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Góður veiðifélagi
Mikla vinnu þarf til að þjálfa góðan 
veiðihund, en hún borgar sig.
SÍÐA 2

Verslunin Ellingsen er 
landsmönnum kunn en 
hún hefur starfað allt frá 
árinu 1916. Á 
undan förnum árum hefur 
verslunin fært sig yfir í 
alhliða útivistarvörur og 
státar meðal annars  af 
úrvali skotvopna.

Við leggjum áherslu á vand-
aðar vörur og bjóðum 
rótgróin vörumerki,“ segir 

Sveinbjörn Guðmundsson, sölu-
maður hjá Ellingsen. Þar má 
nefna vörumerki eins og Brown-
ing og Remnington í rifflum og 
haglabyssum og Sako og Tikka 
í riff lum. „Þau merki þarf vart 
að kynna á Íslandi,“ segir Svein-
björn. „Fyrir mjög kröfuharða 
veiðimenn erum við einnig með 
Sauer-riff la og hægt er að sér-
panta önnur vörumerki sem við 
liggjum ekki með á lager.“ 

Aukahlutir vinsælir til gjafa
Í aukahlutum fyrir veiðimann-
inn selur Ellingsen meðal ann-
ars vörur frá Allen og segir Svein-
björn þær vinsælar, einkum til 
gjafa fyrir veiðimanninn, svo sem 
belti, töskur, öryggisgleraugu og 
bakpoka. Þá er gæsaveiðitíma-
bilið að hefjast og býður verslun-
in felubyrgi fyrir gæsaskyttur á 
góðu verði. 

„Byrgin eru á 49.900 krónur. 
Við erum jafnframt með mikið 
úrval af vörum til endurhleðslu 
frá Hornady en það er amerískt 
gæðamerki sem framleiðir hylki 
og handverkfæri til endurhleðslu. 
Viðskiptavinum okkar stend-
ur jafnframt til boða að fara á 
endur hleðslunámskeið,“ útskýr-
ir Sveinbjörn en námskeiðin eru 
haldin í samstarfi við Skotveiði-
félag Reykjavíkur. Að loknu nám-

skeiðinu öðlast menn réttindi til 
að hlaða vopn sín sjálfir. 

Skotvopnaleyfi nauðsynlegt
Til að komast á endurhleðslu-
námskeiðin þarf að hafa skot-
vopnaleyfi, eins og þarf til allra 
kaupa á byssum og skotfærum.

„Allir þurfa að hafa klárað 
ákveðin námskeið og fá skot-
vopnaleyfi, áður en hægt er að 

kaupa skotvopn,“ útskýrir Svein-
björn. „Þá getur viðkomandi valið 
sér byssu og gengið frá kaupum. 
Í framhaldi þarf viðskiptavinur-
inn að fá kaupaheimild hjá skot-
vopnadeild, og þá fyrst megum 
við afhenda byssuna. Eins þarf 
alltaf að framvísa leyfinu þegar 
keypt eru skot.“

Sveinbjörn segir aðspurður 
sjaldgæft að reynt sé að kaupa 

vopn án leyfis. Viðskiptavina-
hópur verslunarinnar sé fólk 
með sameiginlegan áhuga á 
útivist. „Viðskiptavinahópur-
inn samanstendur af körlum á 
öllum aldri en konurnar eru þó 
að sækja í sig veðrið. Þetta er allt 
fólk með brennandi áhuga bæði á 
almennri útivist og veiði.“

Nánari upplýsingar er að finna 
á www.ellingsen.is

Rótgróin gæði í fyrirrúmi

Frá vinstri Jóhann Vilhjálmsson byssusmiður,  Sveinbjörn Guðmundsson og Jóhann Konn, sölumenn hjá Ellingsen en Jóhann Konn 
sér einnig um heildsölu fyrir Ellingsen. MYND/STEFÁN

BYSSUSMIÐUR Í 
VERSLUN

Í Ellingsen er starf-
andi byssusmiður 
en Ellingsen er eina 
verslunin með skot-
vopn, sem er með 

byssusmið innanhúss. 
Jóhann Vilhjálmsson 
byssusmiður aðstoðar 
viðskiptavini í verslun 
við val á skotvopnum 
og styttir eða lengir 
skefti á byssum eftir 
þörfum hvers og eins. 

Best er að hitta á 
Jóhann í versluninni 

fyrri part dags.

HÆGT AÐ PRÓFA 
BYSSURNAR
Það segir sig sjálft að ekki 
er hægt að prófa skotvopn 
áður en það er keypt í verslun. 
Ellingsen hefur verið með 
vörukynningar í samstarfi 
við Skotreyn, Skotveiðifélag 
Reykjavíkur, í æfingaaðstöðu 
þeirra á Álfsnesi. Starfsmenn 
verslunarinnar eru þá á 
staðnum og þeim sem koma 
til æfinga á svæðið gefst 
tækifæri til að prófa bæði  
haglabyssur og riffla.

Kynning - auglýsing

Reykjavík 

Fiskislóð 1 • Sími 580 8500 

Opið mánudag–föstudag 10–18, laugardag 10–16

Akureyri 

Tryggvabraut 1–3 • Sími 460 3630 · 
Opið mánudag–föstudag 10–18, laugardag 10–16

Þú getur treyst á gæðin
Síðastliðin 195 ár hefur Remington verið leiðandi í framleiðslu skotvopna 
og skotfæra í Bandaríkjunum. Vöruúrval Remington er í stöðugri þróun til að 
uppfylla alltaf kröfur veiðimanna um öryggi og þægindi við veiðar.

Allt fyrir skotveiðina í Ellingsen
Í veiðideild Ellingsen starfa sölumenn með 
víðtæka þekkingu og mikla reynslu af veiði og 
veiðisvæðum. Komdu og sjáðu hvað þeir geta 
gert fyrir þig.

k Akureyri

REMINGTON NITRO MAG

REMINGTON 870 Express

www.ellingsen.is

– Remington gæði
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● LÍFSSKILYRÐI 
FÁLKA VERSNA
Náttúrufræðistofnun 
hefur lokið árlegri taln-
ingu á fálkum og þykir 
ljóst að vegna niður-
sveiflu rjúpunnar muni 
fálkum fækka á næstu 
árum. Talningasvæðið 
er í Þingeyjarsýslum 
á Norðausturlandi. 
Talningin fór fram í maí til júlí með þeim hætti að fákaóðul eru heimsótt 
og gengið úr skugga um hvort þau séu í ábúð eða ekki. Á rannsókna-
svæðinu eru þekkt 83 óðul og 49 þeirra voru í ábúð í ár (59%).

Rjúpa er aðalfæða fálkans og stærð varpstofns fálkans ræðst af stærð 
rjúpnastofnsins. Stærð rjúpnastofnsins sveiflast og er í hámarki á um það 
bil ellefu ára fresti en síðasta rjúpnahámark var 2010. Stofnstærð fálkans 
sýnir hliðstæðar sveiflur og þannig er mest um fálka tveimur til fjórum 
árum á eftir hámarki í stofnstærð rjúpu. Næsta hámark í rjúpnastofninum 
verður á árunum 2020 til 2022. Því er talið að komandi ár muni einkenn-
ast af vaxandi rjúpnaþurrð og lífsskilyrði fálka erfiðari.  www.ni.is

„Þrátt fyrir fall krónunnar eftir 
hrun þá eru veiðar erlendis ekkert 
síðri valkostur en til dæmis hrein-
dýraveiðar á Íslandi,“ segir Krist-
ján Sturlaugsson, varaformað-
ur Skotveiðifélags Íslands. Þetta 
segir hann gilda jafnt um veiði-
ferðir sem menn skipuleggi sjálf-
ir og ákveðnar ferðir sem einkaað-
ilar hafi boðið upp á síðustu miss-
eri. „Menn hafa verið að fara til 
Austur-Evrópu fyrir 300 og upp 
í 600 þúsund þegar allur kostnað-
ur er tekinn með,“ segir hann og 
nefnir svokölluð thorpy-gjöld sem 
á sumum svæðum hafi reynst há. 
„Thorpy-gjöld þarf að greiða þegar 
veiddir eru hirtir með stóra krónu 
eða villisvín með tönnum yfir 
ákveðinni stærð. Þetta er visst 
veiðistjórnunartæki.“ 

 Sjálfur er Kristján á leið í fjög-
urra daga veiðiferð til Skotlands 
nú í nóvember. „Við ákváðum 
nokkrir félagar í lok síðasta árs 
að skoða þann möguleika að fara á 
veiðar erlendis og í gegnum kunn-
ingsskap komumst við í samband 
við skoskan landeiganda,“ lýsir 

hann. „Við veiðum krónhjartar-
kýr í þrjá daga og förum einn dag 
í svokallað „rough shooting“ þar 
sem við löbbum um landsvæði 
og veiðum fasana og héra meðal 
annars. Það kom okkur á óvart að 
kostnaður við þessa ferð sem inni-

felur flug, mat, gistingu, bílaleigu-
bíl og veiðileyfi er í kringum 350 
þúsund.“ Til samanburðar nefn-
ir Kristján að veiðar á hreindýrs-
tarfi á svæði tvö hér á landi geti 
kostað á bilinu 250 til 300 þúsund 
þegar tekið sé tillit til ferðakostn-
aðar, verkunar á kjöti og greiðslna 
vegna leiðsögumanns sem lög-
bundið sé að hafa með á veiðar.

Elvar Árni Lund, formað-
ur Skotvíss, segir hafa dregið úr 
skipulögðum skotveiðiferðum Ís-
lendinga til útlanda á vegum ferða-
skrifstofa síðustu ár. „En ég veit 
að menn fara á eigin vegum meðal 
annars til Grænlands á hreindýra-
veiðar. Oft er aðalmálið að vera 
þar með góðan bát og skipstjóra 
og svo einhvern kjötverkanda.“

Hann segir menn líka fara til 
Póllands og Eystrasaltslanda að 
veiða hjartardýr og villisvín með 
klassískum, evrópskum aðferð-
um. „Menn eru á ákveðnum skot-
stöðum og smalar fara með hunda 
gegnum skóginn. En menn þurfa 
að vera færar skyttur til að hitta.“ 

- gun

Út fyrir landsteina að elta bráð

Útivist Kristjáns einskorðast ekki við 
veiðar. Hér er hann á göngu í Skaftafelli 
þar sem öll dýr eru friðuð. 
 MYND/ÚR EINKASAFNI

Vel þjálfaður veiðihundur 
er skotveiðimanninum 
ómissandi. Albert 
Steingrímsson, hundaþjálfari 
og veiðimaður, segir mikla 
vinnu liggja að baki því að ala 
upp góðan veiðifélaga.

„Veiðihund þarf að byrja að þjálfa 
strax í kringum átta vikna aldur-
inn þegar hann kemur inn á nýtt 
heimili. Þá vinnur maður með 
hundinn í gegnum leik og jákvæða 
styrkingu,“ segir Albert Stein-
grímsson sem lært hefur hunda-
þjálfun bæði hér heima og í Sví-
þjóð. Sjálfur er hann með veiði-
dellu og hundur ávallt við hlið 
hans í sportinu. 

En hvernig er farið að því að 
velja rétta hvolpinn? „Fyrst þarf 
auðvitað að velja tegundina út frá 
því hvernig veiði maður ætlar að 
stunda, hvort maður vill sæki eða 
bendi. Burtséð frá því er mjög góð 
regla að skoða eðli foreldranna. 
Ef þeir eru góðir veiðihundar er 
maður allavega kominn með hvolp 
af góðum uppruna,“ segir Albert 
sem mælir með því að velja hrein-
ræktaðan hund. 

Albert segir menn þurfa að 
sækja bæði hvolpa- og grunn-
námskeið áður en hægt sé að fara 
á veiðinámskeið. „Það er mikil 
vinna að búa til góðan veiðihund, 
meiri en margir halda. Það þýðir 
ekki að fara á námskeið og telja 
að hundurinn sé útskrifaður eftir 

það. Á námskeiðinu lærir maður 
tækni og aðferðir og síðan þarf 
heilmikla heimavinnu,“ segir Al-
bert. 

En hversu mikil hjálp er í 
hundinum við veiðina? „Góður 
veiðihundur er besti veiðifélag-
inn. Hann sækir bráðina, sækir 
fugla sem dottið hafa í vatn svo 
veiðimaðurinn sleppur við volk 
og finnur einnig týnda bráð,“ 
segir Albert og bætir við að 
sumir veiðivanir hundar taki 

særða bráð fram yfir dauða og 
komi með hana til veiðimannsins 
svo hann geti aflífað hana.

Albert segist sjálfur veiða allt 
sem veiða má. Labradorhund-
urinn Nói er honum til aðstoð-
ar en Nói er þriðji veiðihundur-
inn sem Albert á. Hann segir Nóa 
mjög öruggan með sig og hafi oft 
komið á óvart. „Við vorum einu 
sinni tveir félagar að veiða við 
lygna og breiða á. Félagi minn 
sagðist hafa skotið tvær endur 
en við fundum þær hvergi. Nói 
leitaði svæðið og eftir smá tíma 
fann hann endurnar. Þá höfðu 
þær kafað og bitið sig fastar við 
botninn, en það gera endur stund-
um, drekkja sér í stað þess að 
láta ná sér. Hundurinn tók upp á 
því að kafa eftir öndunum. Þetta 
gerði hann upp á sitt einsdæmi 
enda hafði ég aldrei æft það með 
honum,“ segir Albert stoltur og 
segir Nóa sannarlega hafa bjarg-
að deginum.

Albert kennir sjálfur hvolpa- 
og grunnnámskeið svo og veiði-
hunda- og sporanámskeið. Nánari 
upplýsingar um námskeið hans er 
að finna á www.hundalif.is.

- sg

Besti veiðifélaginn
Nói, labradorhundur Alberts, er betri en enginn þegar kemur að því að sækja bráð 
og finna.

Albert og Nói eru góðir veiðifélagar.
FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL

● FJÖLDI BYSSULEYFA OG SKOTVOPNAEIGN
Fimmtán þúsund, eitt hundrað tuttugu og þrjú skotvopnaleyfi eru virk 
á Íslandi í dag, 15. ágúst 2011, samkvæmt upplýsingum frá embætti 
ríkislögreglustjóra sem heldur utan um skotvopnaskrá. Miðað við upp-
lýsingar í sömu skrá eru 59.036 skotvopn skráð í landinu.

Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. vopnalaga nr. 16/1998 má enginn eignast 
eða nota skotvopn nema að fengnu skotvopnaleyfi sem lögreglustjóri í 
því umdæmi sem umsækjandi á lögheimili í, gefur út. Umsóknareyðu-
blað er á heimasíðu ríkislögreglustjóra. Hins vegar er sótt um hreindýra-
veiðileyfi hjá Umhverfisstofnun. 

„Mjög góð regla er að 
skoða eðli foreldranna. Ef 
þeir eru góðir veiðihundar 
er maður allavega kominn 
með hvolp af góðum 
uppruna.”



www.hlad.is

Hlaðskotin
Íslensk framleiðsla 
fyrir íslenska bráð
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● VEIÐITÍMABIL

ALLT ÁRIÐ
Svartbakur
Sílamáfur 
Silfurmáfur
Hrafn

FRÁ 20. ÁGÚST TIL 15. MARS
Grágæs
Heiðagæs 

FRÁ 1. SEPTEMBER TIL 15. MARS
Fýll
Dílaskarfur
Toppskarfur
Helsingi
Stokkönd 
Urtönd
Rauðhöfðaönd
Duggönd
Skúfönd
Hávella
Toppönd
Hvítmáfur
Hettumáfur
Rita 

FRÁ 15. APRÍL TIL 14. JÚLÍ
Heimilt er að veiða kjóa í og við 
friðlýst æðarvarp 

 FRÁ 1. SEPTEMBER TIL 10. MAÍ
Álka
Langvía
Stuttnefja
Teista
Lundi 

RJÚPNAVEIÐITÍMABIL
Veiðitímabilið er ákveðið árlega 
og tilkynnt þegar fyrir liggur 
hvernig veiðum verði háttað 
árið 2011. Árið 2010 var veiði 
leyfð föstudaga, laugardaga 
og sunnudaga á tímabilinu 27. 
október til  6. desember. 

FRÁ 15. JÚLÍ TIL 15. SEPTEMBER
Hreindýrstarfar (veitt eru sérstök 
leyfi til veiða á törfum)

FRÁ 1. ÁGÚST TIL 20. SEPTEMBER
Hreindýrskýr (veitt eru sérstök 
leyfi til veiða á kúm)

FRÁ 1. JÚLÍ TIL 15. ÁGÚST
Háfaveiðar
Lundi
Álka
Langvía

Stuttnefja

 Heimild: www.ust.is

● HREINDÝR.IS  Á vef-
síðunni www.hreindyr.is er 
að finna aragrúa upplýsinga 
um hreindýraveiði. Allt frá frétt-
um af veiðiárangri til girnilegra 
uppskrifta. Þar er einnig hægt 
að nálgast lista yfir leiðsögumenn en 
veiðimenn þurfa ávallt að hafa leiðsögu-
mann sér við hlið í hreindýraveiði.

Þar má einnig finna kort af veiði-
svæðum, veiðiskýrslur og þau lög og 
reglur sem gilda um hreindýraveiði.

www.hreindyr.is

● DÚFNAVEISLAN
Dúfnaveislan er samstarfsverkefni Um-

hverfisstofnunar, Skotveiðifélags Íslands og 
ýmissa félaga sem reka skotvelli. Tilgangur hennar 
er að hvetja veiðimenn um land allt til að kynna sér 
þá aðstöðu sem skotvellirnir hafa upp á að bjóða og 
stunda reglulegar skotæfingar áður en veiðitímabilið 
hefst og undirbúa sig eins og best verður á kosið.

Markmiðið er að veiðimaður nái að skjóta tíu æfinga-
hringi á skotsvæði áður en haldið er til veiða. Hann getur 
skilað inn skotkorti sínu til starfsmanns vallar og þá gildir 
kortið sem happdrættismiði í lok viðburðarins. 

Dúfnaveislan hófst 1. júlí og stendur til 31. ágúst.


