleiri, og 1 hús eru í haganum. 

Jónfinn Thomsen er røktingarmaður og talsmaður teirra, ið ikki ynskja útskifting. 

Jónfinn hevði fyrireikað framløgu, har hann í 
myndum og teksti lýsti hagan, og hví hann ikki 
skal býtast. Jónfinn hevur sent nevndar-
limunum tilfar, sum stuðlar undir grundgeving-
um hansara. Framløgan og tilfarið verður tøkt 
á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni. 

Bernhard Augustiussen, sum varðar av 25 gl 
(av 56 gl) hevur lagt kravið um útskifting av 
Syðraseyði fram, og hann greiddi frá, at hann 
heldur, at hann fær meiri í sín lut, um býtt 
verður. Tilfar og skjøl vórðu latin nevndini, og 
eisini hesi verða tøk á us.fo. 

Orðaskifti varð nógv. Verður hagin kloyvdur, 
ber ikki til at halda øll fylgini, og tey, ið eftir eru, 
fara at hava ov lítlan haga at ræsa um, tí hegn 
er fyri. Hjá tí syðra partinum verður langt til 
rættina, og seyðurin má rekast í hafti yvir 
norðara partin. Tá rikið verður, kann seyður 
sleppa, og tá kemur hann ikki aftur á haga. Hin 
vegin varð sagt, at gamla rættin í Kellingardali 
kann hampast og brúkast í sunnara haga-
partinum, áðrenn tøkan verður rikin norður 
um.  Neyðugt er ikki at hava seyð í hafti.  

Formaðurin tók samanum, og helt at nevndin var ikki før fyri at taka støðu til útskiftingargrundarlagið 
beinanvegin, men hevur fyri neyðini at kunna seg betur við frágreiðingarnar og tilfarið. 

Boðað verður frá við kunngerð ella til hagastýrið, hvørt býtt verður ella ikki. 

Fundurin varð slitin um 21’ tíðina. 

Skjøl vm. síggjast á heimasíðuni hjá Umhvørvisstovuni: http://us.fo/utskifting 

  

  Marita í Brekkunum Olaf í Garði Joensen Petur Nielsen 

 

 

Fylgini í Syðraseyði. Kelda: Jónfinn Thomsen 

http://www.us.fo/Default.aspx?ID=13850
http://us.fo/utskifting
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 Fríggjadagin 14. febr. 2020 varð nevndarfundur settur á Umhvørvisstovuni at taka støðu til útskiftingar-
grundarlagið. 

 Nevndin var fullmannað og umframt møttu Jógvan Frýdal og Óli Johansen frá Umhvørvisstovuni. 

 Orðaskiftið á útskiftingarfundinum í Sandavági 23. jan. í ár bar týðilig boð um, at eigararnir eru ósamdir um, 
hvørt býtast skal ella ikki. Hann, ið setti fram kravið um útskifting - og tey, ið atkvøddu fyri á grannastevnu 
- halda, at meiri fæst burturúr, um teir 25 gyllinir, hann varðar av, fáa egnan haga. Hinir eigararnir í haganum 
halda, at verður hagin kloyvdur, verður seyðurin verri fyri, og úrtøkan verður hareftir.   

 Sum lýst omanfyri varð hagin seinast býttur í 2011, tá 8 gyllin vórðu fluttir norð um mark - í Reyn. Hetta 
varð gjørt í semju, sum varð staðfest av Umhvørvisstovuni, og ognarskráirnar broyttar samsvarandi. Tað 
framgongur av skjølum, sum nevndin hevur fingið frá pørtunum, at nú hevur aftur verið roynt at fáa í lag 
semju um býti. Hesuferð o.u um hálva aðru mørk burturúr til einbýttan haga. Henda roynd førdi tó ikki á 
mál, og tí varð málið lagt fyri grannastevnu, har neyðugu fortreytirnar vóru til staðar, og útskiftingarkravið 
viðtikið.  

 Útskiftingarnevndin er ikki bundin av grannastevnuviðtøkuni um útskifting, men skal á ella beint eftir fyrsta 
útskiftingarfundin taka støðu til útskiftingargrundarlagið - skal býtið fremjast í verki ella ikki. 

 

 Úrskurður 

 Nevndin heldur ikki, at orsøk er at býta. 

 Partarnir tykjast á einum máli um, at hagin, sum er, er góður. Hann er skipaður í fylgi eftir gomlu siði, og  
væl fæst burturúr. Hetta siga hagtølini eisini. Tað ber v.ø.o. væl til at fáa góða úrtøku við driftini, sum er.  

 At úrtøkan kann gerast upp aftur betri, um býtt verður, er kanska rætt, men til tess krevjast íløgur í hegn og 
støður, sum síðani skulu haldast.  

 Nýggju hagapartarnir verða smærri, og seyðurin fær minni rásarúm. Fylgini mugu skipast av nýggjum ella 
takast av. Har aftur at verður driftin av uttara - ella sunnara - haganum bundin av gongd og rakstri um 
heimara hagan, og tí verða hagarnir ikki leysir hvør av øðrum, men skulu samskipa og semjast um nær m.a. 
rekast skal. 

 Nevndin metir tí, at tikið samanum, eru vansar og óvissur størri enn væntaða nyttan. 

 Úrskurðurin verður fráboðaður í kunngerð, sum verður sett i svørtutalvu hjá Vága kommunu og á relevantar 
portalar og heimasíður. Partarnir hava 3 mánaða freist frá kunngerðardegnum at kæra úrskurðin til 
Sorinskrivaran, C. Pløyensgøta 1, 100 Tórshavn. 

Umhvørvisstovan ger upp kostnaðin av útskiftingini, og parturin, sum ikki verður borin av landskassanum, 
verður býttur eftir markatalinum millum tey, ið á grannastevnu atkvøddu fyri útskiftingini. 

  

  Marita í Brekkunum Olaf í Garði Joensen Petur Nielsen  

  

   


