
Fjöldi Verð pr. Fjöldi Verð pr.

stanga stöng á dag Dagsetn. Heildarverð* stanga stöng á dag Dagsetn. Heildarverð*

2 63.000 2.-4. júl 252.000* 2 135.500 14.-15. júl 271.000

2 63.000 4.-6. júl 252.000* 2 135.500 15.-16. júl 271.000

2 68.000 8.-10. júl 272.000* 2 135.500 3.-4. ág 271.000

3 89.900 24.-26. júl 539.400* 2 135.500 4.-5. ág 271.000

3 89.900 5.-7. ág 539.400* 2 97.500 29.-30. ág 195.000

3 83.000 21.-23. ág 498.000* 2 97.500 30.-1. sep 195.000

3 83.000 25.-27. ág 498.000*

3 73.900 2.-4. sep 443.400* 2 135.500 18.-20. júl 542.000*

3 64.900 12.-14. sep 389.400* 2 135.500 30. júl- 1. ág 542.000*

3 64.900 18.-20. sep 389.400* 2 102.000 23.-25. ág 408.000*

3 64.900 22.-24. sep 389.400* 2 97.500 27.-29. ág 390.000*

3 63.000 26.-28. sep 378.000*

3 63.000 28.-30. sep 378.000* 2 81.000 22.sep 162.000

2 81.000 23.sep 162.000

Agn: Fluga. 2 81.000 24.sep 162.000

Kvóti: Drepa má 1 lax (hæng) á stöng á dag. 2 81.000 25.sep 162.000

Hrygnum skal sleppt. Sleppa skal öllum laxi lengri en 69 cm. 2 81.000 27.sep 162.000

*Húsgjald er 40.000 krónur per holl og bætist við 2 81.000 28.sep 162.000
ofangreint verð. Innifalið þrif og uppábúið rúm.

Agn: Fluga.

Kvóti: Drepa má 2 laxa á stöng á dag (undir 69 cm.)

Skylt er að taka hreistursýni af öllum drepnum laxi.

*Húsgjald er 33.000 krónur per holl, greiðist eftirá. 

Í húsgjaldi eru þrif og uppábúin rúm fyrir fjóra innifalið.

Ekki húsgjald á : 1/2-1/2 og heilir dagar þurfa að koma 

með sængurver og þrífa.
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AndakílsáFáskrúð

1/2-heill-1/2

1/2-heill-1/2

1/2-1/2

heill

Andakílsá: Virkilega skemmtilegt að geta boðið aftur upp á Andakílsá til okkar félagsmanna.  Áin hefur verið 
í miklu uppbyggingarferli eftir umhverfisslysið árið 2017. Í fyrravor var sleppt 20.000 gönguseiðum sem 
vonandi skila sér mörg hver upp í ánna næsta sumar.  
Agn: Fluga. Kvóti: Drepa má 2 laxa undir 69 cm að lengd,  per stöng á dag (1 per vakt).  Nauðsynlegt er að 
taka hreistursýni af drepnum laxi og skilja eftir í veiðishúinu í þar til gerðu umslagi (sem eru að sjálfsögðu til 
taks í húsinu).  Nánari upplýsingar um veiðireglur á www.svfa.is/andakilsa

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.

ÚTHLUTUN veiðileyfa verður með sama hætti og undanfarin ár.

Vinsamlegast sækið um leyfi á meðfylgjandi slóð:  www.svfa.is/umsokn2023
Umsóknartímabilið er frá 20.12.2022 til og með  13.1.2023
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 14. janúar 2023.  

AÐALFUNDUR félagsins verður haldinn í frístundamiðstöðinni Garðavöllum (við 

golfvöllinn) þann 14. janúar kl. 12:00.
Dagskrá: venjuleg aðalfundarstörf og önnur mál.

Óseld veiðileyfi í báðum ánum hækka um 
20% eftir félagaúthlutun og bjóðast þá 
einnig utanfélagsmönnum.


