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Takið 
Eintak

Meðal efnis:

Uppskriftin
• Jú hún er á sínum stað
Veiðileyfi n
• Nú er um að gera að sækja um 
Aðalfundurinn
• Muna að mæta
Ódýr laxveiðileyfi  !!
• Skoðið bls: 7 hvar er slíkt að fi nna 
Skýrsla Hlíðarvatnsnefndar
• Samantekt um Hlíðarvatn 2007

Fréttabréf SVH  Jan 2008 1. tbl. 15. árg.

Munið aðalfundinn 9. febrúar 
Upplýsingar á bls: 6

- Að ofan; Hvað viljið þið 
upp á dekk drengir? Ármann 
tekur á móti Högna og Vigni 
í Hlíð.
- Til vinstri; Í lífsins ólgu sjó 
á Djúpavatni í maí í fyrra.
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Uppskriftin

Verslun Veiðimannsins

Hráefni:
2 - 4 heilir silungar
(fer eftir stærð og fjölda í mat) 
150 g möndluflögur
smjör
salt
pipar

Aðferð:
Hreinsið, þvoið og skafið silungana.
Saltið og piprið
Hitið smjör á pönnu við meðalhita.
Steikið silungana hægt svo þeir brenni ekki, 
ca 10 mín. á hvorri hlið.

Ristið möndlur á þurri pönnu 
í nokkrar mín og setjið ofan á 
silungana.
Berist fram með soðnum kartöflum, 
smjöri og grænmeti.

Allt hráefnið fæst í Fjarðakaupum

Ristaður silungur með möndlum
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Heilir og sælir stórveiðimenn og gleðilegt árið!
Þá er vetrarstarfið komið af stað undir dyggri stjórn Húskarla og bind ég 
vonir við að félagar verði duglegir að mæta á viðburði og hnýtingarkvöld 
og taki með sér gesti. Ennfremur vil ég minna á unglingastarf uSVH sem 
verður á sínum stað í vetur eins og undanfarin ár, 
um að gera að hvetja unga og efnilega veiðimenn 
í kringum ykkur til að taka þátt í því.
Framundan eru úthlutanir veiðileyfa, nokkur ný 
svæði í boði sem vert er að skoða, s.s. silungasvæði 
Andakílsár, þangað er stutt að skreppa, frábær 
aðstaða og mjög hóflega verðlagt. Þá bjóðum við 
einnig leyfi í Flóðinu í Grenlæk en þar er hægt að 
gera magnaða bleikjuveiði um miðsumar og lenda 
í hrikalegum sjóbirtingsgöngum vor og haust, 
auk þess sem staðbundinn urriði er þar í ríkum 
mæli. Síðast en ekki síst Eldvatn á Brunasandi, 
þar má eiga von á bleikju, sjóbirtingi og laxi, spennandi 2ja stanga svæði. 
Full ástæða er til að hvetja félaga til að prófa eitthvað nýtt, en allt eru þetta 
veiðileyfi á sanngjörnu verði.
Vötnin okkar á Reykjanesi eru á sínum stað og var Djúpavatn t.d. uppselt 
s.l. sumar að heita má, enda vandfundin meiri fjölskylduparadís. Hlíðarvatn 
gaf lítið s.l. sumar, en það er engin ástæða til að leggja árar í bát, tíðin var 
sérkennileg og allir veiðimenn báru að mikið af fiski væri í vatninu þótt hann 
tæki illa. Nú ættu menn einnig að fara að verða varir við urriðann sem sleppt 
var í Kleifarvatn fyrir 2 árum og vil ég hvetja menn til að vera duglegir að 
sækja vatnið í sumar enda örstutt að fara og eiga góða kvöldstund fyrir 
lítinn pening.
Framundan er svo aðalfundur og það væri ánægjulegt að sjá þar fleiri og 
ný andlit. Við munum leggja fyrir aðalfundinn þá spurningu hvort rétt sé 
að færa úthlutun veiðileyfa framar, t.d. fram fyrir jól. Stjórnin hefur rætt 
þetta mikið undanfarin ár, en við erum með seinustu félögum til að úthluta 
og eins eru önnur veiðileyfi hjá stórum söluaðilum komin fram mun fyrr 
og þvi má velta því fyrir sér hvort veiðimenn séu að stórum hluta búnir að 
kaupa veiðileyfi sumarsins þegar að úthlutun innan félagsins kemur.  Því er 
mikilvægt að menn mæti og tjái skoðun sína á málinu.
Hvað um það, ég vonast til að sjá sem flesta í vetur og að menn verði 
duglegir að taka með sér gesti og skrá veiðifélaga sína inn í félagið, því 
við verðum að halda vöku okkar til að halda lífi. Óska ykkur góðra stunda í 
vetrarstarfinu.

Kveðja Form.

Formaðurinn
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Myndir frá félagsmönnum

Hérna hægra megin: Úr 
Veiðivötnum, efri, flottur urriði 
hjá Gumma, neðri: “Hann var 
ábyggilega svona þessi sem .....” 
Vinstra megin efsta: Vinnuhelgin 
við Djúpavatn, frekar svalt í 

veðri. Tvær neðri, sitthvort sjónarhornið við Kleifarvatn. Það verður 
erfitt að græða nokkuð upp þarna meðan svæðið verður “leikvöllur” fyrir 
mótorhjólaáhugamenn.
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Ritstjórinn
Ágætu félagar;
Hiti og þurrkar: Að vanda fór ég 
nokkrar ferðir síðastliðið sumar inn á 
hálendið til veiða. Þetta er í fyrsta skipti 
sem ég sé slíkan vatnsskort eins og fór 
að bera á eftir hina miklu þurrka sem 
voru. Hvaða áhrif hefur þetta? Verður 
kannski allur fi skur “mun minni” fyrir 

vikið þegar hann kemst ekki í æti við grynningar eins 
og áður? Verður fi skurinn eitthvað “öðru vísi” eftir að vatnshitinn fer upp fyrir öll 
velsæmismörk í langan tíma? Svo er það spurningin af hverju er veðurfarið farið að 
gera okkur svona grikk? Eru þetta gróðurhúsaáhrifi n margumræddu? Ég ætla ekki 
að svara þessum spurninum hér og nú, en fróðlegt verður að velta þessu fyrir sér 
þegar halla fer á komandi veiðisumar.
Enn og aftur... Ég er með myndir hér á bls. á móti, sem teknar voru við Kleifarvatn 
síðasta vor, af “förum” eftir mótorhjólaáhugamenn. Seinna, reyndar síðasta haust 
var ég við veiðar í Hróarslæk. Þrír af veiðistöðunum þar voru við “gryfjur” þar sem 
mótorhjólafólk má leika sér á “löglegum” stað (rétt austan Hellu). Í stað þess að 
vera með fl ugustöngina í “ró og næði” 
á skemmtilegum stað, varð það svo 
að hávaðinn var alveg ótrúlegur þarna 
og bensínstybban lítt skárri. Þetta var 
reyndar á laugardegi, sem er án efa 
mun vinsælli en virkir dagar, en mér 
fannst þetta samt keyra úr hófi  fram. 
Ekki veit ég hvernig verður hægt að 
“samræma” þessar tvær tegundir af 
útivist - stangveiði í rólegheitum og 
akstur torfæruhjóla - en vantar ekki 
enn svæði sérhannað og afmarkað 
fyrir seinni hópinn?
Árshátið? Ég var beðinn um að varpa 
spurningu til ykkar ágætu félagar.
Er áhugi fyrir því að halda okkar 
eigin árshátið SVH með mat og 
kvöldskemmtun?
Þið megið endilega tjá ykkur um það.

Útg.: Stangaveiðifélag Hafnarfjarðar. 
Flatahrauni 29, 200 Hafnarfjörður.

Sími: 5654020

Netfang stjórnar: stjorn@svh.is 
Netfang ritstjórnar: webmaster@svh.is

Veffang: www.svh.is

Ábyrgðaraðili: Hans Unnþór Ólason 

Ritstjórn: Ævar Ágústsson
Sími: 6699240
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Aðalfundur Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar verður haldinn 
laugardaginn 9. febrúar 2007, kl. 14:00 í samkomusal félagsins
að Flatahrauni 29.
Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf og bikarafhending.
Engar tillögur um lagabreytingar liggja fyrir fundinum.

Framboð til stjórnar og varastjórnar eru:
Til formanns, Hans Unnþór Ólason.
Til stjórnar og varastjórnar, Sigurður Karlsson, Árni Reykdal, 
Guðmundur Sveinbjörnsson, Högni Berþórsson, Jón Arnar Jónsson 
og Ævar Ágústsson.

Félagar eru hvattir til að mæta.

Aðalfundur SVH 2008

Kastnámskeið á vegum:
SVH, SVFR og Kastklúbbs Íslands 

Öll námskeiðin eru fjórir sunnudagar frá kl: 20:00 til 22:00 og
fara fram í TBR húsinu, Gnoðarvogi 1, 104 Reykjavík.
Allur útbúnaður er á staðnum, þó er þeim sem koma bent á
að taka með sér góða inniskó, helst íþróttaskó.
Verðið er kr: 9.000, en 8.000 fyrir félagsmenn í ofangreindum 
félögum. ATH, EKKI ERU TEKIN KORT!
Næstu námskeið framundan eru:
- 3., 10., 17. og 24. febrúar
- 2., 9., 16. og 30. mars
- 6., 13., 20. og 27. apríl, (síðasta námskeiðið þetta vorið) 
Útikastæfingarnar eru svo 5. 6. og 7. maí.
Nánari upplýsingar veitir Svavar í síma: 896 7085
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Ódýr laxveiðileyfi? 
Ja hvar er hægt að nálgast slíkt nú 
á tímum?
Það er kannski góð hugmynd að 
kaupa einhverja daga í Djúpavatni. 
Já Djúpavatni !!
Það var hún Ásdís Rut sem veiddi 
þennan 3,5 kílóa lax í Djúpavatni 
s.l. sumar.
Eins og flestir vita þá er sleppt urriða 
í vatnið á hverju sumri, þessi hefur 
líklegast “flotið” með í sleppingum. 
Hver veit hvort fleiri slíkir leynist 
þarna næsta sumar? Hvernig væri 
að freista gæfunnar?

- Ásdís Rut með laxinn góða -
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ATH - ATH - ATH
Af sérstökum ástæðum er salurinn okkar laus á tveim af hinum 
hefðbundnu fermingardögum.
Allar nánari upplýsingar hér 
að ofan.
Einnig má benda á að búið er 
að taka salinn verulega í gegn 
eins og sjá má á myndunum.

Ályktun aðalfundar
Landssambands Stangaveiðifélaga,

 haldinn á Eyrabakka 17. nóvember 2007 

Aðalfundur LS 2007 fagnar auknum afl abrögðum á stöng á vatnasvæði 
Ölfusár, Soginu og Hvítá s.l. sumar.  Fundurinn telur þetta vera 
til marks um gildi netauppkaupa og hvetur veiðiréttareigendur til 
áframhaldandi samstarfs við stangaveiðimenn í þessa veru, enda 
fullsannað að tekjur í héraði eru margfaldar af stangarveiddum laxi 
m.v. netaveiði.
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10. jan  Upphitun.....
17. jan  Hnýtingarkvöld
24. jan  Hnýtingarkvöld
31. jan  Kynning: Á veiðisvæðum, frá Stjórn SVH
07. feb  Hnýtingarkvöld
14. feb  Kynning: Veiðihornið sýnir fluguhnýtiingar og kynnir efni 
21. feb  Hnýtingarkvöld
28. feb  Kynning: Ármann “síungi” Sigurðsson fjallar um Hlíðarvatn 
06. mar Hnýtingarkvöld
13. mar Kynning: Í fyrsta kasti Einar Falur Ingólfsson og Kjartan
  Þorbjörnsson kynna bókina, segja sögur og sýna myndir.
28. mar Hnýtingarkvöld
03. apr Kynning: Trausti Magnússon kokkur og veiðimaður sýnir
  hvernig má matreiða veiðina.
10. apr Kynning: Gísli Jónsson yfirdýralæknir fisksjúkdóma
  kemur í heimsókn með fróðleik og létt spjall.
17. apr Kynning: Birgir kynnir Nilsen veiðivörurnar.
23. apr LOKAHÓF, KVÖLDIÐ FYRIR SUMARDAGINN FYRSTA 

Kveðja 
Húskarlar

Vetrardagskrá SVH 2008

Stjórn óskar eftir aðilum til að taka að sér umsjón 
með Djúpavatni. Tilvalið tækifæri fyrir fjölmarga 
unnendur vatnsins.

Starfið felur í sér að opna húsið að vori, hafa umsjón 
með gasi og öðru sem til fellur og loka svo aftur að 
hausti.
Smá hlunnindi í boði og hófleg vinna, hentar vel fyrir samhenta fjölskyldu. 

Áhugasamir hafi samband við Hans í s. 898-2608 fyrir n.k. aðalfund.

Djúpavatnsunnendur !
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Hér með fylgir umsóknareyðublað fyrir veiðileyfi á vatnasvæðum 
félagsins sumarið 2008. Athugið að 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. 
Vinsamlegast skráið heima- og vinnusíma á umsóknina 
ásamt tölvupóstfangi!

Skilafrestur er til mánudags 11. febrúar 2008. 
ATH - ATH - ATH

Ekki verður tekið við umsóknum eftir þann tíma. 

ATHUGIÐ! Þeir félagar, sem eru skuldlausir við félagið, 
ganga fyrir við úthlutun veiðileyfa, og þeir sem sækja 
um og kaupa leyfi hjá félaginu eiga einnig kost á að 
kaupa sumarkort í Kleifarvatn á kr. 1.000 

Sú nýjung verður í ár að félögum í Stangaveiðifélagi Hafnarfjarðar 
gefst kostur á að kaupa veiðileyfi í öðrum Stangaveiðifélgögum 
s.s Selfossi, Ármönnum, Akranesi og jafnvel fleirum á sérstöku 
verði. Leyfi þessi verða sett í sölu á vef SVFR og merkt 
“Aðildarfélög Landsambands Stangaveiðifélaga”. Félagar 
eru hvattir til að fylgjast með á vefnum en leyfin geta komið á 
misjöfnum tíma og standa eftv ekki lengi við !!!

Auk þessa verður veiðikortið 2008 til sölu við úthlutun 
hjá okkur á kr. 4.500

UMSÓKN VEIÐILEYFA
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Hlíðarvatn
HLÍÐARVATN í Selvogi,  bleikjuveiði
Þetta frábæra veiðivatn í einungis 45 mínútna fjarlægð frá 
Hafnarfirði og hefur um árabil verið eitt virtasta og gjöfulasta 
veiðivatn 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. 3.000 á virkum dögum 
og kr. 4.000 um helgar. Í ágúst og september er verðið kr. 2.000 
á virkum dögum og kr. 
3.000 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.
Síðustu helgina i apríl 
ár hvert er farið austur 
að Hlíðarvatni til 
hreinsunar á fjörum og 
landi. Félagsmenn eru 
hvattir til að mæta í þá 
ferð.

- Flott veiði hjá Ómari í Hlíðarvatni í ágúst í fyrra - 
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Djúpavatn

Kleifarvatn

DJÚPAVATN á Reykanesi, bleikja og urriði
Sannkölluð fjölskylduparadís við túnfótinn, ½ tíma akstur frá 
Hafnarfirði, veiðihús með 8 – 10 svefnplássum, gott útigrill og 
fallegt umhverfi. Ekki er takmarkaður stangarfjöldi og heimilt 
að veiða af bát. Athugið að helgar eru seldar föstud. - 
laugard. saman og sunnud. - mánud. saman.
Verð fyrir húsið og allt vatnið er kr. 8.000 á dag á virkum dögum 
og kr. 10.000 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.
Veiðitímabil er frá 1. 
júní til 15. september. Á 
hverju sumri er sleppt 
talsverðu af vænum 
fiski í vatnið. Kannski 
enn fleiri löxum ??

KLEIFARVATN, bleikja og urriði
Seld verða sumarkort og veiðileyfi einstaka daga eins og áður. 
Verð sumarkorta, sem seld eru á skrifstofunni, er kr. 2.000 en 
kr. 3.000 til utanfélagsmanna og kr. 1.000 fyrir 67 ára og eldri. 
Sumarkort seld annarsstaðar kosta kr 3.000.



SVH - Flatahrauni 29 - 220 Hafnarfjörður - s: 565 4020 - www.svh.is - stjorn@svh.is13

Grenlækur
- Svæði 4 (Flóðið) -

Tími Dagar Stangarfjöldi Verð stangardag 
27 - 29 maí 2 4 9.500
29 - 31 maí 2 4 9.500
12 - 15 jún 3 4 6.900
27 - 30 jún 3 4 5.700
15 - 15 júl 3 4 5.700
28 - 31 júl 3 4 5.700
12 - 15 ágú 3 4 6.900
18 - 20 okt 2 4 10.400

Einungis er leyfð fluguveiði.
Höfum nú í umboðssölu frá Ármönnum nokkur holl í Grenlæk, svæði 4 sem 
er Fitjaflóð eða Flóðið. Grenlækur er frægur fyrir miklar sjóbirtingsgöngur 
en þar veiðist einnig staðbundinn urriði og væn bleikja. Mikið af birtingi 
hefur gengið í lækinn undanfarin sumur en veiðin á þessu svæði hefur verið 
upp og ofan. Mjög gott skot kom kom þó í veiðina seint síðasta haust og 
er vonandi að veiðin aukist nú jafnt og þétt því nóg virðist koma í gegnum 
teljara hjá Veiðimálastofnun. Einnig fréttist af mjög góðri bleikjuveiði í júlí 
á síðasta sumri.
Veiðisvæðið afmarkast af skiltum við veiðisvæðaskil. Að ofan eru veiðiskilin 
við skilti ofan við Efri-skurð, en að neðan við skilti sem er staðsett við 
Neðri-skurð, neðan við brúna
Veiðihús er ekki innifalið í verði 
en margir gistimöguleikar eru á 
svæðinu. Má þar nefna aðstöðuna 
á Fossum og svo eru Keflvíkingar 
með nýtt veiðihús við lækinn sem 
sennilega er hægt að fá leigt. 
Sólahrings leigan þar er 12.000.- 
og er svefnpláss fyrir 8 manns og 
aðstaðan hin besta. 

- Falleg sumarveiði úr Grenlæk svæði 4 -
Kynning á svæðinu verður 
á opnu húsi hjá okkur þann 
31. janúar
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Eldvatn á Brunasandi 
ATH - Kvóti er á veiðinni - fimm fiskar á stöng
Eldvatn á Brunasandi á upptök í Eldvatnsbotnum eystri í Brunahrauni 
austan við Orustuhól og seytlar áin í nokkrum lænum undan hrauninu sem 
síðan sameinast og renna í Hverfisfljót. Fagurt útsýni er til Lómgnúps og 
austur til Hvannadalshnjúks.
Í Eldvatni á Brunasandi er aðallega sjóbirtingur. Einnig veiðist sjógengin 
bleikja og nokkuð af laxi gengur í ánna.  Sleppt hefur verið í ánna töluverðu 
af sjóbirtingsseiðum af Tungulækjarstofni.  Byrjað er að veiða í Eldvatni 23. 
júlí og veitt er til 20. október.
Allt leyfilegt agn má nota á vatnasvæðinu sem er um 6 km að lengd. Leyfðar 
eru 2 stangir. Heimilt er að veiða 5 fiska á stöng á dag. Með veiðileyfum 
fylgja afnot af veiðihúsi við Eldvatnsbotna eystri,  sem eru um 15 km fyrir 
austan Kirkjubæjarklaustur. Veitt er hálfan - heilan - hálfan dag.
Beygt er til vinstri út af þjóðvegi 1, ef keyrt er austur, stuttu eftir að keyrt 
hefur verið yfir ána. Húsið er í hraunjaðrinum við upptök árinnar,  það er 
rafvætt og 42 fermetrar að stærð svefnrými fyrir allt að 8 manns í kojum.  
Veiðimenn koma sjálfir með rúmföt og hreinlætisvörur.

Dagar Stangir Verð á stöng
10 - 12 ágúst 2 8.500
19 - 21 ágúst 2 8.500
15 - 17 sept 2 10.000
24 - 26 sept 2 10.000
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Andakílsá
- silungur -

Stangafjöldi: 3 stangir og engin sérstök skipting svæðisins milli 
leyfishafa.
Veiðihús: Gott veiðihús og vel útbúið er við ána. Það stendur rétt ofan við 
þjóðveg í landi jarðarinnar Skeljabrekku.

Veiðisvæði: Veiðisvæðið nær frá brú 
við þjóðveg niður í ós og er nokkrir 
kílómetrar að lengd. Sjávarfalla gætir 
á öllu veiðisvæðinu. Þegar smástreymt 
er nær flóðið upp í efsta veiðistað en 
þegar stórstreymt er nær flóðröndin 
miklu ofar. Best er að veiða þegar 
hálffallið er út, um fjöruna og þangað 
til byrjar að falla að. Oft er gott að 
fylgja flóðröndinni. Aldrei hefur skilað 
neinum árangri að veiða á háflóði nema 
þegar smástreymt er. Þá er hægt að dunda sér í efsta veiðistað og færa sig 
síðan neðar þegar fellur út. Malarbotn er á öllu svæðinu og breytir sér oft 
mikið á milli ára og því er erfitt að fullyrða nokkuð um hvaða staður eða 
staðir verða bestir næsta sumar. Á veturna rífur ísinn oft stórar grastorfur 
úr bökkunum og ef þær stoppa ofan í dýpstu stöðunum verða þar oft góðir 
legustaðir næsta eða næstu veiðiár. Allir helstu veiðistaðir eru vel merktir.

Aðkoma: Þegar veitt er í 3 – 4 efstu veiðistöðunum ( ca 1 kílómetri) er best 
að geyma bílinn við brúna og rölta þaðan niður eftir. Þegar veitt er á neðri 
hluta svæðisins er ekið sem leið liggur niður að Hvanneyri en rétt áður en 
komið er að þorpinu er beygt til vinstri inn á afleggjara sem er merktur 
“Andakíll”og ekið eftir honum sem leið liggur niður að gömlu veiðihúsi. Það 
stendur 100 -150 metrum ofan við veiðistaðinn “Neðri klappir” en hann og 
næsta nágenni þar fyrir neðan er besti hluti neðra svæðisins.
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Aðstæður: Segja má að svæðið skiptist í tvo ólíka hluta. Á efri hluta 
svæðisins verður áin alltaf tær þegar 
fallið er út en á neðri partinum er hálfgert 
happdrætti hvort það gerist. Á öllu svæðinu 
frá Borgarfjarðarbrú að ósi Andakílsár 
er mikill leir og kemur hann alltaf inn á 
aðfallinu en skolast síðan út á útfallinu. Ef 
áin er mjög vatnslítil í langan tíma hefur 
aðfallið betur í þessum leirflutningum og 
safnast þá mikill leir í farveginn og þá getur 
neðra svæðið orðið óveiðanlegt af gruggi.

Fiskur: Mest er af bleikju á svæðinu og betri matfiskur finnst ekki. Alltaf 
er von í að fá sjóbirting og einn og einn lax slæðist með. Síðustu árin ber 
mikið á flundru. 

Veiðivon: Vanir veiðimenn fara sjaldan fisklausir af svæðinu og eiga góða 
veiðivon en aðstæður á neðra svæðinu setja oft strik í reikninginn.

Agn: Veiða má á flugu, maðk og spún og er mjög misjafnt hvaða aðferð 
skilar bestum árangri.

Andakílsá
- silungur -

Dagar Verð
Apríl: 7; 11; 15; 19; 23. og 27. 2.300
Maí: 1; 5; 9; 13; 17; 21; 25. og 29. 2.900
Júní: 2; 6; 10; 14; 18; 22; 26 og 30 3.500
Júlí: 1; 4; 8; 9; 16; 17; 24. og 25. 4.600
Ágúst: 1; 2; 9. og 10. 4.600
Ágúst: 17; 18; 25. og 29. 3.500
Sept: 2; 6; 10; 14; 18; 22. og 26. 2.300
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Efri: Yfirlit yfir veiði í Hlíðar-vatni á vegum Stanga-veiðifélags Hafnarfjarðar (SVH) 
frá 1995. Einnig er sett inn heildarveiði samkvæmt upplýsingum frá Veiðimálastofnun 
frá árinu 1999. Samkvæmt yfirlitinu er SVH með 37 - 50% aflans í vatninu. Önnur 
stangaveiðifélög sem veiða í vatninu eru Ármenn, Stangaveiðifélag Selfoss og 
Stangaveiðifélag Þorlákshafnar auk Stakkavíkurnefndar.  Sumarið 2007 veiddist 
auk þess 1 urriði, 1 flundra og 1 áll.

Neðri: Yfirlit yfir helstu veiðistaði sem veiði var skráð á í veiðibók Stangaveiðifélags 
Hafnarfjarðar sumarið 2007. Vinsælustu veiðistaðirnir voru Hlíðarey (18%), Kaldós 
(13%) og Hjalltangi (11%)

Skýrsla Hlíðarvatnsnefndar
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Skýrsla Hlíðarvatnsnefndar

Efri: Skipting á veiði Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar í Hlíðarvatni eftir mánuðum 
árin 2003 - 2007. Sumarið 2007 var aðalveiðin í maí (34%), júní (27%) og júlí 
(17%).

Neðri: Samkvæmt veiðibók Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar var Peacock vinsælasta 
flugan sumarið 2007 með 25% af allri veiði á vegum SVH. Aðrar vinsælar flugur 
voru ýmsar púpur(14%),Krókur (8%) og Phesant Tail (5%).
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Skýrsla Hlíðarvatnsnefndar

Efri: Mest af veiðinni sem skráð er í veiðibók Stangaveiðifélags Hafnarfjarðar 
er 0,3 - 0,5kg alls um 60% aflans. 30% er á bilinu 0,5 - 1,0kg en um 10% 
er stærra en 1,0kg.

Neðri: Samantekt síðustu ára - þyngd og þeir stærstu.

Ár Meðalþyngd Stærsti fiskur samkv. veiðibók SVH 
2004 0,64 kg 3,0 kg
2005 0,68 kg 2,5 kg
2006 0,62 kg 2,6 kg
2007 0,65 kg 2,7 kg



Allt í skotveiðina

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 • www.ellingsen.is • Póstsendum um allt land 
Tryggvabraut 1–3, Akureyri • Sími 460 3630

Fjölbreytt úrval af skotvopnum frá Winchester, Browning, Bettinsoli, 
FAIR, Benelli og Baikal.

Varmafatnaður frá Devold, gönguskór frá Lomer, neyðarblys o.m.fl. 

Komdu við hjá okkur áður en þú heldur til veiða.
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