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Hinn aldagamli byssuframleiðandi, 
Franchi, hefur sett á markað framúr-
skarandi línu hálfsjálfvirkra hagla-

byssa undir heitinu Affinity.
„Fyrsta sendingin af Affinity seldist upp 

á örskömmum tíma og var einstaklega 
vel tekið af skotveiðimönnum og -konum 
um land allt,“ segir Kjartan Lorange hjá 
Veiðihúsinu Sökku, sem flytur inn  þessar 
skemmtilegu og vel hönnuðu byssur frá 
Franchi.

Kjartan segir Affinity-línuna saman-
standa af fimm mismunandi útfærslum; 
Affinity Wood, Affinity Synthetic Black, Aff-
inity Synthetic Camo Max4, Affinity White 
og Affinity Sporting.

„Affinity Wood-byssan er einstaklega 
lipur og þægileg og vegur ekki nema 2,85 
kíló. Affinity-byssurnar eru allar út búnar 
TSA/Twin Shock Asorber-bakslagspúða 
sem minnkar bakslag um allt að 43 prósent. 
Skiptibúnaður Franchi er svo byggður upp 
á bakslagsskipta snúningsboltanum Front 
Inertia frá Benelli og hefur reynst frábær-
lega,“ útskýrir Kjartan.

Hann segir alla meginhluta  skiptinganna 
vera aðgengilega með því einu að taka 
 hlaupið af byssunni.

„Það gerir þrif og umhirðu bæði þægilega 

og fljótlega. Reynslan er virkilega góð og 
gaman að heyra jákvæða umsögn ánægðra 
byssueigenda. Franchi hefur sannarlega 
hitt naglann á höfuðið með Affinity og til að 
kóróna afbragðs gæði á frábæru verði býður 

framleiðandinn sjö ára ábyrgð á byssunni, 
sem er einstakt,“ segir Kjartan.

Affinity var valin „Haglabyssa ársins 2013“ 
af Félagi bandarískra byssueigenda (NRA) og 
Franchi verða afhent Golden Bullseye-verð-

launin í maí næstkomandi af samtökunum.
„Það er mikill heiður og áfangi fyrir 

 þennan virta framleiðanda sem hefur fram-
leitt byssur síðan 1868. Veiðihúsið hefur átt 
langt og gott samstarf við Franchi og það 
er virkilega spennandi að geta boðið þessa 
rómuðu byssu í svo mörgum útfærslum. Með 
Affinity geta allir fundið útfærslu við hæfi og 
verðið kemur skemmtilega á óvart,“ upp lýsir 
Kjartan.

Franchi er samstarfsaðili byssuframleið-
andans Benelli og fer framleiðslan fram í 
verksmiðjum Benelli í Urbino. 

„Á þeim bæ er enginn afsláttur gefinn af 
gæðum eða vandvirkni og framleiðsluferlið 
margvottað vegna gæða og tryggðar. Allar 
ítalskar haglabyssur eru prófaðar samkvæmt 
CIP-stöðlum sem tryggir öryggi og gæði og er 
sannarlega vert að huga að í dag.“

Með hækkandi sól og hlýnandi veðri 
 verður Veiðihúsið með kynningar á Affinity-
byssum víða um land. Kynningarnar verða 
vel auglýstar svo að sem flestir fái tækifæri 
til að kynna sér gripinn og reyna við raun-
aðstæður.  

„Sumarið er kjörtími til æfinga fyrir kom-
andi veiðitímabil. Það tryggir góðan  árangur 
og með því sýnum við bráðinni hámarks-
virðingu.“ 

Affinity er haglabyssa ársins 2013
Fram undan eru spennandi tímar fyrir áhugamenn um skotvopn og veiðar með Affinity-byssunum frá Franchi sem NRA útnefndi 
haglabyssu ársins 2013. Affinity-byssurnar eru liprar, aðgengilegar, á frábæru verði og með sjö ára ábyrgð. Þær verða kynntar víða 
um landið með hækkandi sól.

Kjartan Lorange með glæsilega Affinity-haglabyssu frá ítalska byssuframleiðandanum Franchi. MYND/GVA
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Fagurt útlit, áreiðanleiki og 
framúrskarandi hönnun 
með notagildi er aðalsmerki 

byssuframleiðandans Benelli.
„Staðfesting á því hversu eftir-

sótt og vel hönnuð margfræg 
skipting Benelli er eru tilraunir 
annarra framleiðenda til að stæla 
hana,“ segir Kjartan Lorange í 
Veiðihúsinu Sökku. Hann segir 
úrval Benelli ríkulegra en flestra 
annarra byssuframleiðenda.

„Í dag býður Benelli upp á fleiri 
en 170 útgáfur hálfsjálfvirkra 
haglabyssa. Enginn byssufram-
leiðandi býður upp á fleiri  gerðir 
fyrir örvhentar skyttur og Be-
nelli er orðinn leiðandi í fjölda 
útgáfa haglabyssa í minni skota-
stærðum, eins og 20GA og 28GA.“

Byssum Benelli hefur síðustu 
tvo áratugi fylgt fimm ára ábyrgð.

„Þeir skilmálar hafa enn styrkt 
ímynd Benelli um allan heim og 
gert vörumerkið leiðandi í hagla-
byssum. Íslenskir skotveiðimenn 
eru afar kröfuharðir viðskipta-
vinir sem veiða við erfið skil-
yrði sem reyna mikið á búnað. 
Þar hefur reynslan sýnt að Be-
nelli er í fararbroddi í gæðum 
og áreiðan leika og einmitt þess 
vegna er Benelli leiðandi merki 
á  markaðinum hér heima í dag,“ 
upplýsir Kjartan. 

Hann segir þyngd vera einn af 

mörgum þáttum sem hafa áhrif á 
val á haglabyssu.

„Haglabyssur Benelli eru ann-
álaðar fyrir léttleika. Flestar 
vega um þrjú kíló en sumar allt 
niður í 2,75 kíló, sem er ótrúlegt 
fyrir 12GA haglabyssu. Veiði-
menn gera nú auknar kröfur um 
minna bakslag við notkun byssa 
því þannig verður notkun skytta 
bæði ánægjulegri og skilvirkari,“ 
útskýrir Kjartan um byssurnar 
sem eru með Comfortec®-, Com-
fortec Plus®- og nú Progressive 
Comfort®-bakslagsminnkandi 
skepti og púðum.

„Fullyrða má að Benelli hafi 
farið eins langt í að minnka 
bakslag og tæknin býður upp á. 
Allar Benelli-haglabyssur, og þar 
með talin Super Nova-pumpan, 
bjóða upp á möguleika á að stilla 
skeptislengd, halla og sveigju að 
óskum hvers og eins. Vaxtarlag 
manna er misjafnt og því nauð-
syn að geta látið byssuna passa 
hverjum og einum til að ná há-
marksárangri,“ segir Kjartan um 
staðalbúnað Benelli.

„Super Nova-pumpan sem 
er sú eina á markaðinum sem 
býður þennan kost, ásamt því 
að taka öll skot frá léttum 70mm 
24 gramma æfingaskotum upp 
í alþyngstu 89mm 63 gramma 
veiðiskot sem völ er á. Hlaup og 

þrengingar Benelli fara í gegn-
um Cryogenic-ferli, sem þeir 
kalla Crio-tækni. Við það verður 
ákoma, kraftur og dreifing hagla 
betri og jafnari og bráðin er felld 
af meiri nákvæmni og skilvirkar 
en áður. Samtímis minnka líkur 
til muna á að særa eða missa 
bráðina frá sér.“

Að sögn Kjartans hefur ný-
liðun orðið í skotveiði á liðnum 
árum og konur í auknum mæli 
farnar að sækja skotvopna- og 
veiðikortanámskeið til að geta 
notið útiveru og sótt villibráð í 
íslenska náttúru.

„Þar hefur Benelli forskot 
því konur vilja léttari byssur 
og möguleika á að stilla skepti 
svo notkunin verði ánægjuleg. 
Þetta er skemmtileg þróun sem 
Benelli hefur mikinn  metnað 
til. Benelli er því óskakostur 
þegar markmiðið er að fá mikið 
fyrir  peninginn; gæði, tækni-
nýjungar, fallegt útlit og fyrsta 
flokks  hönnun.“

Veiðihúsið Sak ka er um-
boðs- og dreifingaraðili Benelli 
á  Íslandi.

Benelli í fararbroddi á heimsvísu
Allt frá árinu 1967 hefur ítalski byssuframleiðandinn Benelli verið í fararbroddi í framleiðslu hálfsjálfvirkra haglabyssa. 
Skiptibúnaður Benelli er sá virtasti og mest verðlaunaður allra slíkra í heiminum þegar kemur að áreiðanleika og einfaldleika. 
Byssurnar má klæðskerastilla fyrir hvern og einn.

Hér mundar Kjartan Lorange afar flotta 
Benelli-byssu í felulitum. Allar byssur 
Benelli má stilla eftir vaxtarlagi veiði-

mannsins. 
MYND/GVA
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Milliliðalaus innflutningur frá fram-
leiðendum hefur tryggt gott verð og 
móttökur skotveiðimanna sýna að 

við erum á réttri braut,“ segir Hjálmar Ævars-
son hjá veiðiversluninni Hlaði á Bíldshöfða 
12, sem að sögn hans er eina sérverslun skot-
veiðimanna á landinu. 

Upphaf Hlaðs má rekja til ársins 1984 þegar 
nokkrar rjúpnaskyttur á Húsavík hófu til-
raunir með framleiðslu haglaskota en fram 
að því hafði úrval rjúpnaskota verið fremur 
fátæklegt og skot sem hentuðu norð lenskum 
aðstæðum illfáanleg. Framleiðslan var smá 
í sniðum til að byrja með enda skotin  hlaðin 
í handhleðslutækjum í frístundum. Eftir-
spurnin jókst jafnt og þétt og í dag getur 
Hlað framleitt 2.300 skot á klukkustund. Ár-
lega eru framleidd 400 þúsund haglaskot 
fyrir veiði. Framleiðslan eykst stöðugt en yfir 
framleiðslunni ríkir Jónas Hallgrímsson og 
hefur gert frá upphafi.

Auk verksmiðjunnar á Húsavík rekur Hlað 
tvær verslanir með veiðivörur, í Haukamýri 
4 á Húsavík og á Bíldshöfða en Reykjavíkur-
útibúið var stofnað 1996. „Frá upphafi hefur 
það verið markmið Hlaðs að veita góða þjón-
ustu og bjóða vandaðar vörur sem henta að-
stæðum íslenskra skotveiðimanna,“ segir 
Hjálmar en í verslunum Hlaðs fást allar veiði-
vörur fyrir skotveiðimenn, frá skotvopnum, 
sjónaukum og skotfærum til fatnaðar og ann-
arra fylgihluta. „Nýjasta viðbótin eru þýsk 
Blaser-skotvopn sem þekkt eru fyrir mikil 
gæði, auk nýstárlegra riffla með svokallaða 
„straight pull“-lása,“ upplýsir Hjálmar og á 
von á að menn taki þessari nýjung vel. „Þá 

framleiðir Blaser einnig F3-haglabyssur í 
hæsta gæðaflokki.“

Reykjavíkútibú Hlaðs er sann-
kallað draumaland skotveiði-
mannsins. Mikil áhersla 
hefur verið lögð 
á riffilskotfimi, 
jafnt fyrir íþrótta-
skot menn sem 
veiðimenn. Skot-

vopnategundirnar telja tugi, 
auk þess sem þar eru í boði 
tugir af púðurtegundum, 
kúlugerðum og  hlöðnum 

skotfærum. Afgreiðslumenn-
irnir Hjalli og Siggi 
eru uppspretta fróð-
leiks og viðskipta vinir 
koma ekki að tómum 
 kofanum hjá þeim ef 

þá vantar upplýsingar um riffilskot eða íhluti. 
Verslanir Hlaðs bjóða auk þess upp á þá þjón-
ustu að endurhlaða skotin riffilskot en það 
sparar skotmönnum pening, auk þess sem 
það hjálpar þeim að finna klæðskera saumuð 
riffilskot sem henta skotvopninu og ætlaðri 
notkun.

Nánari upplýsingar um verslanir Hlaðs má 
finna á heimasíðunni www.hlad.is en þar er 
einnig að finna vefverslun.

Eina sérverslun skotveiðimanna
Hlað var stofnað á Húsavík árið 1984 sem haglaskotsframleiðsla. Framleiðslan er enn í fullum gangi en í dag rekur Hlað einnig tvær 
verslanir með veiðivörur, aðra á Húsavík og hina á Bíldshöfða í Reykjavík. Markmið Hlaðs er að veita góða þjónustu og bjóða 
vandaðar vörur sem henta aðstæðum íslenskra skotveiðimanna.

Árlega framleiðir Hlað 400 þúsund haglaskot fyrir 
veiði.

Hjálmar Ævarsson og Sigurður Ragnar Haraldsson, eða Hjalli og Siggi eins og þeir eru oftast kallaðir, eru upp-
spretta fróðleiks og viðskiptavinir Hlaðs koma ekki að tómum kofanum hjá þeim ef þá vantar upplýsingar um 
riffilskot eða íhluti. MYND/VALLI

Redring-sigti 
á haglabyssu sem 

framleidd eru í Svíþjóð 
og þykja algjör bylting.

Hlað ehf.
Bíldshöfða12

Sími: 567 5333
www.hlad.is
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Hreindýraveiðitímabilið 
hefst í lok sumars og eru 
veiðimenn farnir að undir-

búa það. „Það er svona mest við að 
vera í kringum hreindýra veiðina 
núna,“ segir Sveinbjörn Guð-
mundsson, starfsmaður veiði-
deildar Ellingsen. „Menn þurfa 
að undirgangast skothæfnipróf 
og sumir þurfa nýjan búnað. Enn 
aðrir eru að fá úthlutað í fyrsta 
skipti og þurfa að græja sig upp í 
samræmi við það.“ 

Sveinbjörn segir Ellingsen bjóða 
gott úrval af veiðirifflum sem henta 
til hreindýraveiða. „ Við erum með 
Sako og Tikka sem eru finnskir 
veiðiriff lar. Þeir hafa fyrir löngu 
sannað ágæti sitt. Þá erum við með 
Remington-riffla á verði frá  79.900 
krónum í ýmsum útfærslum. 
Browning X-Bolt er svo þægi legur 
og nákvæmur  riffill og sömu leiðis 
Sauer, en þetta eru okkar aðal-
merki. Þá eru við með Hawke-
sjónauka sem eru við allra hæfi og 
eins hágæðasjónauka frá Minox á 
verði sem kemur á óvart. Þá erum 
við með sjónauka frá þýska fram-
leiðandanum Schmidt & Bender 
en þeir eru í hópi þeirra allra bestu.

Sveinbjörn segir gott úrval af 
veiðiskotum frá Remington, Win-
chester og Sako í versluninni og 
eins af vörum til endurhleðslu. 

Úrvalið af haglabyssum til fugla-
veiða og skotæfinga er ekki síðra 
en  með hækkandi sól fara menn að 
sögn Sveinbjörns að verða áhuga-
samari um haglabyssuskotfimi. 
Sveinbjörn nefnir Remington en 
þar á meðal er 870 pumpa sem er 
mest selda haglabyssa í heiminum 
í sínum flokki. „Þá erum við með 
Winchester SXP sem er nútíma-
leg en byggð á gömlum grunni, 
Browning fyrir þá sem vilja gæði 
og Bettinsoli-tvíhleypur svo eitt-
hvað sé nefnt.“ 

Sveinbjörn segir konum sem 
stunda skotveiði sífellt fjölga og 
þar af leiðandi þarf veiðibyssur 
sem henta þeirra vaxtarlagi. „Þar 
kemur byssusmiðurinn Jóhann 
Vilhjálmsson, sem starfar hjá 
okkur, til skjalanna en hann hefur 
hjálpað konum jafnt sem körlum 
við að aðlaga byssurnar þannig að 
þær passi hverjum og einum ásamt 
því að veita almenna ráðgjöf.“ 

Sveinbjörn segir stöðuga ný liðun 
í greininni. „Það eru alltaf einhverj-

ir nýir að byrja og  stöndum við 
 klárir í það en við erum með vand-
aðar og góðar pumpur sem eru á 
verðbili sem hentar ungu fólki sem 
er að stíga sín fyrstu skref.“

En hver er hvatinn? Ekki  þurfum 
við lengur að veiða okkur til matar. 
Af hverju vilja menn fara á veiðar í 
dag? „Ég held að það séu aðallega 
ferðalögin, útiveran og  snertingin 
við náttúruna sem verið er að 
sækjast eftir. Þá fylgir þessu auð-
vitað einhver spenna auk þess sem 
 flestum finnst gaman að geta boðið 
upp á eigin bráð.“ 

Ellingsen er alhliða útivistar-
verslun og þar er að finna allan til-
heyrandi búnað svo sem skó, undir-
föt og fatnað í felulitunum. Þá er 
fjölbreytt úrval gjafavöru í verslun-
inni sem er gott að muna eftir ef fólk 
með veiðidellu leynist í fjölskyld-
unni. „Þá erum við að sjálfsögðu 
með byssuskápa. Miðað er við að 
menn komi sér upp slíkum skáp við 
fjórðu byssu en almenn skynsemi 
segir manni að gera það sem fyrst.“

Fyrir byrjendur jafnt 
sem vana veiðimenn
Ellingsen býður mjög gott úrval af veiðibyssum og viðeigandi skotum. Þar fæst 
sömuleiðis allur tilheyrandi búnaður auk þess sem viðskiptavinir hafa aðgang 
að byssusmiði á staðnum.

Viðskiptavinir geta leitað ráða hjá Jóhanni Vilhjálmssyni byssusmiði.

Byssusmiðurinn Jóhann Vilhjálmsson (til hægri) hjálpar konum jafnt sem körlum að aðlaga byssurnar þannig að þær passi hverjum og einum. MYND/GVA

Sveinbjörn segir veiðimenn aðallega sækjast eftir útiveru og snertingu við náttúruna. 
Veiðinni fylgir þó líka ákveðin spenna, auk þess sem gaman er að bjóða upp á eigin bráð.

Verð við allra hæfi
Konum fjölgar Konum sem stunda skotveiði fjölgar jafnt og þétt.
Stöðug nýliðun Á hverju ári bætast nýir veiðimenn í hóp þeirra eldri og 
reyndari. Hjá Ellingsen fást vandaðar pumpur á verðbili sem hentar ungu 
fólki í bland við vörur fyrir fólk sem gerir miklar kröfur.
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Nýlega flutti Gallerí Byssur í 
nýtt og glæsilegt húsnæði 
við Askalind 6 í Kópavogi. 

Sérstaða fyrirtækisins liggur í um-
boðssölu á byssum fyrir einstak-
linga. Agnar Georg Guðjónsson, 
framkvæmdastjóri fyrir tækisins, 
segir þá einnig kaupa byssur af 
þrotabúum og notaðar byssur 
auk þess að vera með umboð 
fyrir nýjar byssur. „Eftir að við 
fluttum í nýja húsnæðið erum við 
 einnig farnir að stunda vöðluvið-
gerðir en þeim gátum við ekki 
sinnt í fyrra húsnæði okkar. Nú er 
veiðitímabilið að hefjast bráðlega 
og því mikið að gera hjá okkur á 
því sviði.“ Byssurnar sem Gallerí 
Byssur er með umboð fyrir eru frá 
Bernadelli og verða til sölu í versl-
uninni í sumar að sögn Agnars. 
„Um er að ræða haglabyssur í dýr-
ari kantinum enda miklir gæða-
gripir.“

Þjónusta verslunarinnar við 
byssueigendur snýst ekki síst að 
því að gera við byssur og smíða 
skefti á þær. „Við sérsmíðum 
skefti og lögum í raun  byssurnar 
að eigendum þeirra. Þetta er 
gríðar lega stórt atriði að skaft 
byssunnar sé sniðið að hæð og 
lögun byssueigandans. Sumir eru 
hálslangir en aðrir hafa stuttan 
háls.  Einnig þarf að miða við hæð 
og handar lengd og hvort viðkom-
andi er grannur eða  feitur.  Þannig 
mátum við byssur við hvern og 

einn svo þær passi vel. Ég reikna 
með að tvær af hverjum þremur 
byssum sem eru í notkun hér á 
landi þurfi að fara gegnum  slíkar 
breytingar.“

Mikið hefur verið að gera í 
vöðluviðgerðum undan farnar 
vikur enda styttist í að veiðitíma-
bilið hefjist formlega. „Nú höfum 
við góða aðstöðu til þess að gera 
við vöðlur. Þær sem koma inn á 
mánudegi og þriðjudegi eru til-
búnar á hádegi á föstudegi. Veiði-
mönnum liggur alltaf mikið á 
þannig að við reynum að veita 
þeim góða þjónustu.“

Auk þess selur verslunin ýmis-

legt sem tengist skotveiði, til 
dæmis poka, sjónauka, ólafest-
ingar og í raun flest allt sem þá 
vantar að sögn Agnars. 

Verslunin er opin alla virka 
daga milli kl. 13-17 en lokað er 
um helgar. Bráðlega kemur nýr 
vefur verslunarinnar í loftið á 
slóðinni www.galleribyssur.is þar 
sem allar nánari upplýsingar má 
finna.

Úrvalsþjónusta fyrir 
skotveiðimanninn
Gallerí Byssur veitir alhliða þjónustu við byssueigendur. Nýlega hóf verslunin 
vöðluviðgerðir fyrir veiðimenn.

Agnar Georg Guðjónsson framkvæmda-
stjóri. MYND/VALLI

Þeir sem vilja stunda almenn-
ar skotveiðar á Íslandi þurfa 
bæði að vera hand hafar 

veiðikorts og skotvopna leyfis. 
Umhverfisstofnun hefur umsjón 
með báðum námskeiðum og gefur 
út veiðikortið en lögreglan gefur út 
skotvopnaleyfið. Um 600 manns 
hafa sótt námskeiðin að jafnaði 
undanfarin ár en sprengja varð 
þó í aðsókn þeirra árið 2009 þegar 
rúmlega 1.200 manns sóttu þau. 
Einar Guðmann, sérfræð ingur 
hjá Umhverfisstofnun, segir nær 
alla sækja bæði námskeiðin enda 
gagnist lítið að vera handhafi 
 annars skírteinisins sé  ætlunin 
að stunda veiðar. „Skotvopna-
leyfið gefur takmörkuð veiðirétt-
indi, í raun er sáralítið sem má 
veiða hérlendis með slíkt leyfi. Því 
þarf veiðikortið til að stunda veiði, 
meðal annars þegar  fuglar eru 
veiddir en rjóminn af  veiðum á Ís-
landi snýst um fugla. Eina sem má 
veiða hér án veiðikorts er minkur 
og selur.“

Námskeiðin eru aðskilin og gefa 
aðskilin réttindi að sögn  Einars. 
„Skotvopnaleyfi gefur leyfi til að 
kaupa skotvopn í svokölluðum A-
leyfis flokki og veiðikortið gefur 
réttindi til að stunda skotveiðar 
á Íslandi samkvæmt íslenskum 
lögum.“

Þótt Umhverfisstofnun haldi 
bæði námskeiðin þarf lögreglan 

að samþykkja þátttakendur inn á 
skotvopnanámskeiðið auk þess að 
gefa út viðkomandi leyfi.  Þannig 
eru þau unnin í fullri samvinnu 
við lögregluna. Þátttakendur þurfa 
auk þess að ná að minnsta kosti 
75% árangri á báðum prófum til 
að ná þeim.

Breytt námskeið
Einar segir miklar breytingar hafa 
orðið á námskeiðunum undan-
farin ár. „Skotvopnanám skeiðin 
voru samræmd yfir landið árið 
2004 og árið 2007 var veiðikorta-
námskeiðið stokkað upp og nám-

skeiðum breytt töluvert. Segja má 
að frá árinu 2007 hafi námskeiðin 
orðið sambærileg þeim sem eru í 
nágrannalöndum okkar.“

Í dag spannar skotvopnanám-
skeiðið þrjá daga. Tveir dagar fara 
í bóklegt nám sem endar á prófi og 
einum degi er eytt á skotsvæði þar 
sem þátttakendur fá undirstöðu-
þjálfun. Veiðikortanámskeiðið 
fer hins vegar fram á einu löngu 
kvöldi. „Þetta er þéttpakkaður 
fyrir lestur þar sem farið er yfir 
mikið efni á sex klukku stundum. Í 
raun er gert ráð fyrir að nemendur 
hafi undirbúið sig áður og kynnt 
sér námsefnið.“

Fjöldi námskeiða árlega
Umhverfisstofnun heldur um 
50-60 námskeið árlega. Þau byrja 
snemma á vorin en aðalnám-
skeiðatíminn er að sögn Einars 
í lok ágúst og fram í nóvember. 
Einar segir erfiðlega hafa gengið 
að fá fólk til að mæta um veturinn 
á námskeiðin heldur sæki margir 
veiðimenn þau stuttu áður en þeir 
hefja veiði. Karlar eru enn í  miklum 
meirihluta þeirra sem sækja nám-
skeiðin en konur sæki þó á. „Miðað 
við þróun síðustu ára má gera ráð 
fyrir að konur verði um 6-8% veiði-
manna eftir fáein ár.“

Nánari upplýsingar má finna 
á vef Umhverfisstofnunar, www.
ust.is. 

Byssumenn í skóla
Það krefst töluverðs undirbúnings og vinnu að öðlast skotvopnaleyfi og fá 
veiðikort. Umhverfisstofnun hefur umsjón með námskeiðum fyrir byssumenn.

Einar Guðmann, sérfræðingur hjá 
Umhverfisstofnun. MYND/ÚR EINKASAFNI

Ráðstefna Skotvís er liður í 
ef lingu samstarfs veiði- og 
fræðimanna og starfsmanna 

hins opinbera. „Við erum að fá sér-
fræðinga frá Noregi, Svíþjóð auk 
aðila frá Samtökum evrópskra 
skotveiðifélaga. Tilgangurinn er að 
koma á nauðsynlegri umræðu um 
framtíð veiðistjórnunar á Íslandi, en 
við teljum að það þurfi að skoða það 
kerfi frá grunni,“ segir Elvar Árni 
Lund, formaður Skotvís.  

Markvissari vinnubrögð
Ákvörðunarvald um veiði á  villtum 
stofnum er í höndum Umhverfis-
stofnunar, Náttúrufræði stofnunar 
og umhverfis- og auðlindaráðu -
neytisins. Að mati Elvars er þörf á 
frekari samræmingu milli þessara 
stofnana. „Oft er hlutverkaskipan 
þessara stofnana óskýr,“ segir Elvar 
og heldur áfram. „Það er til dæmis 
óþarfi að ráðherra taki  ákvörðun um 
veiði úr ákveðnum stofnum á hverju 
ári eins og gert hefur verið með 
 rjúpuna. Slíkar  ákvarðanir eiga að 
fara fram innan þessara stofnana og 
vera partur af langtímastefnumótun 
um nýtingu á veiðistofnum.“  Þannig 
væru pólitísk sjónarmið tekin út úr 
myndinni og ákvarðanir teknar á 
faglegum grundvelli og úr rann-
sóknum. 

Meiri samvinna 
Von Elvars er að þáttur veiðimanna 
í rannsóknarstarfi muni aukast í 
framtíðinni líkt og tíðkast víða er-
lendis. „Þeir gætu til dæmis  hjálpað 
til við að af la sýna ásamt f leiru. 
Innan Skotvís er mikil reynsla og 
tækifæri til að nýta félagsmenn til 
rannsóknarstarfa. Möguleiki væri 
á að þeir kæmu að rannsóknarstarfi 
sem sjálf boðaliðar undir hand-
leiðslu vísindamanna.“ 

Margir áhrifavaldar
Aðalásteytingarsteinninn milli hags-
munaaðila í ákvörðun um veiði á 
stofnum hafa verið  skiptar   skoðanir 
um áhrifavalda á þá. „Hvort það er 
skotveiðin sem veldur minnkun 
stofna, skortur á fæðu, veðurfars-
breytingar eða annað er það sem 
deilt er um. Hér á Íslandi er gert 

mjög mikið úr áhrifum veiðanna 
en að okkar mati er gert of mikið úr 
þeim,“ segir Elvar og nefnir svart-
fuglsstofninn í því samhengi. „Þar 
vitum við að afföll vegna veiða eru 
mjög lítil. Afföllin eru að mestu til-
komin vegna fæðuskorts.“ Vill Elvar 
meina að hægt væri að veiða áfram 
úr þeim stofni sem myndi litlu breyta 
um stofnstærð til lengdar þar sem 
veiðarnar væru svo lítill hluti. „Það 
eru heilu fræðin á bak við þetta 
sem notuð eru erlendis um veiði 
úr hnignandi stofnum. Vinnuferli í 
kringum þessar ákvarðanatökur þarf 
að endurskoða hér á landi.“    

Félag í breytingu
Elvar segir starf félagsins hafa breyst 
undanfarin ár. Áður fyrr hittust 
menn á spjallfundum en í dag fer 
umræðan meira fram á netinu. 
„Skotveiðimenn skiptast á skoð-
unum á spjallþráðum á netinu. Eins 
er mikið af myndböndum sem hægt 
er að skoða þar svo þörfin fyrir að 
hittast er minni.“ Í skoðanakönnun 
sem gerð var á meðal félagsmanna í 
fyrra kom fram að vilji þeirra er að 
félagið beiti sér í meiri mæli sem 
hagsmunagæslufélag. „Starf Skot-
vís er því að breytast töluvert.  Mikill 
tími okkar fer í að veita um sagnir 
um lagafrumvörp og ýmsa vinnu 
með stjórnvöldum.“

Í samningaviðræðum
Elvar nefnir að Skotvís þjóni veiga-
miklu hlutverki í undirbúningi 
fyrir samningaviðræður við Evr-
ópusambandið um þessar mundir. 
„Þar kemur reynsla annarra sam-
bærilegra félaga á Norðurlöndum 
og í Evrópu sterkt inn en við erum í 
góðu sambandi við þau.“ Slík sam-
vinna kemur sér vel í samningavið-
ræðum þar sem samið er um hvern 
veiðistofn fyrir sig. „Svíar til að 
mynda voru mjög ósáttir við margt 
í sínum samningum en aftur á móti 
voru Eistar mjög ánægðir og héldu 
sínum veiðum nánast óbreyttum frá 
því sem var fyrir inngöngu í Evrópu-
sambandið.“ Slík samvinna hefur 
því mikilvæga þýðingu fyrir framtíð 
íslenskra veiðimanna kjósi Íslend-
ingar að ganga í Evrópusambandið. 

Áhrif veiða 
ofmetin
Ráðstefna um rannsóknir og stjórnun villtra 
dýrastofna á Íslandi fór fram á Grand Hóteli í gær. 
Skotveiðifélag Íslands, SKOTVÍS, stóð fyrir 
ráðstefnunni en hana sat fjöldi erlendra fyrirlesara 
sem miðluðu þekkingu og reynslu frá sínu 
heimalandi.

Ákvörðunarvald um veiði á villtum stofnum er í höndum nokkurra aðila. Að mati Elvars 
er þörf á frekari samræmingu við ákvörðun um veiði á villtum stofnum.  MYND/VILHELM
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HAGLABYSSU
SKOTFIMI
Þrjár helstu keppnisgreinar 
í haglabyssuskotfimi eru 
skeet, trap og sporting.

Skeet
Skeet er ætlað að líkja eftir 
fuglaveiðum. Leikmenn 
skjóta frá átta stöðvum á 
velli sem er hálfhringur 
með 19 metra radíus. Á 
jaðri hálfhringsins eru sjö 
stöðvar og í miðju hálf-
hringsins er síðasta stöðin. 
Leirdúfukastararnir eru inni 
í tveimur húsum með opi 
hvort á móti öðru þar sem 
leirdúfurnar koma út. Húsin 
eru mishá og er hærra húsið 
kallað turn en það lægra 
mark.

Trap
Leikmenn standa 16 stikum 
fyrir aftan kastvélina. Vélin 
getur kastað dúfunum 
þannig að þær lendi á milli 
48 og 52 stikum frá leik-
manni. Flestar dúfur eru þó 
skotnar þegar þær eru um 
36 stikum frá leikmanni. 
Leirdúfunum er kastað í 
mismunandi stefnu frá leik-
manni.

Sporting
Sporting-skotfimi hefur 
verið að ryðja sér til rúms 
hér á Íslandi síðastliðin 
ár. Hvergi er skráð í reglur 
hvernig sporting-völlur 
eigi að líta út, heldur getur 
hvert skotfélag fyrir sig 
hannað sinn sporting-völl. 
Erlendis eru sporting-vellir 
oft stórir, ekki minni en 14 
hektarar, og er það gert af 
öryggisástæðum. Um þessa 
stóru velli ganga menn með 
byssurnar sínar, ekki ósvipað 
og á golfvöllum, og stoppa 
á mörgum stöðum þar sem 
búið er að koma upp leir-
dúfukösturum. Á Íslandi er 
þetta þó ekki orðið svona 
stórt í sniðum. 
 Heimild: skotvellir.is

VEIÐITÍMABIL TEGUNDA
■ Grágæs og heiðagæs má veiða frá 20. ágúst til 15. mars. 
■ Hreindýrstarfa má veiða með sérstöku leyfi frá 15. júlí til 15. september og hreindýrskýr frá 1. ágúst til 20. 

september, einnig með sérstöku leyfi.
■ Frá 1. júlí til 15. ágúst má veiða lunda, langvíu og stuttnefju.
■ Frá 1. september til 15. mars má meðal annars veiða stokkönd, urtönd og rauðhöfðaönd, hávellu og 

toppönd.
■ Svartbak, sílamáf, silfurmáf og hrafn má veiða allt árið.

Á síðasta ári mátti veiða rjúpu yfir fjórar helgar, í lok október og fram í nóvember, en ekki er búið að gefa út 
hvaða daga verður leyfilegt að veiða rjúpu í ár.
Allar upplýsingar um veiðitímabil á hverja tegund er að finna á vef Umhverfisstofnunar, www.ust.is.
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Þriðja serían um hið magnaða valdatafl í Westeros. Þátturinn er sýndur á Íslandi
og í Bandaríkjunum með nokkurra klukkustunda millibili.

           EVRÓPUFRUMSÝNING – 1. APRÍL

VALDATAFLIÐ HEFST Á NÝ NÝTTU ÞÉR NETFRELSI
OG MISSTU EKKI AF NEINU!
Með Netfrelsi Stöðvar 2 getur þú séð uppáhalds 
þáttinn þinn í tölvunni, snjallsímanum eða spjald-
tölvunni hvar og hvenær sem er.

ELSTA BYSSAN
Fyrstu byssurnar og notkun 
púðurs má rekja til Kína 
þar sem púðri var troðið í 
bambusrör og síðar járnrör 
til að skjóta upp flugeldum í 
kringum árið 1000 eftir Krist. 
Um 1200 hafði þessi tækni 
þróast og búnar voru til fall-
byssur sem skutu fallbyssu-
kúlum. Elsta byssan sem 
fundist hefur fannst í Kína og 
er úr bronsi. Hún er talin vera 
frá árinu 1288. Lengd byss-
unnar er 34 sentímetrar og 
hlaupvíddin 2,5 sentímetrar. 
Þyngd hennar er um 3,5 kíló 
án handfangs sem gert var 
úr viði. 


