
Fréttabréf Ármanna Nóvember 2009

Ármenn góðir!
Annað meginefni 

þessa Áróðs er að 
kynna tillögu stjórnar 
að lagabreytingum, 
sem áformað er að 
fylgja muni aðalfundar
boði einhvern tímann 
eftir miðjan desember. 
Samkvæmt gildandi 
lögum félagsins ber 
að senda stjórn tillög
ur um lagabreytingar 
fyrir 15. desember og 
auglýsa þær í fundar
boði.

Stjórn Ármanna hefur 
unnið að endurskoðun 
laganna síðan í vor. Hún 
hefur leitað álits félags
manna, kynnt tillögur 
sínar í Áróði, kallað 
eftir athugasemdum og 
tillögurnar voru rædd
ar á almennum félags
fundi 18. nóvember sl. 
Í þeim tillögum sem nú 
eru lagðar fram hefur 
stjórnin leitast við að 
sameina þau sjónarmið 
sem fram hafa komið 
og taka tillit til ábend
inga og athugasemda 
svo unnt sé að ná sem 
víðtækastri sátt um 
lögin í heild. Von stjórnar er að bera 
megi lagabreytinguna upp í heilu 
lagi á aðalfundinum og ekki þurfi að 
greiða atkvæði um einstakar grein
ar. Félagsmenn hafa frest til 15. des
ember til að bera fram tillögur til 
lagabreytinga. Von stjórnar er að á 
aðalfundi verði unnt að einbeita sér 
að því að ræða um lagatillögu stjórn
ar og því mælist hún til að frekari 
breytingartillögur snúist um nýju til
löguna en ekki núgildandi lög.

Berist hins vegar tillögur sem falla 
ekki að þeim ásetningi, verða þær 
að sjálfsögðu meðhöndlaðar eins 
og núgildandi lög kveða á um.

Þeim sem komið hafa að þessu 
máli, bæði á umræddum félagsfundi 

og með öðrum hætti, eru færðar 
hugheilar þakkir fyrir sitt framlag.

Eins og venja er í desemberblaðinu 
er hér sett fram veiðileyfaframboð 
okkar Ármanna fyrir næsta sumar. 
Það er nokkuð líkt því sem var í 
sumar sem leið. Hækkanir á leyfum, 
þar sem um slíkt er að ræða, eru í 
nokkru samræmi við samningsbundn
ar vísitöluhækkanir eða vegna aukins 
kostnaðar við rekstur veiðihúsa. Flest 
eru þessi veiðisvæði í svokölluðum 
ódýrari flokki, en veiðimenn sækja nú 
meira í þann flokkinn en áður, en dýr 
leyfi seljast síður – skiljanlega.

Vötnin sunnan Tungnaár á 
Landmannaafrétti verða skilvísum 
Ármönnum létt í pyngju, því leyfi í 

þau munu áfram fylgja 
ársskírteininu. Áhersla 
er lögð þar á tilkynn
ingaskyldu og að upp
lýsingar um afla verði 
skráðar og eru félags
menn beðnir að virða 
það.

Um þetta atriði segir í 
samningnum:

Ármenn skulu fram-
vísa félagsskírteini Ár- 
manna í Landmanna-
helli áður en veiðar eru 
hafnar og skila skýrslu 
um afla áður en farið 
er af svæðinu.

Enn fremur er mjög 
þýðingarmikið að 
skilja félagsskírteini og 
veiðileyfi eftir í glugga 
bílsins til að spara 
veiðiverði sporin. Varð 
sjálfur uppvís að því í 
sumar að gleyma þessu 
og hlaut fyrir áunnið til
tal, sett fram af þannig 
þunga og fullri kurteisi 
þó, að ég ætla aldrei 
að gera svona aftur og 
óska engum að lendi í 
því sama.

Annars eiga lýsingar 
á veiðisvæðunum að 
gefa góða og raunsæja 

mynd af aðstæðum og því sem í 
boði er. Flest annað skýrir sig sjálft 
og er óskandi að flestir finni hér 
eitthvað við sitt hæfi.

Ánægjulegt er að segja frá því að 
veiði, þ.e. afli Ármanna í Hlíðarvatni 
í sumar nærri tvöfaldaðist frá því 
sem hann var í fyrra.

Óheiðarlegt væri þó að geta þess 
ekki, að menn úti í bæ hlæja svolít
ið af Ármönnum fyrir að þora ekki 
í septemberbleikjuna í Hlíðarvatni, 
því hún sé þá orðin of stór fyrir þá.

Megi ljós og friður fylgja ykkur 
á aðventunni og yfir jólin ágætu 
félagar.

HF

Ljósmynd: Jón Einar #574 

Í upphafi aðventu
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Tillaga að endurskoðuðum lögum Ármanna
I. Um félagið
1.	 grein.	

Nafn félagsins er Ármenn. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2.	 	grein.	

Markmið félagsins eru:

 1. Að auka hróður þeirrar íþróttar að veiða vatnafisk á flugu.

 2. Að efla virðingu veiðimanna fyrir íslenskri náttúru.

 3. Að hvetja til góðrar umgengni, hófsemi við veiðar og háttvísi á veiðislóð.

 4. Að stuðla að því að félagar geti stundað stangaveiði fyrir hóflegt verð.

 5. Að auka rétt almennings til veiða á stöng í almenningum og þjóðlendum.

3.	 	grein.
Markmiðum sínum hyggst félagið ná m.a. með því:

 1. Að taka á leigu eða eignast veiðiréttindi til sanngjarnrar framleigu til félaga.

 2. Að halda uppi öflugu félagsstarfi meðal fluguveiðimanna og fjölbreyttri fræðslu um flugu-
veiðar og íslenska náttúru.

 3. Að auka skilning almennings og stjórnvalda á markmiðum félagsins. 

 4. Að taka þátt í samstarfi við þá sem vinna að sambærilegum markmiðum.

 5. Að styðja eftir efnum rannsóknir á lífríki fiska í náttúru Íslands.

II. Félagar
4.	 	grein.

Félagar geta orðið þeir sem eru íslenskir ríkisborgarar eða eiga lögheimili á Íslandi.

Við inngöngu skuldbinda þeir sig til að fara að lögum og siðareglum félagsins 

Inntaka nýrra félaga er háð samþykki stjórnar.

5.	 	grein.

Hver félagi öðlast félagsnúmer við inngöngu. Félagi getur arfleitt eða gefið öðrum númer sitt í 
félaginu. Aðild nýs félaga er þó háð skilyrðum 4. og 17. greinar.

6.	grein.

Börn, yngri en 18 ára, makar fullgildra félagsmanna og þeir sem eru 65 ára og eldri geta gerst 
félagar og greiða þá hálft inntökugjald og hálft árgjald.

7.	grein.

Félagi, sem vegna aðstöðu sinnar getur ekki nýtt sér úthlutun veiðileyfa félagsins, en vill áfram 
njóta annarra réttinda, getur sótt um til stjórnar að verða styrktarfélagi. Styrktarfélagi greiðir 
hálft árgjald.

8.	 	grein.

Félagi, sem verið hefur í félaginu 10 ár hið minnsta og náð 65 ára aldri, getur óskað eftir að vera 
undanþeginn greiðslu árgjalds.

9.	grein.	

Enginn félagi ber ábyrgð á skuldbindingum félagsins með öðru en gjöldum sínum til þess. Enginn 
félagi á tilkall til hluta af sjóðum félagsins eða öðrum eignum þess, þótt hann hverfi úr 
félaginu.
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III. Stjórn og skipulag
10.	grein.
Aðalfundur hefur æðsta úrskurðarvald í öllum málum félagsins. Félagið kýs sér á aðalfundi stjórn 

sem stýrir félaginu milli aðalfunda. 
Stjórnin heldur fundi að jafnaði mánaðarlega yfir vetrartímann. Annars boðar formaður til stjórn-

arfundar þegar þörf krefur eða þrír stjórnarmenn óska þess. Afl atkvæða ræður úrslitum á 
stjórnarfundum.

Félagar í einstökum landshlutum geta myndað deild í félaginu, enda velji þeir sér umboðsmann er 
komi fram gagnvart stjórn félagsins. 

11.	grein.
Stjórn félagsins skipa 7 menn, formaður, varaformaður, ritari og gjaldkeri, auk þriggja meðstjórnenda.
Formaður skal kjörinn sérstaklega, en að öðru leyti skipar stjórnin með sér verkum. Einn 

stjórnarmanna sitji í húsnefnd.
Formaður og aðrir stjórnendur skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára. Stjórnarmenn skulu ekki sitja 

í stjórn lengur en þrjú kjörtímabil samfellt. 

12.	grein.	
Verksvið stjórnar er að sinna málefnum félagsins milli aðalfunda og annast framkvæmdir í samræmi 

við samþykktir aðalfundar. Hún semur við gagnaðila um veiðirétt og rekstur veiðisvæða og sér 
um almennan rekstur félagsins. 

Stjórnin hefur heimild til að skipa nefndir, sem sjá um afmörkuð verkefni í starfsemi félagsins, og 
fulltrúa til að gæta hagsmuna þess á öðrum vettvangi. 

Allar meiri háttar framkvæmdir og fasteignakaup eru háð samþykktum löglegs félagsfundar. 

13.	grein.	
Á aðalfundi skal kjósa tvo skoðunarmenn reikninga til eins árs og einn til vara.

IV. Fundir
14.	grein.	
Aðalfundur skal haldinn fyrir 15. febrúar ár hvert. 
Stjórn félagsins boðar til hans með minnst tveggja vikna fyrirvara með auglýsingu í Áróði, á heimasíðu 

félagsins eða með öðrum tryggum hætti. Aðalfundur er lögmætur sé hann löglega boðaður.
Tillögur til lagabreytinga og stjórnarkjörs skulu afhentar stjórninni skriflega fyrir 15. desember og 

sendir stjórnin félagsmönnum þær með fundarboði. 
Ekki verða greidd atkvæði um aðrar tillögur til lagabreytinga en þær sem sendar eru með fund-

arboði og breytingartillögur við þær. 
Endurskoðaðir ársreikningar félagsins skulu liggja frammi í eina viku fyrir aðalfund. 
Rétt til setu á aðalfundi, kosningarétt og kjörgengi hafa allir skuldlausir félagar.

15.	grein.	
Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara. 
2. Skýrsla formanns um starfsemi stjórnar og fastanefnda. 
3. Endurskoðaðir reikningar. 
4. Lagabreytingar. 
5. Ákvörðun árgjalds og inntökugjalds. 
6. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.
7. Önnur mál. 
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16.	grein.
Til almennra félagsfunda skal boðað þegar þörf krefur, að dómi meirihluta stjórnar, eða þegar 

minnst 1/5 hluti félagsmanna óskar þess. Fundina skal boða með sambærilegum hætti og aðal-
fund. Á almennum félagsfundum má ekki afgreiða nein mál sem heyra undir aðalfund sam-
kvæmt lögum þessum.

V. Gjöld
17.	grein.
Nýr félagi skal greiða inntökugjald við inngöngu í félagið. Inntökugjald skal ákveðið á aðalfundi. 

18.	grein.	
Nýr félagi greiðir fyrst árgjald fyrir það ár sem hann á kost á úthlutun veiðileyfa. Árgjald skal ákveð-

ið á aðalfundi. 
Reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember. Gjalddagi árgjalds er 1. janúar.
Aðeins skuldlausir félagar fá úthlutað veiðileyfum.
Skuldi félagi árgjöld fyrir tvö ár eða meira má stjórnin fella hann af skrá.

VI. Veiðireglur
19.	grein.
Ármenn skulu veiða aðeins á flugu og fluguveiðitæki á veiðisvæðum félagsins.
Þeim er heimilt að bjóða gestum til veiði með sér með sömu skilyrðum og skal kynna þeim siða-

reglur félagsins. Börn Ármanna, sem eiga þess ekki kost að fylgja ákvæði um veiðar með flugu-
veiðitækjum, mega nota önnur veiðitæki eftir því sem reglur viðkomandi veiðisvæðis heimila.

20.	grein.
Ármenn skulu hafa forgang að veiðileyfum á veiðisvæðum félagsins. Að þeim frágengnum er stjórn-

inni heimilt að selja veiðileyfi á almennum markaði og þá með þeim skilyrðum sem gilda á 
hverju veiðisvæði. Kynna skal kaupendum veiðileyfa siðareglur félagsins. 

Félagsmanni er heimilt að framselja veiðileyfi sitt á kostnaðarverði. Kaupandi skal hafa kynnt sér 
siðareglur félagsins og undirgengist þær. 

VII. Önnur ákvæði
21.	grein.
Brjóti félagi lög félagsins, siðareglur eða aðrar reglur um veiðiskap, getur stjórnin svipt hann rétti til 

veiða á svæðum félagsins um lengri eða skemmri tíma. Við ítrekuð brot getur hún vikið honum 
úr félaginu.

Úrskurði stjórnar má skjóta til aðalfundar.

22.	grein.
Félaginu verður ekki slitið nema á aðalfundi og með samþykki meirihluta allra skuldlausra félags-

manna. Við félagsslit renna eignir félagsins óskiptar í Fiskræktarsjóð. 

23.	grein.	
Lögum þessum verður aðeins breytt á aðalfundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða.

24.	grein.
Lög	þessi	öðlast	gildi	1.	mars	2010. 
Þau eru byggð á upphaflegum lögum félagsins sem tóku gildi á stofnfundi 28. febrúar 1973, með 

síðari breytingum. 
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borðtuskur og viskastykki. Lyklar að húsi eru geymdir 
á krók við útihurðina.
Reglur: Húsinu skal skila hreinu til næstu veiðimanna 
eigi síðar en kl. 19:00. Muna þarf að taka með sér 
allt rusl. Athugið að lausaganga hunda við vatnið er 
stranglega bönnuð og séu hundar hafðir í húsinu 
mega þeir einungis dvelja í forstofurými. Bannað er að 
vera með báta á vatninu, en bumbubátar eru leyfðir 
eftir 1. september með því skilyrði að ekki sé verið á 
þeim framan við veiðimenn sem veiða frá landi.
Veiðikort: Liggur frammi i veiðihúsi og á http://www.
armenn.is/skjol/Almenn/hlidarvatn.jpg
Veiðibók: Liggur frammi í veiðihúsi, mikilvægt er að 
skrá allan afla. 
Veiðiumsjón: Ármenn, símanúmer hanga á vegg í 
veiðihúsinu.

Staðsetning: Í Selvogi, milli Krýsuvíkur og Þorláks
hafnar. Vegalengd frá höfuðborgarsvæðinu er um 50 
km sé ekið um Krýsuvík, en 60 sé ekið um Þrengslin.
Veiðisvæði: Allt vatnið en hólmarnir við Stakkavík, 
vestanvert í vatninu eru friðaðir á varptíma fugla..
Stangafjöldi: Veitt er á 3 stangir og eru þær seldar 
saman.
Veiðitímabil: 2. maí – 30. september.
Veiðitími: Veiðimenn mega hefja veiðar kl.19:00 kvöld
ið fyrir skráðan veiðidag og ljúka þeim sólarhring síðar. 
Að öðru leyti er veiðitími frjáls.
Leyfilegt agn: Fluga
Veiðihús: Ágætt upphitað veiðihús undir hlíðinni vest
anverðri, upp af Botnavík. Þar er snyrting, 2 herbergi 
með 2 kojum hvort, svefnloft, eldhús með gashellu, 
borðbúnaði og áhöldum, setustofa, forstofa og gott 
útigasgrill. Taka þarf með sér rúmfatnað/svefnpoka, 

Hlíðarvatn í Selvogi

Veiðisvæði Ármanna 2010
Umsóknareyðublöð eru inni í blaðinu á sama máta og áður hefur
verið. Þau má einnig finna í pdf-formi á heimasíðunni armenn.is.

SilUngSveiði

Tímabil Dagar Stangafjöldi Stangarverð/dag
Maí Virkir 3 4.000
Maí Helgir 3 4.500
Júní Virkir 3 4.000
Júní Helgir 3 4.500
Júlí Virkir 3 4.000
Júlí Helgir 3 4.500

Ágúst Virkir 3 3.000
Ágúst Helgir 3 3.500
Sept. Virkir 3 3.000
Sept. Helgir 3 3.500

Hlíðarvatn 2010

SÖLUSTAÐIR: 

Reykjavík: Intersport                                                 
og Veiðiportið

Akureyri: Horniðflugustangir

SÖLUSTAÐIR: 
Reykjavík:

Intersport og Veiðiportið
Akureyri: Hornið

flugustangir
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veiðiSvæðið
Hér er um að ræða vantaklasa á Landmannaafrétti í 
um það bil 170 km fjarlægð frá Reykjavík. Þetta eru 
fjölbreytilegum vötn sem gefa bæði bleikju og urr
iða. Þekktust vatnanna eru trúlega Frostastaðavatn 
og Löðmundarvatn.
Félagsskírteini Ármanna fyrir árið 2010 gildir sem 
veiðileyfi í öll vötnin. Veitt er frá því fært er í vötnin 
um miðjan júní og meðan vakt er í Landmannahelli.
Um aflabrögð má lesa í viðtali við Örn Daníelsson, 
sem birt er í desemberhefti Áróðs 2008.

giSting
Góð svefnpokagisting er í Landmannahelli. Þar eru 
þrjú hús fyrir samtals 64 gesti í einbreiðum og 
tvíbreiðum kojum.

Húsin eru með upphitun, rennandi vatni, eld
unaraðstöðu og vatnssalerni. Einnig er við 
Landmannahelli svæði fyrir tjöld, fellihýsi og hús
bíla, smáhýsi með hreinlætisaðstöðu, útigrill og 
veiðileyfasala. Ferðaþjónustan er opin frá miðjum 
júní fram í september. Utan þess tíma er hægt að fá 
gistingu í einu húsanna eftir því sem færð og veður 
leyfir. Pantanir og fyrirspurnir í síma 893 8407 eða 
info@landmannahellir.is.

Upplýsingar um veiðisvæðið og aflatölur má sjá á 
slóðinni

http://www.veidivotn.is/.

Ármenn skulu framvísa félagsskírteini Ármanna í 
Landmannahelli áður en veiðar eru hafnar og skila 
skýrslu um afla áður en farið er af svæðinu.

Vötnin sunnan Tungnaár

Ljósmynd: Ragnar Björgvinsson

Við Frostastaðavatn.
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Félagsnúmer: _________

Nafn: ______________________________________________________________

Heimili: ____________________________________________________________

Staður _____________________________ Sími: ______________/____________

Tölvupóstur: ________________________________________________________

Árósar, Dugguvogur 13, 104 Reykjavík, www.armenn.is

Umsókn

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Hópumsókn ____
Veiðisvæði ___________________________________
Stanga�öldi ____   Dagar___________________________
Veiðifélagar: Nr. _______ Nr. _______ Nr. _______ 
Athugasemdir:  _______________________________

Umsókn veiðileyfa 2010

A

B

C

D

E

Fyrir úthlutunarnefnd

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Stanga�öldi _____________________

Dagar __________________________

Verð á stöng kr. __________________

Verð samtals kr. __________________

Samtals kr. ___________



Félagsnúmer: _________

Nafn: ______________________________________________________________

Heimili: ____________________________________________________________

Staður _____________________________ Sími: ______________/____________

Tölvupóstur: ________________________________________________________
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Samtals kr. ___________
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Staðsetning: Við Varmahlíð í 
Skagafirði, (þjóðveg 1) u.þ.b. 294 
km. frá Reykjavík.
Veiðisvæði: Frá Silungabakka 
(Silungabakki ekki með) og niður 
að ármótum Héraðsvatna og 
Húseyjarkvíslar.
Húseyjarkvísl fellur í vestari 
kvísl Héraðsvatna, 19 km. frá 
sjó. Upptök á hún á hálendinu 
sunnan Mælifellshnjúks. Hún bugðast um sléttlendi 
Skagafjarðar og er laxgeng að Reykjafossi en veiði
svæðið er 12 km. langt. Í hana gengur lax, en einnig 
veiðast þar 300  500 silungar á ári.
Veitt er á tvær stengur á laxasvæði en þrjár á sil
ungasvæði. Lítil kvísl úr Héraðsvötnum kemur út 
í Húseyjarkvísl fyrir neðan Geldingarholt (staður nr. 
15) og þar og niður að ós er hún lituð mestan hluta 
sumars. Aðgengi að ánni er gott og er hægt að keyra 
niður að flestum veiðistöðum.
Stangafjöldi: 3 stangir
Veiðitímabil: 1. apríl 20. október
Veiðitími: 12 klst á sólarhring og ráða veiðimenn 
hvernig þeir hagræða þeim tíma.
Leyfilegt agn: Aðeins fluga. Bestu flugurnar: 
Nobblerar, Zonkerar, lappaflugur og alls kyns púpur, 
s.s. Pheasant tail, blóðormur, Mobuto o.s.frv.
Veiðihús: Staðsett rétt ofan við ána. Ef komið er að 

sunnan þá er beygt niður hjá Varmahlíð eins og verið 
sé að fara til Akureyrar en svo er beygt strax aftur til 
hægri hjá Vélarveri (blátt hús á hægri hönd), svo er 
þeim vegi fylgt þar til valmöguleikar eru að beygja til 
vinstri eða halda áfram og fara upp brekku. Taka skal 
vinstri beygjuna og keyra nokkra metra niður og þá er 
maður kominn að húsinu, skilti er við húsið. Taka þarf 
með sér sængurföt. Húsið er með 3 svefnherbergjum 
og svefnlofti. Heitur pottur er við húsið, gasgrill, sjón
varp, uppþvottavél og öll helstu þægindi. Þrífa skal 
húsið eftir notkun.
Reglur: Sleppa skal öllum urriða undir 45 cm en hirða 
má alla bleikju.
Veiðikort: Er í húsinu
Veiðibók: Liggur frammi í veiðihúsi og er mikilvægt er 
að skrá þar allan afla.
Veiðiumsjón: Valgarður Ragnarsson, sími 770 6040 
og Ragnar Gunnlaugsson, sími 894 0145.

Dagsetning Dagafjöldi Stangafjöldi Stangarverð/dag
24.05 - 27.05 3 3 5.000
27.05 - 31.05 4 3 6.000
31.05 - 03.06 3 3 5.000
03.06 - 07.06 4 3 6.000
07.06 - 10.06 3 3 5.000
10.06 - 14.06 4 3 6.000

Húseyjarkvísl 2010

Staðsetning: Reykhólasveit, AusturBarðastrandar
sýslu. Áin rennur í Skálmarfjörð í Reykhólasveit, á 
sunnanverðum Vestfjarðakjálkanum, um 300 km akst
ur frá Reykjavík og 150 km frá Búðardal. 
Veiðisvæðið: Öll áin, sem er um 5 km löng með 30 
merktum veiðistöðum.
Stangafjöldi: Veiða má á þrjár stangir, sem eru seld
ar saman.
Veiðitímabil: Veiði hefst um miðjan júlí og stendur út 
ágúst. 
Veiðitími: Veiðitími hefst kl. 15:00 á skráðum veiði
degi og lýkur sólarhring seinna.
Veiða má 12 tíma á dag og ráða menn veiðitíma 
sínum. Á skiptidegi skal veiði þó hætt eigi síðar en 
kl. 13:00
Leyfilegt agn: Ekki má nota annað agn en flugu. Góð 

sjóbleikjuveiði er í Skálmardals
ánni, gjarna frá 300  800 fiskar 
á ári. Meðalþyngd skv. skýrslum 
Veiðimálastofnunar er eitt til tvö 
pund. 
Veiðihús: Aðgangur að veiði
húsi er innifalinn í verði veiðileyf
isins. Það er gamla íbúðarhúsið 
í Skálmardal, en það hefir verið 
endurinnréttað að hluta. Þrjú 

tveggja til þriggja rúma herbergi eru á efri hæð húss
ins auk svefnaðstöðu í stofu. Ekkert rafmagn er í hús
inu, en góð gaseldavél og öll eldhúsáhöld. Veiðimenn 
þurfa að koma með sængur eða svefnpoka. Hafa 
skal samband við stjórn Ármanna áður en farið er af 
stað vegna upplýsinga um lykil. 
Reglur: Húsinu skal skila hreinu til næstu veiðimanna 
eigi síðar en kl. 14:00. Muna þarf að taka með sér allt 
rusl.
Veiðikort: Kort af veiðisvæðinu er ekki til, en í veiði
húsi er loftmynd og veiðistaðir númeraðir. 
Veiðibók: Liggur frammi í veiðihúsi og er mikilvægt 
að skrá allan afla.
Veiðiðumsjón: Pétur Pétursson, símar: 897 1498 og 
551 2112
Netfang: petur@vatnsdalsa.is

 

Dagsetningar Dagafjöldi Stangafjöldi Stangarverð/dag
22.07 til 25.06 3 3 10.500
25.07 til 28.07 3 3 10.500
03.08 til 06.08 3 3 10.500
18.08 til 21.08 3 3 10.500
21.08 til 24.08 3 3 10.500

Skálmardalsá 2010

SKÁlMarDalSÁ

HÚSeYJarKvíSl í SKagaFirði - SilUngaSvæði
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Vesturröst
Sérvers lun ve ið imanna - Laugarveg 178 s ími 551 6770 www.ves tu r ros t . i s

Mesta úrval landsins af fluguhnýtingarefni
Afsláttur til Ármanna

Fluguhnýtingaefni

laxveiði Með SilUngavon
SKógÁ UnDir eYJaFJöllUM

Staðsetning: Skógáin er við þjóðveg 1, í 150 kíló
metra farlægð frá Reykjavík og er nokkurn veginn 
mitt á milli Víkur í Mýrdal og Hvolsvallar.
Veiðisvæði: Vatnasvæði Skógár samanstendur af 
Skógá og Kvernu sem kvíslast við Kvernubrú og 
rennur minni kvíslin í Markúsarlón og aftur í Kvernu 
rétt ofan ármóta Skógár. Svæðið sem veitt er í sam
anstendur af 7 kílómetra kafla Skógár, yfir 2 kíló
metra kafla Kvernu. Veiðisvæðin eru 6 og eru um 70 
hyljir stórir sem smáir sem menn hafa um að velja. 
Stangirnar eru fjórar sem deila þessum 70 hyljum 
með sér.
Aflinn árið 2009 var 911 laxar, 15 urriðar og 455 
bleikjur og árið 2008 veiddust 1553 laxar, 15 urriðar 
og 586 bleikjur. 
Stangafjöldi: Veitt er á fjórar stangir.
Veiðitímabil: 20/7 – 30/9
Veiðitími: Veitt er frá 07:00  13:00 og frá 16:00  
22:00, nema á skiptidögum en þá er veitt til 12:00. 
Eftir 1/8 er veitt frá 15:00  21:00 á seinni vakt.
Leyfilegt agn: Leyfilegt agn er fluga og maðkur. 
Gjarna er veitt á þungar túbur í Skógá, t.d. Skógá 
og Sunray shadow, en í Kverná henta léttari flugur 
betur.
Veiðihús: Mjög gott veiðihús fylgir veiðileyfunum 
með allri aðstöðu. Til að finna það er ekið af hring
veginum í átt að Skógafossi og er veiðihúsið enda
húsið í götunni. (stór verönd við húsið) Til hliðar 
við veiðihúsið er Hótel Skógar. Lyklana má nálg

ast á bænum Drangshlíðardal, sem stendur vestan 
Skógár. Kaupa þarf þrif á húsinu að lokinni dvöl og 
kosta þau 5000 kr. Veiðimenn leggja sjálfir til sæng
urföt og handklæði.
Reglur: Kvótinn miðast við 6 laxa á stöng á dag 
og 4 bleikjur eða að hámarki 10 fiska. Eftir að kvóti 
næst er skulu veiðimenn eingöngu veiða á agn
haldslausar flugur og sleppa öllu.
Mikið af silungi hefur verið merktur og eru veiðimenn 
beðnir um að skila þeim merkjum (þau eru í baki 
fisksins). Einnig er laxinn örmerktur og eru menn 
beðnir um að kynna sér hvernig þau merki skuli 
skorin af áður en menn skera sjálfir. Skilið merkjum 
til veiðivarðar og munið að merkja örmerkjapokana 
með umbeðnum upplýsingum áður en þið setjið 
merkin í pokana.
Akstur utan vega er ekki leyfður og skal aðeins aka 
slóða sem með ánni liggja. Sýnið aðgát þegar vaðið 
er vegna sandbleytu, einnig þegar ekið er yfir ána.
Veiðikort: Kort af veiðisvæðinu er í veiðihúsinu og 
það má einnig fá á slóðinni: http://www.skoga.is/
inc/skoga/veidikort.pdf. 
Nánari lýsingar er að finna á vefsíðunni http://www.
skoga.is.
Veiðibók: Liggur frammi í veiðihúsi, mikilvægt er að 
skrá allan afla.
Veiðiumsjón: Ásgeir Ásmundsson, sími 660 3858 
eða Lilja Sigurgeirsdóttir í Drangshlíðardal, sími 487 
8826.

Dagsetningar Dagafjöldi Stangafjöldi Stangarverð/dag
16. - 18. sept. 2 4 28.000
18. - 20. sept. 2 4 27.000
20. - 22. sept. 2 4 26.000
22. - 24. sept. 2 4 25.000

Skógá 2010
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Staðsetning: Í Mýrdal austan við þjóðveg 1 u.þ.b. 
190 km frá Reykjavík.
Veiðisvæði: Vatnsá rennur úr Heiðarvatni og fellur í 
Kerlingardalsá, jökulá sem á upptök sín í Mýrdalsjökli. 
Vatnsá er tveggja stanga veiðisvæði sem er um 5 km 
að lengd, veiðimenn hafa aðgang að Heiðarvatni og 
gilda þar sömu reglur og fyrir ána.
Á vatnasvæði Vatnsár eru að veiðast þetta 300 til 
1000 laxar á sumri á tvær stangir og eru þeir að 
koma á land frá miðjum júlí og fram til 10 október. 
Auk þess veiðast yfirleitt 200 til 400 sjóbirtingar, 
þannig að síðsumars og fram á haust er býsna líf
legt á þessum slóðum.
Árið 2009 eru skráð veiði í Vatnsá og Kerlingardalsá 
508 laxar, 337 urriðar og 102 bleikjur. Enginn afli var 
skráður í Heiðarvatni, en stjórnarmaður í Ármönnum 
setti í 82 sm urriða í vatninu í október og sá þar fleiri 
af sömu stærð. 
Stangafjöldi: Veitt er á tvær stangir
Veiðitímabil: 25/7 – 10/10
Veiðitími: Frá 07:00 – 13:00 og seinni vaktin er 
frá 15:00 – 21:00, en eftir 20/9 er veitt frá 14:00 
– 20:00. Á skiptidögum má veiða til 12:00 og hús 
rýmt innan klukkustundar.

Leyfilegt agn: Á svæðinu er eingöngu heimilt að 
veiða á flugu og eru veiðimenn hvattir til að veiða á 
agnhaldslausar flugur.
Veiðihús: Veiðihús er innifalið. Ekið er framhjá 
Heiðarbæjunum norðan við vatnið en húsið stendur 
spöl niður með ánni til hægri. Það er með þremur 12 
manna herbergjum og er að öllu leyti ágætlega búið. 
Gasgrill er á staðnum.
Innifalið í veiðileyfum eru þrif á húsinu við brottför 
og því þurfa veiðimenn að virða brottfarartímann. 
Veiðimenn sem veiða frá 20/9 þurfa að sýna biðlund 
við afhendingu á húsinu ef þrif standa yfir.
Reglur: Heimilt er að drepa 3 laxahænga á stöng 
á dag og en þó aðeins laxa undir 68 cm og einnig 
er heimilt að drepa allan silung undir 55 cm stærð. 
Mælst er til að menn sleppi bæði sjóbirtings og 
laxahrygnum. Öllum laxi er sleppt í október. Allur 
akstur er bannaður utan slóða. Lesið vel allar reglur 
sem liggja fyrir í veiðihúsinu áður en veiði hefst.
Veiðibók: Liggur frammi í veiðihúsi og er mikilvægt 
að skrá þar allan afla.
Veiðiumsjón: Grétar Einarsson, sími 863 7343 og 
Guðni Einarsson, sími 868 7897.

vatnSÁ í MÝrDal

 

Dagsetningar Dagafjöldi Stangafjöldi Stangarverð/dag
27. - 29. sept. 2 2 40.000

29.sept.- 1.okt. 2 2 39.000

Vatnsá 2010

Á góðri stund við Vatnsá.
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Sjaldan er góður hnútur of oft hnýttur: 
Clinch Knot og flugan losnar aldrei!

1
Stingið 15-20 cm af línu í gegnum auga 
á flugunni.

2
Haldið flugunni fastri með vinstri hönd 
og vefjið lausa enda línunnar 5 sinnum 
um línu með þeirri hægri. Samtímis skal 
halda opinni lykkju við auga á flugunni 
með vinstri hendi. 

 3
Stingið lausa enda í gegn um opnu lykkj-
una við auga á flugunni. Klemmið enda  
línunnar milli þumals og vísifingurs 
vinstri handar.

 4
Bleytið eða smyrjið og herðið með því 
toga í lengri enda línunnar. Ekki toga í 
„lausa“ eða styttri enda línunnar.
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Í febrúarhefti tímaritsins Fly 
Fishing & Fly Tying er sagt frá þör
ungi nokkrum sem nýlega hefur 
fundist í veiðiám í Nýja Sjálandi 
og er talinn mikill vágestur þar. 
Nefnist hann Didymo eða rock 
snot á ensku.

Til að minnka hættu á að þör
ungur þessi dreifist milli veiðiáa 
hafa Nýsjálendingar innleitt bann 
við notkun á vöðlum með filtsóla 
og eru viðurlögin firnahá, allt að 
fimm ára fangelsi eða 10.000 doll
ara sekt.

Það tekur ekki langan tíma að 
fljúga milli heimsálfa og veðurfars
lega séð er Nýja Sjáland ekki ósvip
að Íslandi. Því hvarflaði að mér að 
þetta væri vágestur, sem kynni að 
berast milli heimshluta og ástæða 
til að varast. Í framhaldi af því 
samdi ég greinarkorn með ýmsum 
vangaveltum um „hina hreinu nátt
úru Íslands“ og hvort sóttvarnir á 
notuðum veiðigræjum sem koma 
til landsins væru nægilega góðar. 

Áður en ritstjóri Áróðs náði að 
prenta greinarstúfinn minn álp
aðist ég þó til að spyrja kunn
áttumenn álits á greininni og kom 
þá eftirfarandi í ljós:

– Þörungur þessi fjölgar sér mjög 
hratt og getur „teppalagt“ heilu 
árbotnana.

– Hann er útbreiddur víða á norð
urhveli jarðar, bæði Evrópu og 
Ameríku.

– Ekki er hætta á að hann berist 
til Íslands því hann er löngu 
kominn hingað og hefur fund
ist í veiðiám á öllum lands
fjórðungum.

– Hann hefur þegar hlotið 
íslenskt nafn, sem er vatna
flóki og hafa starfsmenn 
Veiðimálastofnunar fylgst með 
honum og rannsakað í allmörg 
ár. 

– Talið er að hann fækki tegund
um botngróðurs þar sem hann 
nemur land, en ekki hefur verið 

sýnt fram á að hann skaði seiði 
laxfiska. Sumar rannsóknir 
sýna m.a.s. betri afkomu seiða 
í ám þar sem hann hefur tekið 
sér bólfestu heldur en „ósýkt
um“ ám.

Eftir að ég komst að sannleik
anum um hinn mikla vágest í 
landi andfætlinga okkar varð mér 
miklu rórra. Sennilega er alveg 
nóg að hafa spreybrúsa með ein
hverju sótthreinsigumsi tiltækan í 
Keflavík og puðra úr honum á þær 
veiðistengur sem sjást standa út 
úr bakpokum veiðimanna, þ.e.a.s. 
þeirra sem eru á leið frá Íslandi. 
Í stað þess að berjast við hinn 
ósýnilega óvin með fangelsisdóm
um og háum fésektum þá höfum 
við bara leyst málið í anda útrás
arvíkinganna, dreift þörungnum í 
allar helstu veiðiár okkar í hvelli 
og málið dautt !

Ágúst Úlfar Sigurðsson

Vatnaflóki
Fimm ára fangelsi fyrir að nota filtsólað skótau

Veiðikortið 2010 
Nú er Veiðikortið komið í hús hjá okkur 

Ármönnum.
Það verður boðið til sölu í  Árósum á 

5.000 kr. eins og í fyrra.

Skálmardalsá í Reykhólasveit.



Vetrardagskrá í Árósum  
2009 – 2010

Regluleg dagskrá   
Skegg og skott á mánudagskvöldum milli �0.00 og ��.00
Opið hús á miðvikudagskvöldum milli �0.00 og ��.00

 Auglýstir viðburðir   
 ��. okt. mánudagur Árósar opna kl.�0.00
 18. nóv. miðvikudagur Félagsfundur um  
  lagabreytingar hefst kl.�0.00    
 �0. nóv. föstudagur Skemmtikvöld,  
  húsið opnar kl. �0.00
 �. des. miðvikudagur Aðventukaffi  
  og bókakynning kl. �0.00
 5. jan. þriðjudagur Skilalok veiðileyfa umsókna
 �5. jan. mánudagur Afgreiðsla veiðileyfa
 ��. jan. þriðjudagur Afgreiðsla veiðileyfa
 �7. jan. miðvikudagur Afgreiðsla veiðileyfa
 �0. jan. laugardagur Þorrablót
 10. feb. miðvikudagur Aðalfundur

 17. apríl laugardagur Vorblót

ATH. Þegar auglýsta viðburði ber uppá sömu daga og 

reglulega  dagskrá eins og t.d. Skegg og Skott eða viðlíka, 

þá fellur regluleg dagskrá niður.

Landsfélag um þjóðlega náttúruvernd 
og stangveiði með flugu.

Árósum, Dugguvogi 13, 104 Reykjavík, sími 568 6051.
Ritstjórn og ábyrgð: Eiríkur I. Bjarnason, eirikur@wurth.is. 

Umbrot og prentun: Frum ehf.• www.armenn.is / armenn@armenn.is


