
 

 

LAUS VEIÐILEYFI 2022 
 

LAXVEIÐI 
 

BREIÐDALSÁ 
Veiðidagar       Verð á stöng á dag          Stangir  
 Laxasvæði 
  3. júlí  –  7. júlí         Stakir dagar eða fleirri            kr.   35.000                 2-4 
  7. júlí – 15. Júlí         Stakir dagar eða fleirri                 kr.   50.000          6 
20. júlí – 5. ágúst        Stakir dagar eða fleirri                        kr.   50.000       Töluvert laust 
 7. ágúst –15.ágúst      Stakir dagar eða fleirri                   kr.   50.000       Töluvert laust     
26. ágúst –29.ágúst     Stakir dagar eða fleirri                   kr.   50.000       Töluvert laust     
10. sept.–  30. Sept.    Stakir dagar eða fleirri                  kr.   30.000      Töluvert laust 
 
 (Gisting ekki innifalinn.)       

  
JÖKLA  

Veiðidagar        Verð á stöng á dag.        Stangir 
 3. ágúst –   7. ágúst      2-4 dagar frá hádegi til hádegis            kr.  140.000       4 
23. ágúst - 26. ágúst      2-4 dagar frá hádegi til hádegis            kr.    70.000                    4 
 1. sept. –  30. Sept.      Stakir dagar eða 2-3 dagar í senn.         kr.    30.000              Töluvert laust      
 
 (Skyldugisting og fæði er aukalega á kr. 30.000 per mann per dag. Hægt er einnig að velja um ódýrara 
fæði eða jafnvel gistingu án fæðiskyldu fyrir hópa síðsumars.)       
 
   

JÖKLA OG FÖGRUHLÍÐARÁ 
Veiðidagar        Verð á stöng á dag.     Lausar stangir 
  3. júlí  –   7. júlí          Stakir dagar eða 2-3 dagar í senn      kr.  30.000            3      
  7. júlí –  13.ágúst        2-3  dagar frá hádegi til hádegis        kr.  40.000        Töluvert laust 
 
 (Gisting og/eða fæði er hægt að fá aukalega á svæðinu, spyrjið um nánari uppl.) 
 
 
 

HRÚTAFJARÐARÁ 
Veiðidagar                    Verð á stöng á dag.     Lausar stangir 
Uppseld 

 
 
 
 



 

 

LAUS VEIÐILEYFI 2022 
 

 
SILUNGSVEIÐI 

 
 
 

MINNIVALLALÆKUR 
Veiðidagar        Verð á stöng á dag.     Lausar stangir 
28. júlí  –30. júlí        Tveir dagar frá hádegi til hádegis         kr.  35.000               4   
2. ágúst –  5.ágúst      2-3  dagar frá hádegi til hádegis           kr.  35.000            4 
7. ágúst –12.ágúst      2-3  dagar frá hádegi til hádegis           kr.  35.000            4 
15. ágúst –31.ágúst    2-3  dagar frá hádegi til hádegis           kr.  30.000        Töluvert laust 
     September            Stakir dagar eða fleirri            kr.  25.000        Töluvert laust 
 

 
 
 

BREIÐDALSÁ Silungasvæði 
Veiðidagar                  Verð á stöng á dag.    Lausar stangir 
Silungasvæði 1.maí-30. september 
3. júlí –  30. september                 kr.  15.000            Töluvert laust 
 
(Gisting og/eða fæði er hægt að fá aukalega á svæðinu, spyrjið um nánari uppl.) 

 
 

JÖKLA OG FÖGRUHLÍÐARÁ 
Veiðidagar        Verð á stöng á dag.     Lausar stangir 
  3. júlí  –   7. júlí          Stakir dagar eða 2-3 dagar í senn      kr.  30.000            3      
  7. júlí –   16.ágúst       2-3  dagar frá hádegi til hádegis        kr.  40.000        Töluvert laust 
            
(Gisting og/eða fæði er hægt að fá aukalega á svæðinu, spyrjið um nánari uppl.) 

 


