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

5 48.000 16.jún 48.000

2 52.500 2.-4. júl 210.000           5 48.000 17.jún 48.000

2 52.500 4.-6. júl 210.000           Agn: Fluga.

2 52.500 8.-10. júl 210.000           Kvóti: Veiða má 5 laxa og drepa 2 lax á  vakt

3 79.900 24.-26. júl 479.400           pr. stöng. Skylt að sleppa laxi yfir 68 cm. 

3 84.900 5.-7. ág 509.400           Stangir seldar stakar í báðum hollunum.

3 71.900 21.-23. ág 431.400           
3 71.900 25.-27. ág 431.400           
3 61.900 2.-4. sep 371.400            
3 52.900 12.-14. sep 317.400            
3 52.900 18.-20. sep 317.400            
3 52.900 22.-24. sep 317.400            Fjöldi Verð pr.

3 52.900 26.-28. sep 317.400            stanga stöng á dag Dagsetn. Heildarverð

3 52.900 28.-30. sep 317.400            2 48.300 27.-29. ágúst 193.200                               
Agn: Fluga. Agn: Fluga & Maðkur
Kvóti: Drepa má 1 lax (hæng) á stöng á dag. Kvóti: Leyfilegt að drepa 4 laxa á stangardag og 8 bleikjur.
Hrygnum skal sleppt. Sleppa skal öllum laxi lengri en 69 cm. Nýtt veiðihús verður tekið í notkun sumarið 2021. 

Húsgjald er 40.000 krónur per holl og bætist við ofangreint verð. Innifalið í verði er uppábúið rúm og þrif.
Innifalið þrif og uppábúið rúm.

HÚSGJALD FELLUR NIÐUR FYRIR HOLL Í FÉLAGAÚTHLUTUN.

Hægt verður að kaupa hjá okkur 6 daga veiðipakka, verð 52.000 kr.  Félagsmenn veiða endurgjaldslaust í vötnunum í Svínadal

Agn: Fluga. Leyfilegt að drepa 1 lax á vakt. Skylt að sleppa laxi yfir sumarið 2022. Félagsmaður þarf að geta framvísað félags-
68 cm og öllum laxi sleppt í september. skírteini sem verður sent rafrænt til félagsmanna í febrúar/mars.

Laxá - LeirársveitFáskrúð

1/2-heill-1/2

1/2+heill+1/2

Hörðudalsá í Dölum

SELÓS/ÞVERÁ -SVÍNADAL VÖTNIN Í SVÍNADAL

SÖLUSKRÁ SVFA ÁRIÐ 2022

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.

Í vetur verður unnið að gerð vatnsmiðlunarlóns efst í ánni sem er ætlað að tryggja aukið rennsli þegar mest á reynir, 
sérstaklega ef hefðbundið vatnsmagn í ánni verður lítið snemma á veiðitímanum, þegar væntar göngur eru mestar.  
Reyna á að koma í veg fyrir að ástandið endurtaki sig frá síðasta sumri þegar laxatorfur lónuðu í ósnum frá upp úr 
miðjum júlí og gengu ekki í ánna fyrr en í september!

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 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).

Hörðudalsá í Dölum: Veitt er á 2 stangir, leyfilegt agn er fluga og maðkur. Nýtt veiðihús var tekið í notkun  sumarið 2021. 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 sama hætti og í fyrra, þe. rafrænt.

Vinsamlegast sækið um leyfi á meðfylgjandi slóð:  www.svfa.is/umsokn2022
Umsóknartímabil er frá 27.12.2022 til og með 21.1.2022
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 sunnudaginn 23. janúar 2022.  

AÐALFUNDUR félagsins verður haldinn með rafrænum hætti þann 22. janúar kl. 13:00.

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 20% eftir félagaúthlutun og bjóðast þá einnig utanfélagsmönnum.


