
Fjöldi Verð pr. Fjöldi Verð pr.
stanga stöng á dag Dagsetn. Heildarverð stanga stöng á dag Dagsetn.

2 45.000 2.-4. júl 180.000           8 45.900 13.-16. sept.
2 45.000 4.-6. júl 180.000           Agn: Fluga
3 69.000 24.-26. júl 414.000           Kvóti: Drepa má 2 laxa á dag, eftir það veitt og sleppt.
3 69.000 5.-7. ág. 414.000           Sleppa skal laxi lengri en 69 cm.
3 69.000 7.-9. ág 414.000           
3 69.000 11.-13. ág 414.000           
2 62.000 21.-23. ág 248.000          Fjöldi Verð pr.
2 62.000 25.-27. ág 248.000          stanga stöng á dag Dagsetn.
2 56.000 31. ág-2. sep 224.000           5 40.000 17.jún
2 56.000 2.-4. sep 224.000           5 40.000 18.jún
2 50.000 10.-12. sep 200.000          Agn: Fluga.
2 50.000 12.-14. sep 200.000          Kvóti: Veiða má 5 laxa og drepa 2 lax á hvorri vakt
2 45.000 18.-20. sep 180.000           pr. stöng. Skylt að sleppa laxi yfir 68 cm. 
2 45.000 22.-24. sep 180.000           
2 45.000 26.-28. sep 180.000           
2 45.000 28.-30. sep 180.000           

Agn: Fluga. Fjöldi Verð pr.
Kvóti: Drepa má 1 lax á stöng á dag. Mælst er til að öllum stanga stöng á dag Dagsetn.
hrygnum sé sleppt. Sleppa skal öllum laxi lengri en 69 cm. 5 88.900 22.-24. ág.

Agn: Fluga.
Húsgjald er 30.000 krónur per holl.  Innifalið þrif og Kvóti: Leyfilegt er að drepa 1 lax á vakt pr. stöng.
uppábúið rúm. Fyrir félagsmenn sem kaupa holl á söludegi Sleppa skal laxi lengri en 69 cm.
fellur húsgjald niður.

SELÓS/ÞVERÁ -SVÍNADAL
Hægt verður að kaupa hjá okkur 6 daga veiðipakka, verð 47.000 kr.  
Agn: Fluga. Leyfilegt að drepa 1 lax á vakt. Skylt að sleppa laxi yfir 68 cm og öllum laxi sleppt í september.
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GrímsáFáskrúð

Laxá - Leirársveit
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Haukadalsá

Grímsá: 
Veitt er eingöngu á flugu í ánni með 8 stöngum. Hver stöng er seld stök. Kvóti er 2 laxar á dag (einn á vakt), eftir það veitt og 
sleppt. Skylt er að sleppa öllum laxi yfir 69 cm. á lengd. Þegar komið er fram í sept. eru menn hvattir til þess að sleppa, en að 
er val hvers og eins.
Veiðihús: Húsgjald og fæðisgjald er hóflegt eða 15.900 kr. per mann á dag.  Inn í því er uppábúið rúm og "heimilsmatur" 
skilgreint þannig að ekki verða stórsteikur á kvöldin né beikon á morgnana.
Veiðitími er frá 07:00 að morgni til 13:00; og frá 15:00 til 21:00.  (eða annað samkomulag skv. tillögu staðarhaldara).

Haukadalsá: Fimm stangir eru seldar stakar. Veitt er frá kl. (07-13 & 15-21).  Um er að ræða eina af perlum íslenskra 
laxveiðiáa.  Veiðihús: Skyldufæði er í húsinu og því fylgir uppábúið rúm.  Ef tveir deila stöng er dagsgjaldið 26.900 kr. pr.
mann en 29.900 kr. ef einn er á stöng.
Agn: Fluga. Kvóti: Leyfilegt að drepa 1 lax á vakt pr. stöng, skylt að sleppa laxi yfir 69 cm.

Selós/Þverá: Um er að ræða lax- og silungsveiði milli vatnanna í Svínadal.  Veiðisvæðið verður eingöngu selt í 6 daga 
pökkum sem dreifast yfir allt veðitímabilið með uþb. tveimur vikum á milli veiðidaga. Veitt er á eina stöng í hvorri á. Tveir
leyfishafar skiptast á um veiðisvæði skv. nánara skipulagi sem sent verður leyfishöfum.
Agn: Fluga. Kvóti: Veiða má 5 laxa og drepa 1 á hvorri vakt, skylt að sleppa laxi yfir 68 cm. og öllum laxi í september.

Laxá Leirársveit:  Fimm stangir eru seldar stakar. Veiðitími er frá kl. 07-13 & 16-22.  Hvorki gisting né fæði er í boði fyrir 
þessa daga. Agn: Fluga. Kvóti: Veiða má 5 laxa og drepa 2 á hvorri vakt, skylt að sleppa laxi yfir 68 cm.

Fáskrúð: Veiðireglur eru með þeim hætti að skylt er að sleppa laxi yfir 69 cm. að lengd. Einnig er mælst til að 
hrygnum sé sleppt skv. ráðleggingum fiskifræðings til að freista þess að bæta viðgang fiskistofn árinnar.
Aðbúnaður í veiðihúsi (Ljáskógum) er allur hinn besti, uppábúið rúm og þrif fylgja í húsgjaldi.
Agn: Fluga. Kvóti: Drepa má 1 lax pr. stöng á dag.

Söludagur og Aðalfundur SVFA verður haldinn laugardaginn 18. janúar 
ATH. staðsetning er í Stúkuhúsinu, safnasvæðinu Görðum (við hliðina á Safnaskála/Garðakaffi).
1) Aðalfundur félagsins byrjar kl. 10:00  Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf, önnur mál.
2) Kl. 11:00 verður dregið um valrétt að veiðisvæðum félagsins.  
3) Kl. 13:00 hefst sala veiðileyfa. 


