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Rafgeymar eru okkar fag
Við sérhæfum okkur í sölu og 
þjónustu á rafgeymum fyrir 
allar tegundir 
farartækja. 
Einnig rafgeyma 
fyrir 
gólfþvottavélar, 
golfbíla, 
golfkerrur, 
vinnulyftur ofl.

Þýsku Bergageymarnir eru 
seldir hjá Rafgeymasölunni

RAFGEYMASALAN
Dalshrauni 17, 220 Hafnarfjörður  
Sími 565 4060
www.rafgeymar.is sala@rafgeymar.is

Útgefandi: 
Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar. 
Flatahrauni 29
200 Hafnarfjörður
Sími: 5654020
Netfang stjórnar: stjorn@svh.is

Heimasíða: www.svh.is 

Ábyrgðarmaður:
Vilborg Reynisdóttir

Ritstjóri: Haraldur Víðisson
Netfang ritstjóra: 
haraldurv@gmail.com

Prentun: Litróf
Upplag: 500 eintök

Þökkum félagsmönnum og 
samstarfsaðilum afnot af 
ljósmyndum, forsíðumynd: 
Fjölmennt við Hlíðarvatn á 
hreinsunardegi 2018.
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Frá ritstjóra
Undanfarin ár hefur söluskrá veiðileyfa verið hluti af Agninu sem er fréttablað 
SVH en stjórn hefur tekið þá ákvörðun að gefa Agnið eingöngu út rafrænt en 
prenta söluskránna og senda félagsmönnum í pósti.

Í framtíðinni verður söluskráin bara gefin út á vef félagsins en alltaf er hægt 
að prenta út eintak fyrir þá sem þess þurfa. Við fylgjum þar í kjölfar annarra 
félaga bæði stærri og smærri en SVH. Kostnaður við prentun og dreifingu er 
töluverður auk þess mikil vinna og tími fer í umbrot, pökkun og frágang fyrir 
póstlagningu.

Það er alltaf skemmtilegur tími í SVH þegar sala veiðileyfa hefst og í ár er gaman að kynna í 
umboðssölu veiðileyfi í Kaldakvísl og Tungnaá, Tungufljót í Skaft og Fnjóská auk þess sem 
okkar góða samstarf við SVFK býður félagsmönnum SVH upp á góða kosti.

Eftir að hafa stokkið yfir eina kynslóð þá virðast veiðigenin hafa skilað sér í barnabörnunum, 
amk þá var afi glaður að heyra þegar barnabörnin fóru að spyrja hvort þau mættu ekki prófa 
að veiða.  Það verður ánægjulegt verkefni að kenna þeim að veiða og fá að njóta dýrmætra 
stunda úti í náttúrunni með þeim sem standa manni næst. Það eru lífsgæði af bestu gerð.

Haraldur Víðisson

Reykofninn ehf
Skemmuvegi 14 bleik gata
200 Kópavogi
Sími 557 2122
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Handverk í sérflokki

Strandgötu 37 ● sími: 5654040 ● www.nonnigull.is

Leiðbeiningar vegna umsókna á vef SVH

Félaganúmer: Þegar umsókn er skráð þarf að setja inn félaganúmer.  Til að finna félaganúmer 
er hægt að opna félagaskrá sem er aðgengileg sem PDF skrá, sjá hlekk í frétt um opnun 
veiðileyfa.  Nóg er að einn úr holli sæki um en setji hina í hollinu inn undir "Félagar á öðrum 
stöngum", sjá félagaskrá varðandi númerið.

Tölvupóstfang: Notað til að senda staðfestingapóst á viðkomandi og einnig ef eitthvað í 
umsókn þarfnast skýringa við úrvinnslu.

Veiðisvæði: Skrá þarf eina umsókn fyrir hvert veiðisvæði.  Til dæmis eina umsókn fyrir 
Hlíðarvatn og aðra fyrir Djúpavatn.  Hins vegar má setja marga daga í dagsetningasvæði ef fara 
á mörgum sinnum í t.d. Hlíðarvatn.  Sjá nánar dagsetningarsvæði hér neðar.  Varadaga má skrá 
í athugasemdir.

Nafn: Nafn umsækjanda, hjálpar okkur að greina villur t.d. ef félaganúmer er rangt skráð 
o.s.frv.

Stangafjöldi: Fjöldi stanga sem óskað er eftir. Félagi sem skráir holl þarf að taka fram hversu 
margar stangir hann vill fá. Í Djúpavatni skiptir ekki máli hvað skráð er í svæðið, sama gildir 
um umboðssölur þar sem hollið er selt í heilu lagi. 

Dagar: Hér verður að skrá hvaða dag umsækjandi vill fá að veiða, athugið að veiði í Hlíð og 
Djúp hefst kl 18 degi fyrir umsóknardag.  Dæmi: ef skráð er 10.6 þá hefst veiði kl 18 9.6.  
Hér má skrá margar umsóknir á sama veiðisvæði, dæmi: 14.5 10.6 20.6 en varadaga skal skrá 
í athugasemdir.

Félagar á öðrum stöngum: Notað þegar sótt er um holl með öðrum félögum í SVH, skrá þarf 
númer félaga og þá er veiðileyfið skráð á þá en ekki bara umsækjanda.

Athugasemdir: 

Hér er reitur til að koma á framfæri sér óskum 
eða öðru sem skiptir máli varðandi úthlutun.  Við 
úthlutun eru athugasemdir skoðaðar og reynt að 
bregðast við eftir bestu getu.

Hér er gott að skrá aðrar dagsetningar til vara 
sem henta umsækjanda ef aðaldagsetning fæst 
ekki.



Skilafrestur er til og með
föstudegi 28 febrúar 2020
Ekki verður tekið við umsóknum eftir 
þann tíma.
ATHUGIÐ! Einungis skuldlausir félagar 
geta sótt um.

Umsókn veiðileyfa

Á næstu síðum má sjá úrval veiðileyfa á vegum SVH, þegar umsókn er fyllt út skal tilgreina 
skal nákvæmlega þann dag/daga sem óskað er eftir en í athugasemdum má taka fram hvaða 
annar dagur eða tímabil komi til greina. Við úthlutun er tekið tillit til hversu margir félagar 
sameinast í umsókn um ákveðinn dag. Af gefnu tilefni er bent á, að erfiðlega getur reynst að 
uppfylla óskir þeirra félaga, sem sækja einir um fleiri en eina stöng í Hlíðarvatni á eftirsóttum 
tíma.

Athugið sérstaklega þá breytingu sem verður á sölu leyfa í Hlíðarvatni eftir 
Verslunarmanna–helgina. Í ágúst og september eru leyfin seld sem “pakki” - greitt fyrir þrjár 
stangir. 

Annað sem verður að benda á er að ekki er lengur heimilt að skila stökum stöngum úr heilum 
hollum. Geti menn ekki nýtt sér það sem þeir sækja um og fá verða þeir sjálfir að sjá um að 
losna við stöngina sína.

Vinsamlegast skráið heima- og vinnusíma á umsóknina ásamt tölvupóstfangi! 

Veiðikortið:
Eins og áður verður Veiðikortið 2020 til sölu við úthlutun hjá okkur. Verð til félagsmanna SVH 
er að sjálfsögðu lægra en á almennum markaði.
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Hægt að skrá 
veiðileyfa-
umsóknir á 
www.svh.is



Hlíðarvatn í Selvogi

Staðsetning:
Þetta frábæra veiðivatn er í einungis 45 mínútna fjarlægð frá Hafnarfirði og hefur um árabil 
verið eitt virtasta og gjöfulasta bleikjuveiðivatn landsins.

Leyfilegt agn: Fluga og spúnn.

Félagið hefur til umráða fimm stangir á dag og er veiðitíminn frá 1. maí til 30. september. 
Verð á stöng er mismunandi eftir tímabilum. Í maí, júní og júli er verðið kr. 6.000 á virkum 
dögum og kr. 7.000 um helgar. 

Í ágúst og september verður breyting á leyfunum, frá 1 ágúst og í september verða þrjár 
stangir seldar saman í “einum pakka”. 

Frá 1 ágúst og út september er því verðið 12.000 kr dagurinn virka daga en 15.000 kr. 
dagurinn um helgar. Afnot af mjög góðu húsi eru innifalin og má koma í hús og hefja veiði kl. 
18:00 að kvöldi fyrir skráðan veiðidag og ljúka skal veiði og skila hreinu húsi fyrir kl. 18:00 á 
skráðum veiðidegi.

Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar núna 2020:
8.5, 20.5, 11.6, 14-15.6, 27.6, 8.7, 11.7, 19.7, 9-10.8, 17.8, 20.8

Síðustu helgina i apríl ár hvert er farið austur að Hlíðarvatni til hreinsunar á fjöru og landi, nú 
er það helgin 25. og 26 apríl 2020
Félagsmenn eru hvattir til að mæta í þá ferð.
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Djúpavatn á Reykjanesi

Kleifarvatn

KLEIFARVATN, bleikja og urriði

Seld verða sumarkort og veiðileyfi einstaka daga eins og áður. Athugið  einungis er leyft 
að veiða á flugu, spón og maðk og veiði á bátum er bönnuð.

Verð sumarkorta til félagsmanna er kr. 3.000. Þeir sem eru 67 ára og eldri fá 
sumarkortið frítt. 

Frá 1.apríl er hægt að versla sumarkort á kr. 5.000 á N1 við Lækjargötu og einnig 
dagsleyfi inni á vefnum www.leyfi.is

DJÚPAVATN á Reykjanesi, bleikja og urriði

Sannkölluð fjölskylduparadís við túnfótinn, ½ tíma akstur frá Hafnarfirði, veiðihús með 
8 – 10 svefnplássum, gott útigrill og fallegt umhverfi. 

Stangarfjöldi er takmarkaður við 10 stangir og eru aðilar beðnir um að virða það. 
Athugið að ef sótt er um samliggjandi helgardaga, þá eru föstudagar - laugardagar 
saman og sunnudagar - mánudagar saman.

Verð fyrir húsið og allt vatnið er eftirfarandi:
20.000 kr. á dag á virkum dögum og 25.000 kr. á dag um helgar.
Gilda sömu reglur um komu í hús og fyrir Hlíðarvatn, þ.e. koma má í hús og hefja 
veiði kl. 18 að kvöldi fyrir skráðan veiðidag og ljúka skal veiði og skila hreinu húsi fyrir 
kl. 18 á skráðum veiðidegi.
Athugið - veiði á bátum er ekki leyfileg.

Veiðitímabil er frá 1. júní til 25. september. Eftirfarandi dagar eru ekki til úthlutunar 
núna 2020: 10.6, 16.6, 16-18.7, 5.8, 13.8, 15.8, 1.9

Á hverju sumri er sleppt talsverðu af vænum fiski í vatnið, svo verður einnig núna.
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RAFGEYMASALAN 
Dalshrauni 17 Hafnarfirði 565 4060
sala@rafgeymar.is  www.rafgeymar.is

TREFJAR
Óseyrarbraut 29, 220 Hafnarfirði 5 500 100

Hringdu

Kíktu á

trefjar.is

Heitir 
pottar

FISH PARTNER® 
WWW.FISHPARTNER.IS



Fossálar

Staðsetning:
Fossálar eru á Síðu í V-Skaftafellssýslu um 15 km austan við Kirkjubæjarklaustur. Ekinn er 
þjóðvegur 1 sem leið liggur yfir brúna yfir Fossálana og tekinn fyrsti vegslóði til hægri af 
þjóðvegi 1 í gegnum merkt hlið.  Þar er slóðanum fylgt, sem er vel merktur þar til að húsinu 
kemur. Veiðisvæðið nær frá landamerkjum gegnt Orrustuhól, rétt ofan gömlu 
þjóðvegarbrúarinnar og til merkja á Brunasandi þar sem veiðisvæði Vatnamóta tekur við.

Veiðitilhögun:
Veiðitímabil er frá 20. júní – 18. okt.
Húsið er leigt út í fjóra daga í senn yfir sumartímann sem stendur frá 20.júní til 7.ágúst ásamt 
þremur stöngum frá 22. júní til 7. ágúst.
Eftir 7. ágúst er veitt í tvo stangardaga með skiptingu á miðjum degi og veitt er með þremur 
veiðistöngum allan veiðitímann. ATH stangirnar eru seldar saman.
Leyfilegt er að nota flugu, spón, maðk og devon.
Sjá nánar á www.svfk.is

Fossálar: 3 stangir
18-22 júlí 2.600 st á dag. 3 st í 4 daga = 31.200
30 júlí-3 ágú 2.600 st á dag. 3 st í 4 daga = 31.200  
19-21 ágúst 18.200 st á dag.                              
27-29 ágúst 23.700 st á dag.     
4-6 sept 33.800 st á dag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Staðsetning:
Grenlækur er staðsettur í Landbroti rétt vestan Kirkjubæjarklausturs og er beygt til hægri af 
þjóðvegi nr. 1 rétt áður en farið er yfir Skaftárbrúna og er um 10 mínútna keyrsla þar sem 
keyrt er yfir árnar Grenlæk, Sýrlæk og Jónskvísl áður en beygt er til vinstri að heimreiðinni 
að Fossum og Arnardrangi. Þar er ekið sem leið liggur í átt að Arnardrangi en tekinn 
afleggjari um girðingarhlið til hægri rétt áður en komið er að túnhliðinu við Arnardrang.

Veiðihús:
Veiðihús er á besta stað í hraunjaðrinum rétt áður en komið er í Flóðið. Húsið er rafvætt og 
skiptist þannig að það er eldhús, setustofa, snyrting og sturta í annarri álmunni og fjögur 
tveggja manna (kojur) svefnherbergi í hinni. Gasgrill er á staðnum.  Veiðimenn mega koma í 
veiðihúsið einni klukkustund áður en veiði hefst og skulu rýma húsið klukkan 14 
brottfarardag. 

Leiðarlýsing að húsi:
Beygt til hægri af þjóðvegi nr. 1 rétt áður en farið er yfir Skaftárbrúna og er um 10 mínútna 
keyrsla þar sem keyrt er yfir árnar Grenlæk, Sýrlæk og Jónskvísl áður en beygt er til vinstri 
að heimreiðinni að Fossum og Arnardrangi. Þar er ekið sem leið liggur í átt að Arnardrangi 
en tekinn afleggjari um girðingarhlið til hægri rétt áður en komið er að túnhliðinu við 
Arnardrang. 
Þar er ekinn slóði sem liggur í hraunlendi með fram túninu, niður brekku síðan er beygt til 
vinstri og sést þá húsið sem staðsett er í hraunjaðrinum.

Grenlækur: 4 stangir
5-7 ágúst  16.000 st á dag.
8-10 okt    17.000 st á dag.

Grenlækur
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Staðsetning:
Áin fellur í austanverðan Skagafjörð um 18 km norðan Hofsóss rétt sunnan við kirkjustaðinn 
Fell í Sléttuhlíð. Þetta skemmtilega veiðisvæði býður upp á mjög fallega sjóbleikju, urriða og 
laxavon.  Húsið er staðsett í landi Tjarna. Ekinn er þjóðvegur nr. 76 framhjá bænum Tjarnir 
sem leið liggur yfir brúna og tekinn fyrsti afleggjari til hægri.

Veiðitilhögun:
Veitt er í tvo stangardaga frá hádegi til hádegis og veitt er með þremur veiðistöngum allan 
veiðitímann.  Daglegur veiðitími er 7-13 og 16-22 frá 1. júní – 14. ágúst, en eftir það frá 7-13 
og 15-21.  Leyfilegt er að nota flugu, spón, maðk og devon frá ósi og að brúnni á  
Siglufjarðarvegi. Þar fyrir ofan er spónn ekki leyfður. ATH stangirnar eru seldar saman.

Veiðihús:
Ágætis veiðihús er við ána. Húsið er með tveimur tveggja manna herbergjum auk svefnlofts. 
Einnig er góður svefnsófi á staðnum. Þá er einnig heitt vatn ásamt sturtu. Húsið er rafvætt og 
helstu tæki eru til staðar, svo sem eldavél, ísskápur, kaffivél, brauðrist ofl. Gasgrill er á 
staðnum.

Veiðimenn mega koma í veiðihúsið einni klukkustund áður en veiði hefst og skulu rýma húsið 
klukkan 14 brottfarardag. Veiðimönnum ber að þrífa húsið fyrir brottför og fjarlægja rusl.
Veiðimenn leggja sjálfir til sængur, sængurfatnað, tuskur og viskustykki.

Hrollleifsdalsá: 3 stangir
14-16 júlí 11.600 st á dag
28-30 júlí 11.600 st á dag
5-7 ágúst 11.600 st á dag
25-27 ágúst  11.600 st á dag
2-4 sept 9.500 st á dag
10-12 sept 9.500 st á dag.

Hrollleifsdalsá
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Staðsetning:
Geirlandsá á Síðu er staðsett í V-Skaftafellssýslu og er án vafa ein af bestu sjóbirtingsám 
landsins.  Veiðivon er fyrst og fremst mjög vænn sjóbirtingur með þó nokkurri laxveiði og 
bleikjuvon.

Leiðarlýsing að húsi
Ekið er sem leið liggur eftir þjóðvegi 1 til Kirkjubæjarklausturs. Beygt er við hringtorgið á 
Kirkjubæjarklaustri og keyrt inn áfram um 3 km á veg 203 sem er Geirlandsvegur. Þar skammt 
innan við bæinn Geirland er tekin vinstri beygja inn heimreiðina að veiðihúsinu sem er staðsett í 
skógarlundi undir fjallinu Kylli.

Veiðitilhögun
Veiðitíminn er frá 21.júní til 18.október og auk þess vorveiði (sjóbirtingur) sem hefst 1.apríl ef 
aðstæður leyfa.  Útseld veiðitímabil í vorveiði er tveir dagar með skiptingu á miðjum degi. Í 
haustveiði sem er tíminn frá 3. ágúst til 18. okt. eru seldir tveir dagar saman með skiptingu á 
miðjum degi. Veitt er með fjórum stöngum allan veiðitímann.
Frá 20.september til 18.október er leyft að veiða í veiðistað númer 15 Flatarhyl og niður á neðsta 
veiðistað, sama gildir fyrir vorveiðina. Heimilt er að tveir menn deili með sér einni stöng og skulu 
þeir fylgjast að við veiðar í ánni. Leyfilegt er að veiða á flugu, maðk, spón eða devon.
ATH. Í vorveiði er eingöngu leyft að veiða á flugu, spón og devon. Þá er mönnum frjálst að veiða 
og sleppa.
Sjá nánar á www.svfk.is

Geirlandsá: 4 stangir
15-17 apríl 20.500 st á dag
13-15 ágúst 26.000 st á dag
2-4 sept 52.200 st á dag
8-10 okt 52.200 st á dag.

Geirlandsá
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Fnjóská

Staðsetning
Fnjóská í Fnjóskadal er falleg og vatnsmikil bergvatnsá með mörgum glæsilegum veiðistöðum og 
góðri aðstöðu fyrir veiðimenn. Hún hentar mjög vel til fluguveiða og þá sérstaklega sá hluti 
árinnar sem er ofan gljúfranna á neðsta veiðisvæðinu. Um hálftíma akstur er í Fnjóská frá 
Akureyri.Ýmsan fróðleik um Fnjóská er að finna á vef Flúða, www.fludir.svak.is.
Sumarið 2020 er veiðifyrirkomulag lítillega breytt frá 2019 þar sem ákveðið var á aðalfundi 2019 
að takmarka hámarksveiði enn frekar með það að markmiði að vernda og efla hrygningarstofna 
árinnar.

Lýsing
Veiðihús er innifalin í veiðileyfum á svæðum 1-4 og eru afnot af veiðihúsunum að Flúðaseli fyrir 
tvo veiðimenn pr. stöng.  Þar eru þrjú hús með tveimur tveggja manna herbergjum, snyrtingu og 
smáeldhúsi. Í fjórða húsinu er eitt tveggja manna herbergi með snyrtingu og smáeldhúsi auk 
þess sem þar er góð sameiginleg aðstaða fyrir veiðifatnað og afla. Útigrill fylgir öllum húsum.

Veiðitilhögun
Á svæðum 2, 3 og 4 verður eingöngu veitt á flugu frá hádegi 11. ágúst til loka veiðitímans en 
fram til þess tíma er veitt á flugu og spón.  Á svæði 1 er veitt á flugu og spón allan veiðitímann.
Veiðileyfið gildir ekki um svæði 5 sem er silungsveiðisvæði.
Veiðitakmarkanir, almennt eru menn hvattir til að gæta hófs við veiðarnar.
Lax: Sleppa skal öllum hrygnum, stórum sem smáum eða setja þær í klak.
Sleppa skal öllum hængum, sem er 70 cm og stærri eða setja þá í klak.
Hámarksveiði á hverja stöng er 1 lax á 1⁄2 degi en eftir það má halda áfram veiðum á flugu og 
sleppa.
Bleikja: Sleppa skal öllum bleikjum, sem eru 40 cm og stærri.
Hámarksveiði á hverja stöng er 2 bleikjur á 1⁄2 degi en eftir það má halda áfram veiðum á flugu 
og sleppa.

Fnjóská, svæði 1-4, verð á stöng fyrir tvo daga
18.7-20.7  60.000 - 6 stangir í boði
22.7-24.7  71.000 - 6 stangir í boði
26.7-28.7  89.000 - 5 stangir í boði
23.8-25.8  68.000 - 8 stangir í boði
31.8-1.9    54.000 - 8 stangir í boði
 



SVH 14

Kaldakvísl og Tungnaá

Staðsetning
Kaldakvísl og Tungnaá eru á hálendinu við Hálendismiðstöðina rétt við Sigölduvirkjun um 150 km 
frá Reykjavík.

Lýsing
Innifalið í leyfi er gisting í Þóristungum 2 nætur, fullt fæði (morgunmatur, hádegisverðarpakki og 
þriggja rétta kvöldmatur).  Þetta eru heilir dagar, hægt er að mæta í hús kvöldið fyrir veiði og 
fara eftir veiði seinni daginn eða mæta um morguninn og fara eftir morgunmat þriðja daginn.

Veiðitilhögun
Veiðitíminn er frá 15 maí - 30 september. Meðalstærð bleikju og urriða er 1,5 kg. 
Veitt er á flugu og öllum fiski sleppt í Tungnaá. Sjá nánar á www.fishpartner.is

Kaldakvísl og Tungnaá: 4 stangir í holli en stakar stangir seldar.
25-26 maí 95.000 
15-16 júlí 107.000 
7-8 ágúst 107.000 
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Tungufljót í Skaftártungum

Staðsetning
Tungufljót er í Skaftárhreppi, Vestur-Skaftafellssýslu um 233 km frá Reykjavík og 30 km frá 
Kirkjubæjarklaustri.

Lýsing
Er ein þekktasta sjóbirtingaá landsins.  Hús fylgir.  Sjá nánar á www.fishpartner.is.

Veiðitilhögun
Hálfur-Heill-Hálfur holl, fjórar stangir seldar saman. Fluguveiði eingöngu, öllum sjóbirtingi sleppt 
en hirða má lax, bleikju og staðbundinn urriða.

Verð fyrir fjögra stanga holl
13-15 maí 185.000 
26-28 ágúst 259.000 
27-29 sept 330.000 




