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Veiðiblaðið

Hafa veitt saman  
í sex heimsálfum
Veiðihornið er sérverslun veiðimannsins og sú stærsta sinnar tegundar á Íslandi. Þar eru 
slegin Evrópu- og heimsmet í sölu kvenvaðla, veiðistanga og veiðifatnaðar á hverju ári.  ➛2

Hjónin María Anna Clausen og Ólafur Vigfússon í Veiðihorninu stunda veiðar um allan heim. Hér eru þau með 25 punda Bohar snapper sem þau veiddu á Seychelleyjum í Indlandshafi.

KYNNINGARBLAÐ



Útgefandi: Torg ehf Veffang: frettabladid.isÁbyrgðarmaður: Kristín Þorsteinsdóttir Sölumaður auglýsinga: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, 

Veiðihornið er lítið og 
framúrskarandi fjölskyldu-
fyrirtæki en alveg risastórt 

á heimsvísu.
„Við erum ekki bara stór á 

íslenskum veiðivörumarkaði því 
til marks um hversu öf lugt fyrir-
tækið er má nefna að sum árin 
seljum við f leiri kvenvöðlur en öll 
Evrópa samanlagt. Við erum líka 
stærsti einstaki smásali Reding-
ton í heiminum, fjórði stærsti 
dreifingaraðili Sage í heiminum 
og hvergi í heiminum er annað 
eins úrval af Rio-f lugulínum og 
í Veiðihorninu,“ upplýsir Ólafur 
Vigfússon, eigandi Veiðihornsins.

Hjón við bakkann í 38 ár
Komið er 21 ár síðan veiðihjónin 
Ólafur og María Anna Clausen 
stofnuðu Veiðihornið.

„Við María höfum nú veitt 
saman í næstum 38 ár en síðustu 
árin höfum við dregið úr veiði 
innanlands og stundum þess í 
stað f luguveiði og skotveiði um 
allan heim,“ upplýsir Ólafur.

Þau hjónin hafa meðal annars 
veitt í sex heimsálfum en yfir 
hásumarið standa þau María 
og Óli vaktina alla daga í Veiði-
horninu.

„Okkur er umhugað um að 
vera til staðar fyrir viðskipta-
vini okkar þegar þeir þarfnast 
þess mest en tökum okkur 
hvíld, f ljúgum til heitari landa 
og könnum nýjar veiðilendur í 
kringum miðbaug þegar dimmir 
í haust og fer að frysta,“ segir Óli 
fullur tilhlökkunar.

Með ráð undir rifi hverju
Allir starfsmenn Veiðihornsins 
eru ástríðufullir veiðimenn með 
áratuga reynslu af hvers kyns 
veiði.

„Því er hvergi komið að tómum 
kofanum þegar leitað er ráða í 
reynslubanka starfsmanna Veiði-
hornsins,“ segir Óli. „Við veitum 
persónulega og faglega þjónustu 
og mikil reynsla starfsmanna, 
ásamt stærstu merkjunum í 
stangveiði og skotveiði, er það 
sem einkennir Veiðihornið.“

Í Veiðihorninu er einnig 
af bragðs samstarf við helstu 
veiðileyfasala landsins.

„Við getum því bjargað fjöl-
mörgum erlendum veiðimönnum 
sem til okkar leita um hvar sé 
gott að komast í veiði. Þá eigum 
við einnig í góðu samstarfi við 
bestu kastkennara landsins fyrir 
þá viðskiptavini sem vilja ná 
tökum á f luguköstum eða skerpa 
á tækninni,“ upplýsir Óli.

Framúrskarandi fyrirtæki
Veiðihornið hefur vaxið með 
hverju ári síðan fyrirtækið var 
stofnað 1998.

„Með þrotlausri vinnu og frá-
bæru starfsfólki tókst okkur að 
skila jákvæðum rekstrarniður-
stöðum öll hrun- og kreppuárin 
og er Veiðihornið í hópi örfárra 
fyrirtækja á Íslandi í hópi Framúr-
skarandi fyrirtækja níunda árið í 
röð,“ upplýsir Óli.

Þeim hjónum varð í upphafi 
ljóst að ekki yrði unnt að byggja á 
vöruúrvali og verði sem íslenskir 
heildsalar buðu upp á.

„Því fórum við f ljótlega að litast 
um með eigin innf lutning og nú 
er svo komið að nánast allar vörur 
Veiðihornsins eru eigin innf lutn-
ingur enda höfum við frá upphafi 
verið leiðandi í betra verði fyrir 
íslenska veiðimenn.“

Stærsti flugubar landsins
Í f luguveiði hafa Óli og María lagt 
áherslu á hágæða bandarísk vöru-
merki sem að þeirra mati standa 
fremst. Meðal þeirra eru merkin 
Sage, Simms, Winston, TFO, 
Smith, Rio og Redington, sem öll 
eiga heima í Veiðihorninu.

„Án þess að bera saman merki í 

f lugustöngum skiptum við þeim í 
þrjá f lokka,“ útskýrir Óli. „Í efsta 
f lokki eru handgerðar, bandarísk-
ar f lugustangir; í öðrum f lokki 
eru f lugustangir framleiddar 
undir ýmsum merkjum í stórum 
verksmiðjum í Kóreu og í þriðja 
f lokki eru kínverskar stangir sem 
eru einnig framleiddar undir 
ýmsum merkjum.“

Flugurnar í Veiðihorninu koma 
nánast allar frá Shadow Flies í 
Chiang Mai í Taílandi.

„Þar er aldagömul hefð fyrir fín-
legu handverki og við fullyrðum 
að engar f lugur eru betri en f lug-
urnar frá Shadow Flies,“ segir Óli 
á f lugubarnum í Veiðihorninu 

sem er sá stærsti á landinu og 
úrval af hágæða f lugum er hvergi 
meira.

„Í Veiðihorninu er ekki bara að 
finna f lugumerki í hæsta klassa 
heldur einnig úrval af öllu sem 
byrjendur og fjölskyldufólk 
vantar í veiðiskapinn. Danska 
merkið Kinetic er gott dæmi um 
mikla breidd vandaðs veiðibún-
aðar á afar hagstæðu verði, enda 
hefur Kinetic slegið í gegn hjá 
okkur frá því við tókum það inn,“ 
upplýsir Óli.

Gefa út vinsælt veiðiblað
Veiðihornið hefur gefið út blaðið 
Veiði frá árinu 2012.

„Blaðið stækkar með ári hverju 
og er nú komið upp í 128 síður. 
Það er prentað á afar vandaðan 
pappír og í því birtum við stóran 
hluta vöruúrvals okkar ásamt 
vörulýsingu og verði í bland við 
fróðleik. Veiðimenn eru vanalega 
farnir að banka upp á í janúar til 
að spyrjast fyrir um hvort Veiði 
fari ekki að koma út,“ segir Óli 
sem hefur undanfarin 22 ár staðið 
vaktina í Veiðihorninu alla daga 
vikunnar, sex mánuði ársins.

„Frá 1. apríl og út september 
höfum við opið alla daga, ef 17. 
júní er undanskilinn. Veiðimenn 
geta því alltaf verið vissir um að fá 
faglega þjónustu, vandaðan veiði-
búnað og góð ráð þegar þeir eru á 
leið í veiði,“ segir Óli.

Veiðihornið er í Síðumúla 8. Sími 
568 8410. Sjá nánar á veidihornid.is

Fluguhjólið Sage 
Spey er það 
nýjasta frá 

Sage.

Simms Bugstopper-skyrtan er með 
skordýrabitvörn.Vinsæl lína er Single Handed Spey.

Nýjasta flaggskipið, Sage Igniter.

Ólafur og María stofnuðu Veiðihornið árið 1998 og hafa staðið vaktina allar götur síðan, alla daga vikunnar sex mánuði ársins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Framhald af forsíðu ➛

Glæsileg veiðvöruverslun Veiðihornsins er í Síðumúla 8 í Reykjavík. María og Ólafur eru leiðandi í gæðavörum fyrir veiðina á enn betra verði.

Okkur er umhug-
að um að vera til 

staðar fyrir viðskipta-
vini okkar þegar þeir 
þarfnast þess mest en 
tökum okkur hvíld, 
f ljúgum til heitari landa 
og könnum nýjar veiði-
lendur í kringum mið-
baug þegar dimmir í 
haust og fer að frysta.
Ólafur Vigfússon
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Tekjur af lax- og silungsveið-
um hafa margfaldast frá því 
að Hagfræðistofnun kannaði 

efnahagsleg áhrif lax- og silungs-
veiða árið 2004. Stangveiðimenn 
greiddu tæpa fimm milljarða 
fyrir veiðileyfi árið 2018 en um 1,1 
milljarð árið 2004. Þetta kemur 
fram í skýrslu Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands frá í fyrra þar sem 
verðmæti lax- og silungsveiða á 
Íslandi er skoðað.

Þar er sagt að verðmæti lax- og 
silungsveiða á Íslandi sé samtals 
um 170 milljarðar og á þessu ári 
megi rekja tæplega níu milljarða 
landsframleiðslu beint til lax- og 
silungsveiða. Skýrslan er unnin 
að frumkvæði Landssambands 
veiðifélaga, sem greiddi hluta af 
kostnaði við hana.

Fyrir utan verð veiðileyfa 
er beinn kostnaður innlendra 
veiðimanna af veiðum talinn 
vera a.m.k. 2,9 milljarðar króna 
árið 2018 og beinn kostnaður 
erlendra veiðimanna a.m.k. 2,2 
milljarðar króna. Við þetta bætast 
fjárfestingar í veiðihúsum, laxa-
stigum og fleira, sem í skýrslunni 
eru taldar einn milljarður króna 
á ári. Samtals má því rekja a.m.k. 
11 milljarða króna útgjöld beint 
til lax- og silungsveiða hér á landi 
fyrir árið 2018.

Eftir að innflutningur hefur 
verið dreginn frá stendur eftir 
8,7 milljarða kr. landsframleiðsla 
á Íslandi sem rekja má beint til 
lax- og silungsveiða. Árið 2004 var 
talið að rekja mætti 1,7 milljarða 
kr. landsframleiðslu beint til lax- 
og silungsveiða. Bein áhrif lax- og 
silungsveiða á landsframleiðslu 
hafa því aukist um 160% frá 2004, 
á föstu verðlagi.

Tekjur af laxveiði eru mun 
meiri en af silungsveiði. Tekjur 
af ám þar sem meirihluti tekna 
er af laxveiði nema um 83% af 
heildartekjum af lax- og silungs-
veiðum og tekjur af silungsveiði 
nema 17%. Samtals eru 99 ár 
skilgreindar sem laxveiðiár. Um 
59% tekna veiðifélaga eru af ám 
þar sem boðin er full þjónusta 
(þ.e. húsnæði og fullt fæði), en hún 
er í boði í 23 ám. Auk þess er full 
þjónusta í boði hluta af veiðitíma-
bilinu í a.m.k. tveimur ám. Í enn 
fleiri ám er hægt að panta fulla 
þjónustu.

Um 60 fyrirtæki, félagasamtök 
og óformlegir hópar leigja íslensk-
ar ár og vötn af veiðifélögum og 
landeigendum. Flestar stórar ár 
eru leigðar fyrirtækjum sem rekin 
eru í hagnaðarskyni. Leigutak-
arnir eru oft miklir áhugamenn 
um laxveiði og þeir veiða töluvert 
í sínum ám. Það á bæði við um 
Íslendinga og útlendinga, segir í 
skýrslunni.

Leiðsögumenn þéna vel
Leiðsögumenn í góðum laxveiði-
ám á Íslandi eru oft leigðir út á 
60.000-80.000 kr. á dag. Erlendir 
veiðimenn í dýrustu ánum eru 
oftast með leiðsögumenn. Einnig 
er sífellt meira um að íslenskir 

Tekjur af stangveiðimönnum 
margfaldast undanfarin ár
Stangveiðimenn greiddu tæpa fimm milljarða fyrir veiðileyfi árið 2018 en um milljarð árið 2004. 
Verðmæti lax- og silungsveiða á Íslandi eru um 170 milljarðar samkvæmt skýrslu Hagfræðistofn-
unar Háskóla Íslands frá í fyrra. Leiðsögumenn eru oft leigðir út á 60.000-80.000 krónur á dag. 

Tekjur veiðifélaga og annarra veiðiréttarhafa nema um 2,9 milljörðum króna á ári. Um 2,175 milljarðar renna því til eigenda og ríkisins (í formi skatta). 

Tekjur af Veiðikortinu námu rúmum 38 milljónum kr. árið 2016 skv. árs-
reikningi. Veiðikortið veitir rétt til veiði í 35 vötnum í öllum landshlutum. 

Heildartekjur veiðifélaga og veiðiréttarhafa á Norðurlandi á árinu 2018 
voru 770 milljónir. Á Vesturlandi voru þær metnar á 924 milljónir. 

Flokkur stangveiðimanna
Íslenskir stangveiðimenn 
(20% af 18-75 ára) 49.900

Erlendir stangveiðimenn 
(1,43% af ferðamönnum) 12.000

Samtals stangveiðimenn 
61.900

Íslenskir laxveiðimenn
10.600

Erlendir laxveiðimenn
7.000

Íslenskir silungsveiðimenn 
39.300

Erlendir silungsveiðimenn 
5.000

veiðimenn vilji hafa góða leið-
sögumenn sem þekkja árnar vel. 
Reynslumiklir leigusalar tala um 
að kröfur veiðimanna séu sífellt að 
aukast, bæði um aðbúnað og alla 
þjónustu, segir í skýrslunni.

Miðað við ofangreindar for-
sendur verða greiðslur stangveiði-
manna fyrir veiðileyfi 4,9 milljarð-
ar kr. á ári. Tekjur veiðiréttarhafa 
nema um 2,8 milljörðum kr. og 
tekjur leigutaka, umfram greiðslur 

þeirra til veiðiréttarhafa, um 2,1 
milljarði kr. Segir enn fremur að 
tekjur veiðiréttarhafa væru tugum 
milljóna króna meiri ef ár og vötn 
í opinberri eigu væru leigð út á 
markaðsvirði.

Á Íslandi eru 99 laxveiðiár 
sem eru opnar fyrir veiði í u.þ.b. 
90 daga á sumri að meðaltali. Í 
heildina eru stangardagar (veiði 
með einni stöng í einn dag) 47.065 
í þessum ám, eða að meðaltali 5½ 

stöng á dag í hverri á. Framboðið 
hefur lítið breyst undanfarin ár. 
Laxastigum og flutningi laxa milli 
svæða er fremur ætlað að stækka 
hrygningarsvæði en að fjölga 
veiðistöðum og stöngum. Flestar 
góðar laxveiðiár eru vel nýttar. 
Gert er ráð fyrir að útlendingar 
kaupi helming stangardaga og 
Íslendingar helming

Í skýrslunni er áætlað að 11.300 
útlendingar hafi rennt fyrir lax 

eða silung í íslenskum ám og 
vötnum í júní, júlí og ágúst árið 
2018. Margir silungsveiðimenn og 
sumir laxveiðimenn veiða utan 
þess tímabils. Varlega áætlað má 
því gera ráð fyrir að a.m.k. 12.000 
útlendingar veiði lax eða silung á 
Íslandi á árinu 2018. Áætlað er að 
um 7.000 útlendingar veiði lax í 
íslenskum ám, eins og áður hefur 
komið fram, og hinir 5.000 veiða 
þá silung.

Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is 
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UMBOÐSAÐILI JEEP  OG RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR 
S. 534 4433 • WWW.ISBAND.IS • ISBAND@ISBAND.IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10-18
LOKAÐ LAUGARDAGA FRÁ 8. JÚNÍ TIL OG MEÐ 3. ÁGÚST

JJEEEEP® GGRRAANNDD CCHHEERROOKKEEEE
FFFÁÁÁAAANNNLLLEEEGGGUUURRR MMMEEEÐÐÐ 333333””” EEEÐÐÐAAA 
35” BREYTINGU

UMBOÐSAÐILI JEEP® OG RAM TRUCKS Á ÍSLANDI • ÞVERHOLT 6 • 270 MOSFELLSBÆR
S 534 4433 • WWW ISBAND IS • ISBAND@ISBAND IS • OPIÐ VIRKA DAGA 10 18

NÝTT GLÆSILEGT ÚTLIT, NÝJAR ÚTFÆRSLUR OG FJÖLMARGAR TÆKNINÝJUNGAR Í BOÐI, S.S. 
12” UPPLÝSINGA- OG SNERTISKJÁR, 360° MYNDAVÉL, SKYNJARAR AÐ FRAMAN OG AFTAN, 
FJARSTÝRÐ OPNUN AFTURHLERA. FÁANLEGUR Í CREW CAB OG MEGA CAB ÚTFÆRSLUM.

BJÓÐUM UPP Á 35” TIL 42” BREYTINGAPAKKA.
RAM 3500 VERÐ FRÁ KR 6.967.745 ÁN VSK. – 8.640.000 M/VSK.

STAÐALBÚNAÐUR M.A.:
DÍSEL 3.0L 250 HÖ, 8 GÍRA SJÁLFSKIPTING, HÁTT OG LÁGT DRIF, DRIFLÆSING AÐ 
AFTAN, LOFTPÚÐAFJÖÐRUN, HITI OG KÆLING Í FRAMSÆTUM, HITI Í STÝRI, RAFDRIFINN 
AFTURHLERI OG ÍSLENSKT LEIÐSÖGUKERFI.
JEEP® GRAND CHEROKEE VERÐ FRÁ: 9.990.000 KR.

UMBOÐSAÐILI RAM 
Á ÍSLANDI

RAM 3500 2019
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Meðalfellsvatn 
í Kjósarhreppi 
er í 50 kíló-
metra fjarlægð 
frá Reykjavík. 
Þar veiðist mest 
af smábleikju. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
EYÞÓR

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Eitt kort
34 vötn
7.900 kr
 Frelsi til að veiða! 

00000

ÞETTA ER BYRJAÐ!
www.veidikortid.is

Veiðimaður kastar út í Þingvallavatn sem er í um 50 kílómetra fjarlægð frá Reykjavík. FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR
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Elliðavatn
Elliðavatn er í Heiðmörk í útjaðri 
Reykjavíkur og Kópavogs. Elliða-
vatn er eitt vinsælasta veiðivatn 
höfuðborgarsvæðisins. Þar má 
veiða bleikju, urriða, lax og sjó-
birting. Veiðitímabilið í vatninu 
hefst á sumardaginn fyrsta og 
lýkur 15. september ár hvert. Veiði 

í vatninu er nokkuð jöfn. Mjög góð 
veiði er í vatninu í maí, júní og júlí. 
Bestu líkurnar á að veiða urriða eru 
seint á kvöldin og fyrripart dags.

Vífilsstaðavatn
Vífilsstaðavatn er í Garðabæ austan 
við Vífilsstaði. Þar veiðist helst 
urriði og bleikja. Í vatninu er mjög 
góður matfiskur. Veiðitímabilið í 
vatninu hefst 1. apríl og lýkur 15. 
september. Hægt er að sækja um 
leyfi til dorgveiði á ís. Hægt er að 
kaupa dagsveiðileyfi í þjónustuveri 

Góð veiðivötn í grennd  
við höfuðborgarsvæðið
Íbúar á höfuðborgarsvæðinu þurfa ekki að fara langt til að njóta útiveru í náttúrunni með fjöl-
skyldunni á góðum sumardegi. Allt í kringum höfuðborgarsvæðið eru veiðivötn þar sem tilvalið 
er að eyða deginum með börnunum og leyfa þeim að spreyta sig með veiðistöngina við vatnið.

Garðabæjar á Garðatorgi. Að jafnaði 
veiðist best í vatninu á vorin.

Meðalfellsvatn
Meðalfellsvatn er í Kjósarhreppi. 
Keyrt er inn í Hvalfjörð rétt áður en 
komið er að göngunum og þaðan 
er beygt til hægri inn á veg 461 sem 
liggur að vatninu. Í vatninu veiðist 
mest af smábleikju, en einnig urriði, 
sjóbirtingur og lax. Veiðitímabilið 
er frá 19. apríl til 20. september. 
Besti veiðitíminn er frá miðjum 
júní fram að miðjum ágúst.

Kleifarvatn
Kleifarvatn er á Reykjanesskaga 
í um 34 kílómetra fjarlægð frá 
Reykjavík. Stangveiðifélag Hafnar-

fjarðar hefur verið með ræktunará-
tak í vatninu frá sumrinu 2006 og 
hefur sleppt urriðaseiðum í vatnið. 
Í vatninu er bæði bleikja og urriði. 
Veiðitímabilið er frá 15. apríl til 30. 
september ár hvert. Heimilt er að 
veiða í vatninu allan sólarhringinn 
og veiði er nokkuð jöfn yfir daginn.

Úlfljótsvatn
Úlfljótsvatn er í Grafningi sunnan 
Þingvallavatns. Vatnið er í 40 kíló-
metra fjarlægð frá Reykjavík ef 
farin er svokölluð Nesjavallaleið. Í 
Úlfljótsvatni veiðist mest af bleikju 
en líka nokkuð af urriða. Veiðitíma-
bilið er frá 1. maí til 30. september 
en besti veiðitíminn er frá miðjum 
júní fram í miðjan ágúst.

Þingvallavatn
Þingvallavatn er í um 50 kílómetra 
fjarlægð frá Reykjavík. Í vatninu 
eru fjórar tegundir af bleikju og 
víðfrægur urriðastofn. Leyfilegt er 
að veiða í vatninu allan sólarhring-
inn. Fluguveiðitímabil stendur frá 
20. apríl til 31. maí. Þá má einungis 
veiða á f lugu og öllum urriða skal 
sleppt. 

Almennt veiðitímabil er frá 1. 
júní til 15. september. Veiðibann 
er í Ólafsdrætti frá 1. júlí til 31. 
ágúst vegna hrygningar bleikj-
unnar. Veiði í vatninu er nokkuð 
jöfn. Góð bleikjuveiði er í maí, júní 
og júlí. Urriði veiðist best seint á 
kvöldin.
Heimild: Veidikortid.is



NNý sending af slönnngubátum Frááá Sailski 

300cm – 99.000kr. 
330cm – 149.000kr.
36600cm 360cm – 189.000kr.
43300cmm – 299.000kr. 

ÖLLUM SELDUM SLÖNGUBÁTUM FFYLY GIR ÖLLUM SELDUM SLÖNGUBÁTUM FYLLGIG R
FLOTVESTI  AÐ VERÐMÆTI 12.900 KRK  
MEÐAN BYRGÐIR ENDAST

Vandaðir bátar sem auðvelt er að setja saman . Bátarnir koma í tösku 
og komast fyrir í skotti á meðal Fjölskyldububílnum. Taska, pumpa, árar, 
álgólf, uppblásiinn kjölur, ffese tingar fyrir bensintank, CE vottun og 2 
stangarhaldarar 5 ára verksmiðjuábyrgð.
Nánar á veidiportid.is

SSSaiill mótooraar 
FrFrábá ærir 4 ggenengis móóótotorar með
stuttum legg  frá Sail. Smiððaðaðir eftiftir r
Yamamahah  utanborðsð mótorum seemm
tryggir áræðanleika Og gæði .

6 Hp.6 –– 179.000kr. 
9,9 Hp..9 – 269.000kr. 
1555 Hp.11 – 310.000kr. 
20 Hp.2 – 340.000kr. 
TAKMARRRKAK Ð MAGN!

JJaxon 
rafmagnsmmmótor 

NýNý kynsalóð 
af rafmagns-
mótorum frfrá 
Jaxon. 65 libs í 
þrýsting ,stig-
laus inngjöf,
kolalaus mótor,
lengjanlegt
skaft 30% 
minni eyðsla á 
rafmagni . 

59.900 kr. 
55 libs eldra 
módel á 49.900 0 kr

ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán.–fös. kl. 10–18. Laugard. kl. 10–16 Sunnud. kl 10-14

000kr. MEÐAN BYRGÐIR ENDAST 

Keeeper 
bellllyybátur 
Bátur ,blöðk-
uur,pppumpa ,og taskaa 
Verð. 29.900 kr.  

Vöðllusett 
Ja xon 4 og 5 laga 
öndunnarvöðlur og skór.
Vinsælust og áræðanlegustuu 
vöðlur sem við höfum selt.
5 laga skálmar 4 laga effrihhluuti ,2 
vasar ,belti og pooki 
Keeper vöðluskór fylgja með 

ðVerð 34.900 kr. 

kr

Pvc Vöððllur
Sterkustu vöðlð urnar 
sem þú færð!
PVC vöðlur fyry ir 
veiððimmi enn ,i,iðnðn-
aðarmennn  
,bænææ duur r og 
bara þarar 
Sem vöðlur 
þurfa að 
endast 

Verrðð 11.900 kr. 
St. 40-48 

Flööökunarhnnífar 
Gott úrval afff flflökunarhnífum 
Verð frá 2.900 kr. 

Polarooiidd 
glleeraugu 
Gott úúrrvval af poollaarrooiid 

3.900 kr. 

Flugusta arsett 

veiðigleraugum 
Verð frá 3.900 kr. 

ustanggarsettetttt 

Flugustanngarsett frrááá Vision, Gudeline og Jaxon .
Verð Frá 19.900 kr 



Stórstjörnur  
á bakkanum
David Beckham, Tom Jones, Cameron 
Diaz, Quentin Tarantino og Harrison Ford 
eru nöfn sem flestir þekkja. Hvort sem 
það eru konungbornir eða stórstjörnur úr 
Hollywood þá hafa íslenskar ár og íslenskt 
umhverfi löngum togað í stjörnurnar.

Bing Crosby
Crosby og fylgd-
arlið frá ABC-sjón-
varpsstöðinni 
komu hingað árið 
1969 og gerðu 
innslag um landið 
og laxveiðar. Í Vísi 
sagði að Crosby 
hefði rennt fyrir 
lax bæði í Laxá 
í Aðaldal og Ell-
iðaánum. Axel 
Aspelund, þá-
verandi formaður 
Stangveiðifélags 
Reykjavíkur, 
var með kapp-
anum og veiddi 
Crosby þar einn 
5 punda lax á 
stuttum tíma. 
Samkvæmt frétt 
Vísis var múgur 
og margmenni 
að fylgdust með 
kvikmynda-
leikaranum, sem 
þar sannaði svo 
ekki er um að 
villast að hann var 
veiðimaður fram í 
fingurgóma.

Quentin Tarantino 
Quentin Tarantino hefur oft komið 
hingað til lands en fréttir af veiði-
mennsku hans rötuðu í fjölmiðla árið 
2014 þegar góðvinur hans, Jón Ólafs-
son, bauð honum í Hítará. Leikstjór-
inn hafði verið í garðveislu hjá Jóni 
daginn áður við Baldursgötu en dag-
urinn var tekinn snemma og brunað í 
Hítará ásamt fylgdarliði. Samkvæmt 
frétt Viðskiptablaðsins var aflinn 
23 fiskar á sjö stangir. Tarantino 
setti í maríulax sinn í veiðiferðinni. 
Samkvæmt Jóni var Tarantino alveg í 
skýjunum með ferðina.

Filippus prins
Renndi fyrir lax í Norðurá árið 1964. 
Prinsinn veiddi þrjá laxa og vó sá stærsti 
9 pund, en hinir tveir 5 og 6 pund sam-
kvæmt Alþýðublaðinu.

George Bush eldri 
Árið 1983 kom Bush eldri 
til landsins sem varaforseti 
Bandaríkjanna. Í Tímanum 
árið 1983 segir að hann og 
Barbara, eiginkona hans, 
hafi farið ásamt Steingrími 
Hermannssyni og Geir 
Hallgrímssyni í þyrlu Land-
helgisgæslunnar að Þverá í 
Borgarfirði þar sem varafor-
setinn renndi fyrir lax. Fram 
kemur að stór herþyrla frá 
varnarliðinu hafi fylgt þeim. 

David  
Beckham 
Beckham hefur 
komið nokkrum 
sinnum til að 
renna fyrir lax. 
Einu sinni með 
fjölskyldu sinni 
og árið 2018 kom 
hann í sannkallaða 
strákaferð ásamt 
Björgólfi Thor og 
kvikmyndaleik-
stjóranum Guy 
Ritchie. Veiddu 
þeir í Norðurá í 
Borgarfirði og var 
knattspyrnukapp-
inn duglegur að 
birta myndir af sér á 
Instagram.  

Cameron Diaz, 

Bandaríska leikkonan Cameron 

Diaz birtist á bökkum Vatnsdalsár í 

Húnavatnssýslu árið 2005 og veiddi 

tvo laxa samkvæmt frétt Blaðsins. 

Á eftir henni var svo enginn annar 

en Joe Cocker. Samkvæmt frétt-

inni voru laxarnir tveggja ára og 

veiddi leikkonan þá á flugu.

Jack Nicklaus

Það hljóp heldur betur á snærið hjá 

golfáhugamönnum á Akureyri árið 1992 

þegar einn frægasti golfleikari allra tíma, 

Jack Nicklaus, sýndi listir sínar á Jaðarsvelli. 

Niclaus hafði þá verið að veiða í Laxá í Aðaldal 

og lét sig ekki muna um að koma til Akureyrar 

og sýna mönnum eitt og annað varðandi golf-

leik. Ragnar Steinbergsson sæmdi Nicklaus 

gullmerki Golfklúbbs Akureyrar. Ekki fréttist af 

veiðitölum en í DV sagði að hann hefði farið 

frá Akureyri í Norðurá þar sem hann og 

fjölskyldan hefðu veitt 12 laxa. Niclaus 

veiddi þann stærsta, sem var sjö og 

hálft pund.

Kevin Costner Bandaríski leikarinn Kevin Costner kom hingað til lands árið 1999 ásamt framleiðendum heimildarþátta sem sjónvarpsstöðin ESPN gerði um laxveiði á Íslandi. Samkvæmt fréttum Morgunblaðsins var veðrið eitthvað að stríða stjörn-unni en Costner lét það ekki á sig fá og setti í og landaði sjö punda laxi í Langá.
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Ásta Eir  
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Hafsteinn stefnir á þrjá til fjóra túra á næstunni. Það er fátt sem toppar veiði í góðu veðri.  Ásamt því að veiða mikið sjálfur er Sigþór mikið að leiðbeina öðru veiðfólki á sumrin.  

Sameinaðir af sameiginlegri ástríðu
Félagarnir Haf-
steinn Þór og 
Sigþór Steinn 
fóru af stað með 
hlaðvarpsþáttinn 
Flugucastið fyrir 
rúmlega þremur 
mánuðum. Það 
var sameiginlegur 
vinur sem kom 
þeim saman, en 
þeir höfðu aldrei 
áður hist.

Þeir Hafsteinn og Sigþór eiga 
það sameiginlegt að hafa 
gríðarlegan áhuga á f lugu-

veiðum. „Ég vissi aðeins af honum 
Sigþóri, en það var sameiginlegur 
vinur sem kom okkur saman. Við 
hittumst svo einn daginn í bjór og 
þá kom í ljós að við vorum með 
nákvæmlega sömu hugmyndir og 
pælingar um hvað við vildum gera 
varðandi hlaðvarpsþátt,“ segir 
Hafsteinn.

Einstök ástríða
Planið hjá þeim var að taka 
nokkrar vikur í undirbúning en 
Sigþór hafði heyrt að það væru 
fleiri í sömu pælingum. Það var því 
ekki eftir neinu að bíða en að drífa 
sig af stað og láta þáttinn verða 
að veruleika, og það strax. „Fyrsti 
þátturinn kom út fyrir um þremur 
mánuðum og við gefum út nýjan 
þátt í hverri viku. Við fáum til 
okkar fjölbreytta karaktera með 
misjafnar sögur.“

Sigþór hefur verið heltekinn af 
f luguveiðum frá 10 ára aldri. Það 
sama má segja um Hafstein nema 
að hann tók sér smá pásu á ungl-
ingsárunum en byrjaði svo aftur. 
„Ég labbaði fram hjá veiðibúð og 
hugsaði með mér af hverju ég hefði 
aldrei veitt á f lugu og hvað ég vildi 
endilega prófa það. Ég hef ekki 
stoppað síðan,“ segir Hafsteinn.

Veiðisögur og góð ráð
Aðalmarkmið þáttarins er að hafa 

gaman af þessu og einfaldlega tala 
um veiði. „Við vildum fá til okkar 
veiðifólk og tala við það um áhuga 
þess á veiði. Eitt það skemmti-
legasta sem við gerum er að fá fólk 
í þættina sem getur hjálpað öðrum 
veiðimönnum að verða betri veiði-
menn.“ Þeir vilja miðla góðum 
upplýsingum, þekkingu og ráðum. 
„Við erum að veita upplýsingar 
um flugur, köst, tauma og bara allt 
saman,“ útskýrir Hafsteinn.

Í hverjum þætti fá þeir einn eða 
tvo gesti til sín. Gestur síðasta 
þáttar var enginn annar en Bubbi 
Morthens. Bubbi er mikill áhuga-
maður um veiði og hafði hann nóg 
af sögum að segja. „Við erum alltaf 
með staðlaðar spurningar og svo 
spurningar tileinkaðar hverjum 
og einum. Við náðum að spyrja 
Bubba einnar spurningar og svo 
kom bara 90 mínútna veiðisaga frá 
Bubba, sem er algjört konfekt að 
hlusta á.“

Viðtökur sem komu á óvart
Félagarnir eru gríðarlega ánægðir 
með viðtökurnar sem þeir hafa 
fengið á síðustu mánuðum. „Þetta 

kom okkur eiginlega á óvart. Þegar 
við fórum af stað þá hugsuðum við 
hvað það væri gaman ef 100-200 
manns myndu hlusta. Við vissum 
ekkert við hverjum mátti búast, 
en það eru um 2.000 sem hlusta 
á þættina, sem er gjörsamlega 
geggjað,“ segir Hafsteinn ánægður.

Áður en þeir ætla að taka sér 
smá sumarfrí frá þættinum vilja 
þeir taka upp einn til tvo þætti 
þar sem þeir skella sér í á og spjalla 
við fólk í veiði. „Viljum detta í 
að spjalla á bakkanum og uppi 
í veiðihúsinu, hafa þetta aðeins 
öðruvísi en þessir venjulegu þættir 
hjá okkur.“ Strákarnir eru spenntir 
fyrir sumrinu, en þeir ætla báðir að 
fara í nokkra túra og njóta lífsins.

Í næstu viku ætla þeir að halda 
upp á góða tíma og prufa eitthvað 
nýtt. Á Session Craft Bar ætla 
þeir vera með þátt í beinni fyrir 
framan sal af fólki. „Þetta verður 
bara eins og hver annar þáttur þar 
sem það kemur gestur til okkar og 
við ætlum að spjalla um veiði og 
hafa gaman.“ Þeir ætla svo að enda 
kvöldið á veiði „pub quiz“ þar sem 
glæsilegir vinningar verða í boði.

Eitt það skemmti-
legasta sem við 

gerum er að fá fólk í 
þættina sem getur hjálp-
að öðrum veiðimönnum 
að verða betri veiði-
menn.
Hafsteinn Þór
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Búvörur SS  |  S: 575-6071  |  Fosshálsi 1, 110 Reykjavík  |  Ormsvelli 4, 860 Hvolsvelli  |  www.buvorur.is

Flugnafælufatnaður
Lyktarlaus og örugg leið til að  
losna undan ágangi skordýra.
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LUMAR ÞÚ Á
STÓRFRÉTT?

Sendu okkur þá fréttaskot í gegnum frettabladid.is. 

Þú finnur hlekkinn undir blaði dagsins eða á slóðinni 
www.frettabladid.is/frettaskot.

Greiðum 5.000 kr. fyrir fréttina ef hún birtist í 
Fréttablaðinu og 10.000 kr. ef hún birtist á forsíðu blaðsins!

– MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINS



Ertu á leið í veiðiferð?
Hjá Arctic Trucks færðu margskonar aukabúnað sem 
hlífir bílnum og gerir ferðina þægilegri.

TRAPPA
Fest á prófíl-dráttarbeisli.
Virkar einnig sem 
árekstrarvörn. 

PLASTHLÍFAR
Húddhlífar, gluggvindhlífar
og ljósahlífar á
flestar gerðir bíla.

MOTTUR Í SKOTT
Vandaðar gólfmottur í skottið sem passa í 
allar gerðir bíla. 

ÁLBOX
Fáanleg í mörgum 
stærðum.
Frábær á pallinn 
eða í skottið.

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

Bíll á mynd:
Toyota Land Cruiser 150 AT35

SÆTAHLÍFAR
StStererkakarr ogog vvana daðar hlífar
sem passa á fleflestst ssætæti.i  
Fáanlegar bæði fyrir sstötök kk sæætiti 
ogogogog bbekekkiki..
Hlífífíífa sætttunum iiviðððð óhóhóhóhrererereinininininndudum, 
auauðvðvele tt aðað ttakaka a afaf oog g þvþvþvo. 

Taka sérlega vel 
við bleytu og
óhreinindum. 
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Útskýringu 
á sköpulagi 
laxins er 

að finna í nor-
rænni goðafræði. 

Sagan segir að Loki 
Laufeyjarson hafi 

brugðið sér í líki lax 
til þess að forðast reiði 
ásanna en til hennar 
hafði Loki unnið þegar 
hann varð valdur að 
dauða Baldurs hins 
góða. Æsirnir fóru 
með net á eftir Loka 
í Fránangursfoss til 
að veiða hann og 
skiptu liði. Þór stóð í 
miðri ánni og þegar 
Loki reyndi að 
hlaupa yfir netið 

greip Þór á eftir 
honum og tók 
um hann „og 

renndi hann í 
hendi honum 

svo að staðar 
nam höndin 

við sporð-
inn. Og er 
fyrir þá 
sök laxinn 

afturmjór,“ segir 
í Snorra-Eddu.

Þór þrumuguð 
mótaði laxinn

Flestir vilja taka snjallsímann 
sinn með í veiði en það er 
alltaf viss hætta á að missa 

hann í ána eða vatnið eða lenda í 
slagviðri og þá er ekki að sökum að 
spyrja, síminn getur auðveldlega 
eyðilagst. Þess vegna er bráðnauð-
synlegt að hafa með í farteskinu 
litla plastpoka sem auðvelt er að 
loka vel og vandlega, helst með 
svokölluðum plastrennilás. Þótt 
plastpokarnir séu ekki það besta 
fyrir umhverfið er einstaklega gott 
að hafa þá við höndina og stinga 
farsímanum ofan í einn slíkan 
áður en farið er út í á eða vatn og 
loka vel fyrir. Koma þarf símanum 
fyrir á góðum stað, helst ofan í 
vasa sem hægt er að loka og þá 
helst brjóstvasa þar sem hann er 
öruggur fyrir vatni og vindum.

Símann í poka
Gott er að hafa símann við höndina 
en ekki í ánni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Veiðikortið er frábær leið til 
að skjótast í ódýra veiði fyrir 
börn og fullorðna. Veiði-

kortið veitir aðgang að 34 vatna-
svæðum vítt og breitt um landið og 
kostar 7.900 krónur. Með því fylgir 
glæsileg handbók þar sem finna má 
leiðbeiningar og reglur. Veiðikortið 
er sent í pósti til kaupanda og ætti 
að berast innan þriggja virka daga. 
Börn yngri er 14 ára fá að veiða frítt 
séu þau í fylgd korthafa. Veiðikortið 
er ákaflega sniðug gjöf þar sem 

það er ekki skráð á nafn. Notanda 
ber hins vegar að merkja það með 
kennitölu.

Þetta er fimmtánda starfsár 
Veiðikortsins en allt frá fyrsta degi 
hefur því verið vel tekið enda býður 
það upp á frábæra kosti í vatna-
veiði. Veiðikortið hentar jafnt veiði-
mönnum sem fjölskyldufólki. Hægt 
er að kaupa Veiðikortið á netinu, 
næstu N1-stöð, Olís-stöðvum, hjá 
Íslandspósti og í veiðivöruversl-
unum um land allt og víðar. Einnig 

er hægt að kaupa Veiðikortið niður-
greitt hjá mörgum stéttarfélögum. 
Með Veiðikortið í vasanum er 
hægt að veiða nær ótakmarkað í 34 
veiðivötnum víðs vegar um landið 
sem og tjalda endurgjaldslaust við 
mörg þeirra. Nú gefst fólki loksins 
kostur á að stoppa við falleg vötn, 
í skemmri eða lengri tíma, án þess 
að þurfa að eyða miklum tíma í að 
finna út hvert á að fara til að kaupa 
veiðileyfi, eða hvort það sé fiskur í 
vatninu og þar fram eftir götunum.

Veiðikortið er frábær kostur

Fluguveiðimaður reynir við þann stóra. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK


