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

2 47.900 2.-4. júl 191.600             5 45.900 13.-16. sept. *137.700
2 47.900 4.-6. júl 191.600             Agn: Fluga
3 71.900 24.-26. júl 431.400            Kvóti: Drepa má 2 laxa á dag, eftir það veitt og sleppt.
3 71.900 5.-7. ág. 431.400            Sleppa skal laxi lengri en 69 cm. * Skyldufæði/gisting sjá f. neðan
3 71.900 7.-9. ág 431.400            
2 65.900 21.-23. ág 263.600            
2 65.900 25.-27. ág 263.600            Fjöldi Verð pr.
2 61.900 31. ág-2. sep 247.600            stanga stöng á dag Dagsetn. heildarverð per stöng
2 61.900 2.-4. sep 247.600            5 44.000 16.jún
2 52.900 10.-12. sep 211.600             5 44.000 17.jún
2 52.900 12.-14. sep 211.600             7 93.000 19.-21. ágúst * 186.000
2 52.900 18.-20. sep 211.600             Agn: Fluga.
2 52.900 22.-24. sep 211.600             Kvóti: Veiða má 5 laxa og drepa 2 lax á  vakt
2 52.900 26.-28. sep 211.600             pr. stöng. Skylt að sleppa laxi yfir 68 cm. 
2 52.900 28.-30. sep 211.600             * skyldufæði og gisting er í hollinu 19-21. ágúst kr. 25.800  

Agn: Fluga. per. veiðimann á dag. greiðist í veiðihúsi.
Kvóti: Drepa má 1 lax (hæng) á stöng á dag. Stangir seldar stakar í öllum þremur hollunum.
Hrygnum skal sleppt. Sleppa skal öllum laxi lengri en 69 cm.

* Húsgjald er 30.000 krónur per holl og bætist við ofangreint verð.
Innifalið þrif og uppábúið rúm.

Fjöldi Verð pr.
stanga stöng á dag Dagsetn. Heildarverð

2 40.000 27.-29. ágúst 160.000                                 
Agn: Fluga & Maðkur
Kvóti: Leyfilegt að drepa 4 laxa á stangardag og 8 bleikjur.
Nýtt veiðihús verður tekið í notkun sumarið 2021. 
Innifalið í verði er uppábúið rúm og þrif.

SELÓS/ÞVERÁ -SVÍNADAL
Hægt verður að kaupa hjá okkur 6 daga veiðipakka, verð 49.000 kr.  
Agn: Fluga. Leyfilegt að drepa 1 lax á vakt. Skylt að sleppa laxi yfir 68 cm og öllum laxi sleppt í september.

ANDAKÍLSÁ
SVFA er með samning við SVFR um ákveðið hlutfall af stangarframboði í ánni.  Það voru því sár vonbrigði þegar forsvarsmenn SVFR
ákváðu að virða ekki þann samning.  Stjórn SVFA hefur leitað eftir aðstoð lögfr. um hvernig hægt verði að tryggja hagsmuni félagsins í 
í þessu máli. Af þessum sökum getum við ekki boðið upp veiðileyfi í ánni í sumar.
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                                    1/2+heill+heill+1/2      heildarverð per stöng

GrímsáFáskrúð

Laxá - Leirársveit

1/2-heill-1/2

1/2+heill+1/2
Hörðudalsá í Dölum

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 það 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 morgnanna.
Veiðitími er frá 07:00 að morgni til 13:00; og frá 15:00 til 21:00.  (eða annað samkomulag skv. tillögu staðarhaldara).

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 eða sjö stangir eru seldar stakar. Veiðitími er frá kl. 07-13 og 16-22.  Agn: Fluga. Kvóti: Veiða má 5 laxa og drepa 2 
á hvorri vakt, skylt að sleppa laxi yfir 68 cm. Skylt er að sleppa öllum laxi sem veiðist fyrir ofan Eyrarfoss (staðir nr. 31-36). 
ATH að skyldufæði og gisting er í hollinu 19-21. ágúst. Veiðitími þá er 07:00-13:00 og 15:00-21:00.

Fáskrúð: Veiðireglur eru með þeim hætti að skylt er að sleppa laxi yfir 69 cm. að lengd. Aðbúnaður í veiðihúsi (Ljáskógum) er allur hinn 
besti, uppábúið rúm og þrif fylgja í húsgjaldi.
Agn: Fluga. Kvóti: Drepa má 1 lax (hæng) undir 69 cm að lengd,  per stöng á dag skylt er að sleppa öllum hrygnum.

Hörðudalsá í Dölum: Veitt er á 2 stangir, leyfilegt agn er fluga og maðkur. Nýtt veiðihús verður tekið í notkun nk. sumar. Uppábúin rúm (4 
talsins í 2 herbergjum) auk þrifa er innifalið í verði.  Veiðimenn taka með sér rusl að lokinni veiðiferð. Veiðitími eftir 15. ágúst er 07:00-13:00 
og 15:00-21:00. Veitt er til kl. 12:00 á brottfarardegi. Heimilt er að koma einni klukkustund fyrir veiðitíma á komudegi.

ÚTHLUTUN veiðileyfa verður með nýjum hætti þetta árið vegna aðstæðna í þjóðfélaginu.
Vinsamlegast sækið um leyfi á meðfylgjandi slóð:  www.svfa.is/umsokn
Umsóknartímabil er frá 1.1.2021 til 15.1.2021
Nánar um reglur úthlutunar má finna á slóðinni: www.svfa.is/reglur
ATH: að félagsgjald verður að vera greitt til þess að umsókn teljist gild.
Stefnt er að því að niðurstaða liggi fyrir laugardaginn 16. janúar 2021.  

AÐALFUNDUR félagsins verður haldinn með rafrænum hætti þann 15. janúar kl. 20:00.
Fundur fer fram á Microsoft Teams.
Dagskrá: venjuleg aðalfundarstörf og önnur mál.
Félagsmenn sem vilja taka þátt í fundinum sendi tölvupóst á netfangið bui.orlygsson@gmail.com til að fá senda slóð á fundinn.

Óseld veiðileyfi hækka um 15% eftir 
félagaúthlutun og bjóðast þá einnig 
utanfélagsmönnum.




