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Ágrip 

Laxveiði er orðin samgróin íslensku þjóðinni og er afþreying og áhugamál fjölda fólks. Þeir 

aðilar sem stunda sölu á laxveiðileyfum á Íslandi eru fjölmargir og þjónusta við veiðimenn eykst 

ár frá ári. Sýnt hefur verið fram á að laxveiði á stöng hefur töluverð efnahagsleg áhrif og aflar 

tekna fyrir þjóðarbúið í heild sinni. 

 Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða tekjur af laxveiði á stöng hér á landi og  meta stærð 

íslenska laxveiðileyfamarkaðarins eins og hann er í dag. Rannsóknarspurningin er: „Hverjar 

voru heildartekjur af laxveiðileyfasölu á Íslandi árið 2009?“  Í ritgerðinni er verið að skoða verð 

á hvern stangardag í öllum helstu ám landsins.  Reiknilíkan fyrir verð á laxveiðileyfum var sett 

fram í þeim tilgangi að geta metið hvert verðið er í þeim ám  þar sem ekki fékkst uppgefið verð á 

leyfum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna hverjar heildartekjur af sölu laxveiðileyfa voru árið 2009.  

Tekjunum er skipt niður á hvert landsvæði í hlutfalli við stærð þess miðað við meðalveiði. Að 

auki eru efnahagsleg áhrif metin út frá líkani sem birt var í skýrslu gefinni út af Hagfræðistofnun  

árið 2004.  

Það er von höfundar að niðurstöður ritgerðarinnar veiti haldgóðar upplýsingar um tekjurnar 

sem fást á ári hverju í þeirri grein sem sala laxveiðileyfa er. 
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Þakkarorð 

 

„Ég er veiðimaður. Þar skiptir engu máli hvaða störf ég hef unnið um ævina mér til 

viðurværis.  Aðspurður get ég ekki sannara sagt en að ég sé veiðimaður.  Það er bara sjaldan 

eða aldrei spurt hver maður sé heldur hvað maður geri“. 

- Stefán Jónsson 

Þessi orð eru upphafsorð í bókinni „Lífsgleði á tréfæti“ eftir Stefán Jónsson.  Þetta eru orð að 

sönnu, menn eru ekki það sem þeir starfa við heldur það sem gefur þeim lífshamingju og fyllingu 

í lífinu. Það að veiða lax er meira en íþrótt eða áhugamál, það er lífsstíll og jafnvel trúarbrögð hjá  

mörgum. Þó svo að höfundur sé mikill áhugamaður um stangaveiði þá lítur hann á veiðar sem 

áhugamál og til að fylla einhverja óútskýrða þörf. Að njóta íslenskrar náttúru í góðra vina hópi  

við veiðar er það sem gefur lífinu gildi. Þetta snýst ekki um að veiða sem flesta fiska heldur 

gleðjast yfir því að vera til og stundum fá einn og einn höfðingja úr ánni til að glepjast við 

agninu.  

   Þessi ritgerð er lokaverkefni við Háskólann á Bifröst.  Markmiðið var að skoða þróun  

stangaveiði á laxi hér á landi og hvað það kosti að veiða lax á landinu. Ég vil hér með þakka 

öllum þeim aðilum sem gáfu sér tíma til að veita upplýsingar, tölulegar sem og munnlegar til að 

ritgerð þessi gæti orðið að veruleika. Þakkir fær Stefán Valgarð Kalmansson leiðbeinandi fyrir 

góðar ábendingar við vinnslu ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þá aðstoð 

og þolinmæði sem hún hefur sýnt í gegnum þessa ritgerðarsmíð, sem og síðastliðin fjögur ár, á 

meðan á námi þessu hefur staðið. Dætur mínar, Thelma og Kata, fá ómældar þakkir fyrir skilning 

og þolinmæði á meðan pabbi var að læra.  En mestar þakkir á eiginkona mín skilið fyrir að draga 

mig með til háskólanáms á gamals aldri.  Að vera allt í senn vinur, skólafélagi og eiginkona er 

ekki öllum gefið.       
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1. Inngangur   

Veiðar í ám og vötnum  hafa verið stundaðar á Íslandi allt frá því að byggð hófst hér á 

landnámsöld. Hlunnindi sem felast í veiðivötnum hafa verið talin mikil búbót allt frá upphafi.  

Til eru margar sögur af mönnum á landnámsöld sem stunduðu veiðar.  Sagt er svo frá í 

Laxdælasögu:  

„Veiðar eru miklar í Vatnsdalsá bæði lax og annarra fiska“   

Stóð styr mikinn um  nýtingu á auðlindinni og voru menn vegnir fyrir að veiða fisk í annars 

manns landi.   Í Laxdælasögu segir einnig frá því er Hrollögur vó Ingimund gamla á bökkum 

árinnar þegar  deilur um veiðiréttinn stóðu sem hæst.  Lög um hlunnindi svo sem veiðirétt eru 

skráðar í lögbókum fyrri tíma svo sem Járnsíðu og  Jónsbók.   

Á þessu sést að sú matarkista sem gjöful veiðivötn voru, og eru enn, hefur verið mikil 

hlunnindi fyrir þá aðila sem rétt hafa til nýtingar hennar.   Þó svo að sagnir segi frá stangaveiði á 

landnámsöld má telja að neta-  eða gildruveiði hafi verið sú aðferð sem  forfeður okkar nýttu sér 

mest.  Veiðar á fiski voru ekki stundaðar sem tómstundaiðja heldur til að afla matar.  Sögur eru 

til af þeim aðferðum sem H.Th. A. Thomsen  notaði við veiðar í Elliðaánum frá 1849. Hann 

píndi stjórnvaldið að selja sér veiðirétt í neðri hluta  Elliðaánna fyrir 1250 ríkisdali.  Síðan girti 

hann ósasvæðið, kom fyrir kistum og hirti allan lax sem gekk í árnar. Voru þessar kistur 

eyðilagðar fyrir tilstuðlan annarra veiðiréttareigenda á efri svæðum árinnar en hann lagði þá bara 

nýjar  í staðinn. Þessi styr stóð í nokkur ár og endaði ekki fyrr en Alþingi skarst í málið. 

(Guðmundur, 1968).   

Það hefur sjaldan verið lognmolla í kringum laxveiðar á Íslandi, og hefur lítil breyting orðið á 

því í gegnum árin. Tekist er á um hvort heldur sem er; verð fyrir veiðileyfi, hvaða agn skuli nota 

hverju sinni eða hvort drepa skal veiddan fisk eða sleppa honum aftur í vatnið. Eins og fyrr segir 

hafa laxveiðar verið stundaðar allt frá landnámsöld en netaveiðar voru þær aðferðir sem 

veiðiréttareigendur notuðu við sína iðju.  Það er ekki fyrr en uppúr aldarmótunum 1900 sem 

laxveiði á stöng hefst hér á landi. Það voru breskir hefðarmenn sem byrjuðu á því að stunda hér 
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veiðar.  Með komu Bretanna lærðu Íslendingar að veiða á stöng.  Það er ekki fyrr en eftir seinni 

heimstyrjöldina að stangaveiði verður almenn á meðal landsmanna. (Hagfræðistofnun, 2004).   

1.1 Markmið 

Laxveiði er orðin samgróin íslensku þjóðinni og er afþreying og áhugamál fjölda fólks. 

Ástundun höfundar og áhugi hefur orðið kveikjan að þessari ritgerð. Í yfir tuttugu ár hefur 

höfundur stundað stangaveiði og kynnst fjölmörgum hliðum þessa áhugamáls. Í seinni tíð hefur 

áhugi vaknað á því hversu verðmætt það er að hafa aðgang að íslenskum ám og einnig á því 

hvernig þróunin er á verðlagningu.  

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða tekjur af laxveiði á stöng hér á landi og skoða en fremur 

stærð íslenska laxveiðileyfamarkaðarins eins og hann er í dag. Þetta er spurningin sem reynt 

verður að svara :  

„Hverjar voru heildartekjur af laxveiðileyfasölu á Íslandi árið 2009?“ 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á efnahagslegum áhrifum laxveiði. Þessi ritgerð 

gengur út á það að skoða tekjuhliðina og er það von höfundar að niðurstöður ritgerðarinnar veiti 

haldgóðar upplýsingar um tekjurnar sem fást á ári hverju í þeirri grein sem sala laxveiðileyfa er. 

1.2 Aðferðarfræði rannsóknar 

Öflun gagna hófst í mars á þessu ári og hefur gengið ágætlega. Safnað hefur verið 

upplýsingum um verð á veiðileyfum hjá  helstu  veiðileyfasölum landsins. Haft var samband við 

veiðileyfasalana með tölvupósti og símtölum og óskað eftir gögnum. Viðtöl voru tekin við fimm 

einstaklinga og leitað svara þar sem gögnunum sleppti. Hluti gagnanna eru opinberar tölur, aðrar 

hefur höfundur fengið beint frá veiðileyfasölunum. Þau gögn sem notuð voru við vinnslu 

þessarar  ritgerðar eru þessi helst: 

• Veiðitölur sem koma út árlega frá Veiðimálastofnun 

• Upplýsingar úr ársskýrslu Veiðimálastofnunarinnar  

• Gögn úr bókhaldi/sölukerfum veiðileyfasala 



 

• Söluskrám veiðileyfasala 

• Upplýsingar af vefsvæðum veiðileyfasala

• Ársskýrslum SVFR 

• Tímaritum um stangaveiði

• Stangaveiðihandbókum  

Við greiningu gagna er stuðst við samanburðaraðferðir og 

uppgefið verð á þær ár þar sem verð fékkst ekki uppgefið

laxveiðiár verður notuð flokkun í tvo yfirflokka. Annars ve

og hins vegar laxveiðiár „án fullrar þjónustu“. Innan þessara tveggja flokka eru svo flokkanir 

sem byggja á greiningu á stærð út frá fjölda stangardaga.

Rannsóknarferlinu má lýsa á 

Við útreikninga á meðalverð

60 laxa á ári.  Þau veiðisvæði sem rannsóknin byggir á ná 96% af heildarlaxveiði  á tímabilinu 

2000-2009. Viðtöl voru tekin við sérfróða aðila þar sem bornar voru upp spurningar um verð, 

þróun og aðferðir við útreikninga. Mörg viðtöl urðu þó að samtölum sem gáfu almennar 

upplýsingar og innsýn í málefnið. Talað var við Harald 

Elliðason eiganda Strengja, Pál Ármann, framkvæmdastjóra 

sviðstjóra hjá Veiðimálastofnun. 

 

 

 

Flokkun og 
skilgreiningar

Greining og 
samanburður 

gagna
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Upplýsingar af vefsvæðum veiðileyfasala 

Tímaritum um stangaveiði 

Við greiningu gagna er stuðst við samanburðaraðferðir og sett upp líkan til að yfirfæra 

uppgefið verð á þær ár þar sem verð fékkst ekki uppgefið. Vegna mismunandi eiginleika hverrar 

laxveiðiár verður notuð flokkun í tvo yfirflokka. Annars vegar laxveiðiár með „fulla þjónustu“ 

vegar laxveiðiár „án fullrar þjónustu“. Innan þessara tveggja flokka eru svo flokkanir 

byggja á greiningu á stærð út frá fjölda stangardaga.  

 þennan hátt: 

inga á meðalverði eru skoðuð 77 veiðisvæði sem gefið hafa meðalveiði umfram 

60 laxa á ári.  Þau veiðisvæði sem rannsóknin byggir á ná 96% af heildarlaxveiði  á tímabilinu 

Viðtöl voru tekin við sérfróða aðila þar sem bornar voru upp spurningar um verð, 

aðferðir við útreikninga. Mörg viðtöl urðu þó að samtölum sem gáfu almennar 

upplýsingar og innsýn í málefnið. Talað var við Harald Eiríksson, sölustjóra SVFR, Þröst 

ja, Pál Ármann, framkvæmdastjóra  SVFR og Guðna Guðbergsson 

  

Greining og 
samanburður 

gagna

Úrvinnsla 
tölulegra 

upplýsinga

Útreikningur á 
meðalverði

sett upp líkan til að yfirfæra 

Vegna mismunandi eiginleika hverrar 

gar laxveiðiár með „fulla þjónustu“ 

vegar laxveiðiár „án fullrar þjónustu“. Innan þessara tveggja flokka eru svo flokkanir 

 

eru skoðuð 77 veiðisvæði sem gefið hafa meðalveiði umfram 

60 laxa á ári.  Þau veiðisvæði sem rannsóknin byggir á ná 96% af heildarlaxveiði  á tímabilinu 

Viðtöl voru tekin við sérfróða aðila þar sem bornar voru upp spurningar um verð, 

aðferðir við útreikninga. Mörg viðtöl urðu þó að samtölum sem gáfu almennar 

lustjóra SVFR, Þröst 

Guðna Guðbergsson 

Mat á 
heildartekjum 

ársins 2009
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrsta kafla er leitast við að lýsa þeim aðferðum sem nýttar voru við gerð ritgerðarinnar auk 

þess sem ástæður efnisvals eru tilgreindar.  Í inngangi má einnig finna markmiðin og 

rannsóknarspurninguna sem reynt verður að svara. 

Annar kafli fjallar um hugtök og skilgreiningar. Skoðað er hvað er lagt til grundvallar í hverri 

skilgreiningu og flokkun veiðisvæða, veiðiáa og fjallað nánar um þær aðferðir sem byggt er á við 

útreikningana. Lauslega er gerð grein fyrir öðrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu 

sviði.  

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir laxveiðimarkaðnum í heild sinni. Farið er yfir tegundir 

laxveiðiáa og flokkun þeirra niður á landsvæði. Þá er gerð grein fyrir veiðileyfasölum, hverjir 

þeir eru og hvernig þeir tengjast markaðinum. Fjallað er um markaðsaðstæður og aðkomu 

stangaveiðimanna. 

Í fjórða kafla er gerð grein fyrir framboði af stangardögum og verð á stangardag skoðað út frá 

áðurgreindri flokkun. Af um 150 laxveiðiám sem gefið hafa veiði á árunum 2000 til 2009 

(Guðni, Guðbergssoni, 2009; Guðni, 2010) standa eftir 77 veiðisvæði sem gefið hafa meðalveiði 

umfram 60 laxa á ári.   Þau 77 veiðisvæði sem skoðuð eru standa fyrir 96% af heildarlaxveiði  á 

þessu um rædda 10 ára tímabili. 

Í kafla fimm er svo unnið úr gögnum og reiknað út meðalverð á stangardag og greint frá 

heildartekjum af laxveiðileyfasölu.  

Í niðurstöðukafla verður svo tekið saman hvaða ályktanir má helst draga af því sem áður er 

komið fram og lauslega metið hver stærð laxveiðileyfamarkaðarins er og hvaða þróun er líkleg 

miðað við úrvinnslu gagna í ritgerðinni. 
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1.4  Aðrar rannsóknir 

Rannsóknir annarra höfunda sem fjallað hafa um svipað viðgangsefni eru nokkrar. Í þeim 

rannsóknum sem höfundur hefur kynnt sér er verið að meta efnahagslegan ábata fyrir landið í 

heild eða afmörkuð veiðisvæði hvert fyrir sig.  Þessar rannsóknir taka til heildar 

stangaveiðimarkaðar á landinu eða einstökum svæðum.  Skýrsla sem Hagfræðistofnun Háskóla 

Íslands var fengin til að vinna fyrir Landssamband veiðifélaga og  hefur hún það markmiði að 

skoða hagræn áhrif og umsvif stanga- og netaveiði á Íslandi og meta efnahagslegan ávinning 

stangaveiða á hagkerfi landsins. (Hagfræðistofnun, 2004). Þar eru metin efnahagsleg áhrif 

stangaveiðimanna á íslenska hagkerfið og það brotið niður í innlenda og erlenda veiðimenn. Auk 

þess eru metin  hagræn áhrif stangaveiða á aðra þætti í hagkerfinu.  Helstu niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru að þau áhrif sem stangaveiði og stangaveiðimenn hafa á hagkerfið er mun meiri  

en áður hafi verið talið. Höfundar skýrslunnar telja að áhrif stangaveiði á íslenskan efnahag sé á 

bilinu 7,8 – 9 milljarðar króna á verðlagi 2004. (Hagfræðistofnun, 2004). Mat þeirra er á bein, 

óbein sem og afleidd áhrif veiðimanna á efnahag landsins.  Skýrslan er unnin út frá leigutekjum 

veiðiréttareigenda en sölutekjum veiðileyfasala. Einnig er farið yfir tekjur af netaveiði og þær 

fjárfestingar sem bæði veiðiréttarhafar og leigutakar hafa farið í til að auka verðmæti sinnar vöru.  

Með aukinni fjárfestingu í þjónustu við veiðimenn hefur tekist að auka áhuga fólks á stangaveiði 

sem  og að  opna nýja áður óþekkta möguleika í afþreyingu hér á landi  að mati skýrsluhöfunda.  

Fjallað er um stangaveiði sem hluta af ferðaþjónustu í landinu. Greint er frá að samvinna allra 

hlutaðeigandi aðila, þ.e. landeigenda, veiðiréttarhafa ferðaþjónustunnar sem og stjórnvalda sé 

mikilvæg og að áríðandi sé að allir hlutaðeigandi aðilar skynji að um mikilvæga atvinnugrein er 

að ræða. (Hagfræðistofnun, 2004).  

Meistararitgerð Brynjars Arnar Ólafssonar í hagfræði við Háskóla Íslands frá árinu 2009 sem 

fjallar um „Verðmæti íslenskra stangaveiðisvæða“ leitast við að meta heildarvirði íslenskra 

stangveiðisvæða með ábata af stangaveiðum. Í þeirri rannsókn voru veiðisvæði Stangaveiðifélags 

Reykjavíkur sem voru í sölu á opnum markaði árin 2005 til 2008 til skoðunar. Rannsóknin 

leggur grunn að verði veiðileyfa sem fundin eru eftir  viðurkenndum hagfræðikenningum. Tekið 

er mið af  breytum eins og meðalþyngd, fjölda fiska á stangardaga, ferðakostnaðar og nýtingar 
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stangardaga. Hér notar höfundur ýmsar breytur máli sínu til stuðnings og sýnir fram á mikilvægi 

þeirra í rannsókn sinni.  Rannsóknin metur neytendaábata á milli laxveiðileyfa og 

silungsveiðileyfa og ber saman við erlendar rannsóknir máli sínu til stuðnings. Hann nálgast 

heildarvirði stangaveiðisvæðis út frá framleiðslu- og neytendaábata í hagfræðilegum skilningi. 

Einnig eru gerðar kostnaðar- og nytjagreiningar sem heyra til þeirra veiðisvæða sem rannsóknin 

nær til. (Brynjar, 2009)  

Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands lét vinna skýrslu fyrir Veiðifélag Árnesinga um 

efnahagslegan ávinning af aukinni fiskgengd á vatnasvæði Ölfusár og Hvítár 

(Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands, 2004). Í skýrslu þessari er reynt að meta áhrifin af því að 

auka fiskgengd og þar með að auka stangaveiði á svæðinu.  Höfundar meta laxveiðar á stöng sem 

dýrmæta auðlind og leitast við að finna lausnir á því að auka fiskirækt og stangaveiðar á 

svæðinu. Þar er farið mjög ýtarlega um vatnsvæðið og hver hliðará vegin og metin með tilliti til 

aukinnar stangaveiði í framtíðinni.  Skýrslan gerir grein fyrir netaveiði á svæðinu og mat lagt á 

þann kostnað sem og tekjur sem af netaveiði verða.  Skoðuð eru efnahagsleg gildi netaveiða á 

móti stangaveiði.  Í skýrslunni er gert stöðumat á svæðinu með SVÓT greiningu. Metnir eru þeir 

möguleikar sem eru fyrir hendi á tekjuaukningu með fjárfestingum í aukinni þjónustu  tengdri 

stangaveiði á svæðinu. Skýrsluhöfundar skoða fimm valkosti sem þeir leggja fram og meta og 

gera kostnaðar- og rekstraráætlun máli sínu til stuðnings. Niðurstaðan er m.a. að fiskgengd verði 

best aukin með upptöku neta og seiðaræktun. (Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands, 2004). 

Rannsóknir þessar gefa allar ákveðna innsýn inn í þá grein sem laxveiði á stöng er. Hver og 

ein rannsókn leggur sitt af mörkum við að skilgreina og draga ályktanir um margs konar þætti 

sem tengjast greininni  í heild.  
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2. Skilgreiningar og hugtök 

2.1 Skilgreining á laxveiðiá 

Til að geta metið veiðileyfaverð á íslenska laxveiðimarkaðnum fyrir árið 2009 þarf að 

skilgreina hvað er  laxveiðisvæði og hvað sé söluvara á þeim markaði.  Ekki er til opinber 

skilgreining á hvað er laxveiðiá og hvað  ekki. Á Íslandi eru yfir 150 veiðisvæði sem lax gengur 

í, hægt að stunda þar stangaveiðar og hafa skráða laxveiði.   Þessi vatnasvæði  geta spannað frá 

því að gefa yfir mörg þúsund laxa á einu veiðitímabili allt niður í  einn veiddan  lax á tímabilinu 

(Guðni, Guðbergssoni, 2009).  Margar ár eru að uppruna silungsveiðiár en lax gengur í þær  í 

litlu mæli og eru þær nefndar silungsveiðiár með laxavon. Í þessari ritgerð er skilgreining á 

laxveiðiá sú  að ár sem gefið hafa meira en 60 laxa meðalveiði á ári yfir 10 ára tímabil skuli 

nefndar laxveiðiár. Þær ár sem falla undir þessa skilgreiningu verða  viðfangsefnið  í þessari 

ritgerð.  

Upplýsingar um þessar áru eru fengnar úr skráningu í veiðibækur sem er skilað árlega af 

veiðirétthafa til Veiðimálastofnunar árlega. Þessi skráning fyrir laxveiði hefur gengið mjög vel 

hér á landi til fjölda ára, enda ber öllum veiðimönnum  að skrá afla sinn í til þess gerða veiðibók. 

Veiðimálastofnun hefur umsjón með að  taka saman veiðitölur og skrá veiði frá hverju 

veiðisvæði fyrir sig og eru þessar tölu gefnar út í skýrslu fyrir hvert ár fyrir sig.  Auk þess eru 

upplýsingar um veiði  aðgengilegar á heimasíðu stofnunarinnar.  Heildarskýrsla fyrir árið 2009 er 

ekki fullkláruð en helstu lykiltölur koma fram í ársskýrslu Veiðimálastofnunar 2009 sem kom út 

á ársfundi þess nú í apríl. (Veiðimálastofnun , 2009) Við vinnslu ritgerðarinnar fékk höfundur 

auk þess áður óbirt gögn frá stofnuninni fyrir árið 2009.  Einnig er stuðst við tölulegar 

upplýsingar frá skýrslu Veiðimálastofnunar um lax- og silungsveiði á Íslandi fyrir árið  2008 og 

árin þar á undan auk þeirra gagna sem til eru fyrir árið 2009. 
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3.  Laxveiði á Íslandi 

 Heimilt er að stunda laxveiði á Íslandi frá 20. maí til 30. september ár hvert en þó ekki 

lengur en 105 veiðidaga á hverju veiðisvæði fyrir sig.  Hins vegar er heimilt að framlengja 

veiðitímann um 15 daga  fram til 31. október í þeim ám þar sem veiði  byggist á seiðasleppingum 

en ekki á náttúrlegum stofni. Lög um bann við laxveiðum í sjó við Ísland voru sett árið 1932. Þó 

voru netalagnir nokkurra sjávarjarða sem höfðu hefðarrétt til netalagna í sjó heimilar en settar 

miklar takmarkanir til að auðvelda göngufiski að komast til sinna heimkynna í ferskvatnið.  Þetta 

var gert með styttingu veiðitíma, takmörkunum veiðarfæra, veiðibanni á ósasvæðum og fleiru 

(Alþingi, 2006)  

3.1 Stangaveiði 

Skipta má veiðiám á Íslandi í tvo flokka þegar talað er um laxveiði eftir uppruna þeirra seiða 

sem hún hýsir. Til eru  ár sem byggjast að mestu upp á náttúrlegum stofni þar sem  fiskur hrygnir 

sjálfur í ánni eða fiskur úr ánni er nýttur til að auka eigið seiðamagn.  Svo eru ár þar sem ekki er 

grundvöllur fyrir sjálfbæra hrygningu frá náttúrunnar hendi. Seiði eru þá alin í eldisstöð og kallar 

Veiðimálastofnun þessar ár hafbeitarár. (Veiðimálastofnun , 2009)  Þessar ár eru því ekki með 

sinn eigin náttúrlega stofn heldur kemur mannshöndin að því að gera þær að laxveiðiám.  

Hafbeitarár eru mjög háðar því að heimtur af seiðum úr hafi  séu  góðar og  hefur náðst 

undraverður árangur hér á landi í að glæða veiðisvæði lífi með þessum hætti.  Dæmi um 

hafbeitarár eru Rangárnar, bæði  Ytri og Eystri, auk hliðaráa, Breiðdalsá, Tungufljót í Árnessýslu 

og Skógá undir Eyjafjöllum. Hafnará er nýtt sem seiðauppeldisstöð fyrir Norðlingafljót í 

Borgarfirði og hafbeitarseiðum er sleppt í Hafnará. Þar er lax síðan veiddur í gildrur þegar hann 

kemur úr sjó og fluttur í Norðlingafljót.  Á síðasta ári voru um 25% af laxi veiddum hér á landi 

með uppruna sinn úr hafbeitarseiðasleppingum (Veiðimálastofnun , 2009). 

Á mynd 1 má sjá hlutfallsþróun á milli stangaveiði af náttúrlegum stofni annars vegar og 

hafbeitarstofni hins vegar frá árinu 1990 til ársins 2009. Hafbeitarár fara að skila stangaveiddum 

laxi árið 1990  hér á landi.  Þær hafa aukið hlut sinn ár frá ári og skila nú hærra hlutfalli af 

veiddum laxi á stöng.  Hlutur þeirra náði hámarki metveiðisumarið 2008 eða um 34% af 
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heildarveiði ársins. Hér eiga Rangárnar um 95% af meðalveiði þessara  hafbeitaráa á umræddu 

tímabili. 

 

Mynd  1- Hlutfall á milli laxveiða af náttúrulegum- og hafbeitarstofni frá 1990 til 2009 
Heimild (Veiðimálastofnun , 2009) (Guðni, Guðbergssoni, 2009)  – Úrvinnsla höfundar 

 

3.1.1 Laxveiðiár með náttúrulegan stofn 

Þær ár sem flokkast sem náttúrlegar ár hér á landi eru þau veiðisvæði sem byggja veiði að 

mestu á náttúrulegri framleiðslu laxastofna.  Hér ræður náttúran að mestu hvernig veiði er ár frá 

ári.  Margar þessara áa eru viðkvæmar fyrir þurrkasumrum sem og hitabreytingum á milli ára. Á 

mynd 2 má sjá veiðiþróun í íslenskum veiðiám þar sem um  náttúrlegan stofn  er að ræða.  Hér 

höfum við meðaltal árana 1974 til 2009 sem er 35.650 laxar (Veiðimálastofnun , 2009).  Sjá má  

að veiðin sveiflast nokkuð á milli ára og tímabila og nefnast þetta náttúrlegar sveiflur.   
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Mynd  2 -  Heildar- og meðalveiði  úr náttúrulegum stofni árin 1974 - 2009 
Heimild (Veiðimálastofnun , 2009) (Guðni, Guðbergssoni, 2009) – Úrvinnsla höfundar 

 

3.1.2 Hafbeitarár 

Í hafbeitaránum er það ekki náttúran sem stjórnar fiskgengd í árnar heldur er það 

mannshöndin sem aðstoðar náttúruna við að glæða veiðisvæðið.  Seiðaframleiðsla fer fram í 

eldisstöðvum, síðan er seiðum komið fyrir í sleppitjörnum við árnar, þau dvelja þar sumarlangt 

og ganga svo til sjávar eins og náttúruleg seiði.  Þau dvelja eitt til tvö ár í sjó áður en þau ganga 

til baka í þær ár sem þeim var sleppt í.  Því stjórnast veiði af magni seiða sem sleppt er og þeim 

hluta sem skilar sér aftur úr hafi.  Ekki gilda sömu reglur um veiðitíma í þessum ám.  Þar sem 

ekki þarf að taka tillit til þess að skilja lax eftir til hrygningar, getur veiðitími þeirra  verið út 

október, sem er 30 dögum lengur en leyfilegt er í ám sem byggja veiði á náttúrlegum stofni. 

Þessi veiðisvæði hafa vaxið mjög á síðustu árum eins og sjá má mynd á 3 hér að neðan. 

Hafbeitarár skiluðu 35% af heildarstangaveiði á landinu árið 2008, tæpum 30 þúsund löxum 

(Veiðimálastofnun , 2009).  Helstu ár sem þessi hafbeitarbúskapur  hefur verið stundaður í  er á 

Suðurlandi, í ám sem voru að mestu leiti laxlausar fyrir sleppingar á hafbeitarseiðum.  Eins og 

áður er greint frá eru þetta vatnasvæði Rangánna, Skógá, Tungufljót í Biskupstungum en einnig 

Breiðdalsá og Jökla  á Austurlandi og Norðlingafljót á Vesturlandi (Guðni, Guðbergssoni, 2009) 

(Veiðimálastofnun , 2009).  
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Mynd  3 - Fjöldi laxa sem veiðst hafa á stöng úr hafbeitarám frá 1990 til 2009 
Heimild (Veiðimálastofnun , 2009) (Guðni, Guðbergssoni, 2009)  - Úrvinnsla höfundar 

3.1.3 Netaveiði 

Netaveiði var stunduð í töluverðum mæli hér á árum áður en hefur minnkað mikið síðustu ár.  

Þar kemur helst  tvennt til. Flest netasvæði bænda á vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði voru leigð af 

veiðifélögum ferskvatnsánna á svæðinu árið 1991 og veiðist nú bara brot af því sem áður var í 

Hvítá.  Árið 1997 voru endanleg uppkaup á netalögnum í sjó við strendur landsins og heyra þær 

nú sögunni til.  

Stangaveiðifélag Reykjavíkur ásamt fleirum hefur leigt nokkrar netalagnir á vatnasvæði  

Hvítár og Ölfusár í Árnessýslu undanfarin ár og hefur sú aðgerð skilað sér í aukinni veiði í Sogi  

sem er neðarlega á vatnasvæðinu.  Ekki hefur sami árangur náðst í uppánum þar sem 

hlutfallslega fleiri netalagnir eru (Guðni, Guðbergssoni, 2009) (Atvinnuþróunarsjóður 

Suðurlands, 2004). Eftir stendur að  netaveiði er enn töluvert  stunduð  í Ölfusá og Hvítá sem 

skila 42% af netaveiddum laxi á landinu.  Sú á sem mest gefur af netaveiddum laxi á landinu er 

Þjórsá.  55% af netaveiddum laxi hér á landi er úr Þjórsá.  Samkvæmt netaveiðitölum fyrir árið 

2009 eru þessi tvö vatnasvæði að skila 95% af heildarnetaveiði landsins.  Þjórsá hefur ekki mikil 

áhrif á stangaveiðina þar sem aðeins ein laxveiðiá rennur í hana, en það er Kálfá. Þar hefur  helst 

verið veiði á haustin þegar lax gengur þar inn til að hrygna.  Öðru máli gegnir með Hvítá og 

Ölfusá þar sem laxinn fer um til að komast á hrygningarstöðvar sínar. Á mynd 4 hér að neðan má 
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sjá þróun á fjölda netaveiddra laxa á árunum 1974 til 2009 og var mesta netaveiði  árið 1978 eða 

rúmir 25.000 laxar en minnst var hún árið 2001 eða rétt um 3.000 laxar.      

           

 

Mynd  4 - þróun á netaveiði á Íslandi frá 1974 til 2009 
Heimildir: (Veiðimálastofnun , 2009) (Guðni, Guðbergssoni, 2009) - Úrvinnsla höfundar 

 

Ef skoðað er  hlutfall á milli neta- og stangaveiddra laxa á sama tímabili sést  að með 

uppkaupum eða leigu á netum hefur hlutur stangaveiði vaxið mikið frá árinu 1997 og er nú 

orðinn yfir 80% af heildarlaxveiði á landinu. Síðustu ár hefur hún verið um 90% af veiddum laxi. 

Þegar best lét fyrir netabændur á þessu tímabili  var afli þerra til ársins 1986 á milli 30% og 40% 

af heildarafla. Þessi þróun er mjög jákvæð hvað stangaveiði varðar.  Í skýrslu sem gerð var um 

vatnasvæði Ölfusár og Hvítár kemur fram að þessi vatnasvæði eru  dýrmæt auðlind. Telja 

skýrsluhöfundar hennar að með því að hætta netaveiðum og  bæta frekar aðgengi fyrir 

stangaveiðimenn og auka fiskrækt mætti auka verðmæti svæðisins til muna.  Þetta er mikið 

vatnasvæði og aðstæður til fiskiræktar góðar (Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands, 2004) Á þessu 

svæði veiddust í net  tæpir 4.000 laxar árið 2009 og ef þeir  laxar fengju að ferðast óhindrað um 

vatnasvæðið væri aukinn möguleiki á stangaveiði á svæðinu. Til að ná árangri af uppkaupum 

neta þarf samstillt átak landeigenda og veiðiréttarhafa eins og gert var í Hvítá í Borgarfirði. 
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Breyting gæti orðið á möguleikum til stangaveiði í Þjórsá ef virkjað verður í neðanverðri ánni 

og fiskvegir byggðir til að tryggja að fiskur eigi greiða leið um vatnasvæðið (Landsvirkjun, 

2007).  Þekkt eru dæmi um aukna stangaveiði í ám sem virkjaðar hafa verið. Dæmi um þetta er 

Blanda í Húnavatnsýslu (Blanda í Blöndugili, 2009) og  Jökla og Fögruhlíðará.  Við virkjun 

Blöndu hreinsaðist áin og er nú tær sem bergvatnsá fram í ágúst ár hvert.  Þetta hefur gert það að 

verkum að stangaveiði er orðinn virk um alla á.  Það sama hefur gerst með Jöklu og hliðarár 

hennar. Eftir að Kárahnjúkavirkjun kom til sögunnar hefur Jökla hreinsað sig og er ræktunarátak 

hafið á því svæði af Veiðiþjónustunni Strengjum. Ekki var mikið um að stunduð væri laxveiði á 

þessu svæði fyrir virkjun en á svæðinu er nú búið að byggja  glæsileg veiðihús og  var veiði á 

svæðinu árið 2009 rúmir 300 laxar.  

Mynd 5 sýnir þá hlutfallsþróun sem verið hefur á stangaveiði annarsvegar og netaveiði 

hinsvegar og má sjá að með þeim uppkaupum og takmörkunum sem netaveiði hafa verið settar er 

hlutur stangaveiðinnar í mikilli sókn (Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands, 2004) 

(Hagfræðistofnun, 2004) (Guðni, Guðbergssoni, 2009).         

 

Mynd  5 -  Hlutfall stangaveiði og netaveiði á Íslandi 1974 til 2009 
Heimild (Veiðimálastofnun , 2009) (Guðni, Guðbergssoni, 2009) – Úrvinnsla höfundar 
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3.2 Fækkun stórlaxa 

Mikil umræða hefur skapast hér á landi um þá staðreynd að slórlaxi fari mjög fækkandi í 

veiðiám á Íslandi.  Og tala menn um að tapist stórlaxinn sé um alvarlegt umhverfislegt tjón að 

ræða sem ekki er hægt að bæta.  Þetta hefur áhrif á veiðileyfamarkaðinn þar sem stórlax er mjög 

eftirsóttur og því hugsanlegt fjárhagslegt tjón fyrir veiðileyfasala ef fer sem horfir. 

Veiðimálastofnun hefur óskað eftir því undanfarin ár að veiðimenn sleppi laxi sem er yfir 70 cm. 

á lengd  sem jafngildir 3,6 kg laxi. Stórlax telst sá lax sem dvelur tvö ár eða lengur í sjó áður en 

hann kemur aftur til að hrygna á sínu vatnasvæði.   Ástæður þessarar fækkunar eru ekki með öllu 

þekktar. Náttúran hefur sjálfsagt mest að segja um hærri dánartíðni laxa sem dvelja lengur en eitt 

ár í sjó. Þar koma til óhagstæð beitilönd sjávar, breytingar á sjávarhita,  breytingar á vatnshita á 

uppeldisárum, mengun í sjó og vötnum, ofveiði í ám sem og netaveiði  svo eitthvað sé nefnt.  

Það eina sem stangaveiðimenn geta  gert til að leggja sitt af mörkum er að  fara að leiðbeiningum 

Veiðimálastofnunar og  sleppa aftur veiddum  stórlaxi (Veiðimálastofnun , 2009). Til þess að það 

sé unnt þarf að vanda veiðarfærin því lax veiddur á stóran öngul á ekki miklar lífslíkur ef 

öngullinn  særir  tálkn hans.   

Um veiðiaðferðir eru mjög skiptar skoðanir á meðal íslenskra veiðimanna. Hér á landi er 

hefð fyrir blönduðu agni, þó svo að veiði með flugu og flugustöng hafi farið mjög vaxandi 

síðustu ár.  Margir veiðileyfasalar sem og veðréttareigendur hafa gert það sem skilyrði að aðeins 

sé veitt á flugu í þeirra ám.  Eins er kvóti nýttur í mögrum ám, menn fá ekki  drepa  nema 

ákveðið marga laxa á dag.  Annar staðar er gengið svo langt að veiðimönnum ber skylda til  að 

sleppa öllum veiddum laxi til baka í árnar.   Ef sama þróun heldur áfram eins og verið hefur má 

búast við því að stórlax í íslenskum veiðivötnum heyri sögunni til eftir u.þ.b. 20 ár. (Guðni, 

Guðbergssoni, 2009) (Veiðimálastofnun , 2009) (Hagfræðistofnun, 2004) Á mynd 6  má sjá 

þróun á skiptingu stórlaxa og smálaxa   í nokkrum ám á landinu, þar sem skráning hefur verið 

samfelld frá árinu 1970. Sveiflur á milli smá- og stórlaxa eru eðlilegar fram til 1986 en eftir það 

fer hlutur stórlaxa hratt minnkandi og hefur ekki náð sér á strik eftir það.  (Haraldur, 2010) 

(Veiðimálastofnun , 2009) 
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Mynd  6 - Hlutfallsfækkun á stórlaxi úr heildar stangaveiði frá árinu 1970 til ársins 2009 
Heimild (Veiðimálastofnun , 2009) (Guðni, Guðbergssoni, 2009)Úrvinnsla höfundar 
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3.3.1 Stangaveiðifélag Reykjavíkur 

SVFR var stofnað 17. maí 1939 og hefur yfir 70 ára reynslu af sölu veiðileyfa. Félagið er sá 
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sem hagstæðustum kjörum og til að standa straum af leiguverði selur félagið mikið af sínum 

bestu ám á dýrasta tíma á opnum markaði. Helstu laxveiðiár í sölu hjá félaginu eru Norðurá, 

Elliðaárnar, Hítará, Leirvogsá, Laxá í Kjós (í samstarfi við Lax ehf.), Langá, Gljúfurá í 

Borgarfirði, Laxá í Aðaldal (Nessvæði), Sogið, Stóra-Laxá, Fnjóská (í samstarfi við 

Stangaveiðifélagið Flúðir), Laxá í Dölum (frá 2010) ásamt fleiri ám. (Haraldur, 2010) 

(Stangaveiðifélag Reykjavíkur, 2009) (www.svfr.is, 2010)   

3.3.2 Lax-á 

Lax-á var stofnað árið 1987 af Árna Baldurssyni og konu hans Valgerði Baldursdóttur auk 

annarra um leigu á Laxá í Kjós (Guðmundur Guðjónsson, 2007). Í dag hefur fyrirtækið um  17 

laxveiðiár á sinni skrá auk 10 silungsveiðisvæða á Íslandi. Lax-á starfar í dag sem 

ferðaþjónustufyrirtæki með áherslu á bæði stanga- og skotveiðiveiðimenn og nær starfsemi 

þeirra til yfir 10 annarra landa. Aðalstarfsemi fyrirtækisins er þó enn á Íslandi og stendur fyrir 

megninu af tekjum fyrirtækisins. Helstu sölusvæði  fyrirtækisins eru Ytri og Eystri Rangár, 

Víðidalsá, Laxá á Ásum, Blanda, Svartá, Tungufljót í Biskupstungum,  Langadalsá, Hvannadalsá 

og Laugardalsá. (www.lax-a.is, 2010). Lax-á hefur innan sinna vébanda bróðurpartinn af þeim 

hafbeitarám sem eru hér á markaði.   

 3.3.3 Veiðiþjónustan Strengir 

Strengir er fyrirtæki sem  Þröstur Elliðason á og rekur. Þröstur hóf ræktun á Ytri Rangá og 

má telja að hann sé upphafsmaður þess að glæða laxlausar eða laxlitlar ár lífi með því að ala seiði 

í klakhúsum og sleppa síðan í árnar til að glæða þær lífi á ný.  Í dag eru Strengir með nokkrar 

laxveiðiár á sinni könnu.  Þeir eru með Breiðdalsá, Jöklu og Fögruhlíðará sem eru háðar 

seiðasleppingum en auk þessa hafa þeir yfir að ráða Hrútafjarðará sem ber að mestu náttúrulegan 

stofn. Laxá í Nesjum hefur einnig verið á þeirra snærum síðustu árin (www.strengir.is, 2010). 
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 3.3.4 Lax ehf 

Lax ehf. var líkt og Lax-á stofnað um leigu á Laxá í Kjós árið 2007.  Í dag hefur Lax ehf. um 

7 laxveiðisvæði  yfir að ráða og er þriðji stærsti einstaki veiðileyfasali landsins. Lax ehf.  hefur 

vaxið hratt á undanförnum árum með leigu á veiðisvæðum síðustu ár en auk þessa starfrækja þeir 

ásamt fleirum fyrirtækið Fly Fisher Group sem hefur starfsemi í Englandi og selur veiðileyfi í 

nokkrum löndum. Helstu ár á sölusvæði þeirra eru Laxá í Kjós í sölusamstarfi við SVFR, 

Grímsá, Hafralónsá og Svalbarðsá  ásamt fleiri ám (www.nat.is, 2010) (Eríkur St, 2009).     

3.3.5 Aðrir veiðileyfasalar 

Langur listi er yfir einstaklinga sem hafa tekið á leigu vatnasvæði og selja veiðileyfi í þau eða 

nýta þau í eigin þágu.  Landeigendur selja sumir hverjir beint til viðskiptavina eða nýta sér aðra 

möguleika til að koma veiðisvæðum sínum í sölu í gegnum umboðssölu til veiðifélaga eða 

annarra veiðileyfasala. Mörg minni stangaveiðifélög eru starfandi í landinu sem leigja ár til sinna 

félagsmanna auk þess að selja leyfi á opnum markaði.   

Internetsölur hafa einnig verið að koma inn á markaðinn hér á landi sem og annars staðar í 

heiminum. Þær bjóða til sölu veiði í íslenskum ám á netinu eða vísa til veiðileyfasala. Til dæmis 

starfrækir Stangaveiðifélag Reykjavíkur gagnvirkan veiðivef (www.svfr.is) og Lax-á ehf hefur 

sinn eigin söluvef á netinu (www.agn.is, 2010). Gagnvirkir netsöluvefir hafa tekið við hluta af 

sölu á einstökum ódýrari leyfum og þá einkum silungsveiðileyfum.  En sala á dýrari veiðileyfum 

er á mun persónulegri nótum en þau ódýrari.  Veiðileyfi á sum ársvæði eru seld sem ein heild eða 

í pörum og þarf því oft að hafa persónulegri þjónustu heldur en ef um staka stöng væri að ræða  

(Haraldur, 2010).          

3.4 Ytri aðstæður 

Hinn íslenski veiðileyfamarkaður hefur ekki farið varhluta af  þeirri efnahagskreppu sem 

skall á þjóðina á haustdögum 2008 við hrun bankakerfisins.  Á góðæristímanum kepptust bankar 

og stórfyrirtæki um að kaupa veiðileyfi  í bestu og dýrustu árnar  fyrir sig og viðskiptavini sína.  

Þeir voru tilbúnir að yfirbjóða fyrri kaupendur og var þeim aðilum sem  keyptu þessi leyfi á árum 

áður vikið til hliðar fyrir þessum nýju aðilum.  Í þessu góðæri sáu veiðiréttareigendur sér leik á 
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borði og buðu árnar til leigu á opnum markaði og einstaklingar og fyrirtæki buðu mun hærra 

leiguverð en áður hafði þekkst. (Eríkur St, 2009)  Margir veiðileyfasalar hækkuðu einnig verð 

sín.  Dæmi er um hækkað leiguverð á Stóru-Laxá í Hreppum á milli áranna 2006 og 2007. Þegar 

veiðiréttarhafi gerði nýjan samning við veiðiréttareigendur það árið nam hækkunin um 100%. 

(www.landbunadur.is, 2010). Stangaveiðifélag Reykjavíkur er aðhaldssamt á verðhækkanir og 

hefur helst bundið verð í sínar ár við vístölu. (www.svfr.is, 2010).  Á árunum 2004 til 2008 var 

ekki óalgengt að verð veiðileyfa hækkaði um allt að 20%  á milli veiðiára.  Eftir hrun hafa 

veiðileyfasalar reynt að fá lækkun á leiguverði til að stemma stigu við verðhækkanir á 

veiðileyfum.   

Fyrir utan íslenska veiðileyfasölu eru tækifæri að myndast á erlendum mörkuðum. Eftir 

efnahagshrunið og veikingu krónunnar eru veiðileyfi sem seld eru í erlendri mynt orðin 

verðmeiri  hér á landi en áður.  Veiðileyfasalar hafa að mestu haldið sama verði í erlendri mynt á 

milli ára en breytingar á gengi gefa veiðileyfasölum mun hærra krónuverð en var fyrir hrunið.  

Það er því mikið í húfi fyrir veiðileyfasala að endurheimta þá sölu til útlendinga sem hafði dregið 

úr á árunum 2004 til 2008.   

Á hinum erlenda veiðileyfamarkaði er mikil samkeppni og helstu samkeppnislönd Íslands eru 

Kólaskagi í Rússlandi, Skotland, Kanada, Argentína, Chile, og Noregur. Helsti sölumarkaður 

fyrir íslensk veiðileyfi erlendis hafur verið Bretland, Sviss, Spánn  og nú síðustu ár hefur verið 

mikil aukning veiðimanna frá Norðurlöndunum. Þeir aðilar sem hafa verið að koma hingað frá 

Norðurlöndunum síðustu ár sækja ekki endilega í bestu og dýrustu árnar.  Þeir sækja í 

miðlungsdýrar ár þar sem þeir geta notið sín í íslenskri náttúru  við veiðar og góðan félagsskap.  

Þessir aðilar eru svona eins og hinn almenni íslenski veiðimaður.  (Eríkur St, 2009)     

Samkvæmt því sem kemur fram í ársskýrslu Veiðimálastofnunar fyrir árið 2009 stunduðu um 

70.000  fullorðnir íslendingar stangaveiði hér á landi það árið. Þetta er um 1/3hluti af 

landsmönnum í þessum aldurshópi (Veiðimálastofnun , 2009). Um er að ræða einstaklinga sem 

stunda bæði lax- og silungsveiði.  Í samnorrænni póstkönnun sem gerð var  um áramótin 

1999/2000 höfðu um 31,9% Íslendinga á aldrinum 18 – 69 ára stundað stangaveiði á síðustu 12 
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mánuðum.  Það voru um 55 þúsund manns og var kynjaskipting þannig að karlmenn voru 75% 

og konur 25%. Svipaðar niðurstöður fengust úr sambærilegri könnun Gallup í apríl árið 2000. 

Hér á landi var gerð símakönnun árið 2004 um afþreyingu meðal annarra hluta. Útkoman úr 

henni var mjög svipuð og þeirri norrænu að því er snéri að stangaveiði.  Af þeim 1.200 

Íslendingum sem spurðir voru á aldrinum  18 – 75 ára sögðust 25% eða 48 þúsund hafa stundað 

stangaveiði.  Þar kom fram að 11% aðspurðra höfðu stundað laxveiði. Samkvæmt því hafa um 22 

þúsund Íslendingar farið til laxveiða árið 2003 (Hagfræðistofnun, 2004).  Ef ekki hefur orðið 

mikil breyting á hegðun landsmanna frá árinu 2003 má áætla að um 24.250 Íslendingar hafi 

stundað laxveiði hér landi árið 2009.  Fólksfjöldi hér á landi árið 2009 í aldurshópnum 18 -75 ára 

220.455 manns  skv. tölum hagstofunnar (hagstofa.is, 2010) (Haraldur, 2010) (Þröstur, 2010) 

  



 

4. Framboð af stangardögum

Það stangarframboð sem í boði er á 

2009 eru um 40 þúsund stangardagar (

meðaltali  á veiðitímabilinu.  Þetta gefur  veiðimönnum sem stunda laxveiðar á Íslandi rúma 417 

stangardaga til kaups á hverjum degi yfir sumarið.  Það er því ærið verkefni sem veiðileyfasalar 

hafa við að koma þessum stangardögum í sölu.

4.1 Stangarframboð eftir landshlutum 

Mesta framboð stangardaga 

Stangardagar á Vesturlandi eru 13.440 sem ski

stangardaga á 10 ársvæðum og 

veiðisvæði. Norðurland vestra er með 12 veiðisvæði en aðeins 5.490 stangardag

er með 7 ársvæði en 2.490 stangardag

stangardaga. Á Austurlandi eru 

töflu hér að neðan má sjá hlutfallsskiptingu á stangardögum á milli þessara landshluta.

 

Mynd  7 -
Heimild (Veiðimálastofnun , 2009)
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Framboð af stangardögum 

Það stangarframboð sem í boði er á ári hverju í þeim 77 ám sem úrtakið nær til fyrir árið 

um 40 þúsund stangardagar (39.568 dagar).  Hvert ársvæði er opið í 9

altali  á veiðitímabilinu.  Þetta gefur  veiðimönnum sem stunda laxveiðar á Íslandi rúma 417 

stangardaga til kaups á hverjum degi yfir sumarið.  Það er því ærið verkefni sem veiðileyfasalar 

koma þessum stangardögum í sölu. 

tir landshlutum  

stangardaga er á Vesturlandi enda  flest ársvæðin í þeim hluta landsins

i eru 13.440 sem skiptast á 27 ársvæði. Suðurland

um og Norðurland eystra er með 7.776 stangardaga sem skiptast á 12 

estra er með 12 veiðisvæði en aðeins 5.490 stangardaga.  Suð

stangardaga og Vestfirðir eru einnig með 7 ársvæði en aðeins 1.920 

 fæst ársvæði eða 5 en sem samtals telja 2.592 stangardaga.  Í 

töflu hér að neðan má sjá hlutfallsskiptingu á stangardögum á milli þessara landshluta.

- Framboð af stangardögum skipt niður á landið fyrir árið 2009 
(Veiðimálastofnun , 2009) (www.veidimal.is, 2010) – Úrvinnsla höfundar 

5,89%

31,73%

4,53%
12,96%

18,36%

6,12%

20,40%

SV

VE

VF

NV

NE

AU

SU

í þeim 77 ám sem úrtakið nær til fyrir árið 

opið í 96 daga að 

altali  á veiðitímabilinu.  Þetta gefur  veiðimönnum sem stunda laxveiðar á Íslandi rúma 417 

stangardaga til kaups á hverjum degi yfir sumarið.  Það er því ærið verkefni sem veiðileyfasalar 

i enda  flest ársvæðin í þeim hluta landsins. 

Suðurland er með 8.640 

gardaga sem skiptast á 12 

a.  Suðvesturland 

eru einnig með 7 ársvæði en aðeins 1.920 

2.592 stangardaga.  Í 

töflu hér að neðan má sjá hlutfallsskiptingu á stangardögum á milli þessara landshluta. 

 

SV

VE

VF

NV

NE

AU

SU



26 

 

4.2 Meðalveiði á hvern stangardag 

Á mynd 9 má sjá  meðalveiði á hvern stangardag eftir landshlutum. Þar kemur í ljós að á 

landinu öllu veiðist að meðaltali rúmur einn lax á hvern seldan stangardag.  Þessu er þó misskipt 

á milli landsvæða. Þannig er Suðvesturlandið með besta útkomu miðað við þessa nálgun eða 1,4  

lax á hvern stangardag. Vesturland, Norðurland vestra, Austurland og Suðurland eru með 

meðalveiði á stöng um eða yfir meðaltali á landinu sem er 1,2 laxar á stöng.  Það eru svo 

Vestfirðir og norðausturland sem draga þetta niður með 0,6 laxa veidda á hvern stangardag.  Hér 

er skoðað framboð af stöngum árið 2009 og því skipt niður á meðalveiði áranna 2000 til 2009. 

 

 

Mynd  8 - Meðalveiði á stangardag 2000 – 2009 Úrvinnsla höfundar 
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5. Verð á veiðileyfum  

Þau gögn sem notast verður við til að finna út verð á veiðileyfum eru þau verð sem höfundur 

hefur aflað fyrir árið 2009. Þau gögn eru frá veiðileyfasölum, úr samtölum við veiðileyfasala, úr 

söluskrám veiðileyfasala, af vefsölusíðum fyrir veiðileyfi og af heimasíðum veiðifélaga og 

leigutaka. Ekki verða tekin sérstaklega fyrir ákveðin veiðisvæði heldur unnið út frá 

meðaltalsverði í hverjum flokki fyrir sig.  Þau gögn sem skýrsluhöfundur hefur yfir að ráða og 

nýtast í úrvinnslu þessarar ritgerðar ná yfir 34 af  þeim 77 veiðisvæðum sem skilgreind eru sem 

laxveiðisvæði.  Þetta eru upplýsingar úr um 44% af þeim svæðum sem úrtakið nær yfir. Þeim 

aðilum sem skiluðu inn upplýsingum til höfundar var lofað að ekki skyldu vera tekin út einstök 

veiðisvæði, heldur markaðurinn borinn saman sem heild og eftir nokkrum flokkum.  Eins verður 

ekki leitast við að finna hæsta eða lægsta veiðileyfaverð  einstakakra ársvæða.  

 

Til þess að geta fundið sannfærandi verð á þær ár þar sem ekki fékkst uppgefið verð, þarf að 

flokka þær ár sem eru til skoðunar eftir þeim einkennum sem tengja þær saman. Markmiðið með 

flokkuninni er að gera samanburðinn marktækan.  Ánum er fyrst skipt í tvo flokka;  full þjónusta 

eða  án þjónustu. Sá 

flokkur sem inniheldur 

þær ár sem ekki bjóða 

fulla þjónustu skiptist 

svo í fjóra undirflokka 

sem nánar verður greint 

frá. Við útreikninga 

verður notað áætlað verð 

sem byggir á eftirfarandi 

aðferð.  

 
Mynd  9 - Verðlíkan 
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5.1 Flokkun 

Áður en hafist er handa við flokkun er gagnlegt að skoða hvaða ár það eru sem gefið hafa 

mestan afla af veiddum laxi hér á landi síðustu 10 árin.  Rangársvæðið er með mestu 

meðalveiðina og er að gefa um 8.700 laxa að meðaltali á ári. Aflahæstu árnar sem byggja á 

náttúrlegum stofni eru með meðalveiði frá 1.400 til  2.000 laxa síðustu 10 árin.  Þar eru þrjár 

aflahæstu árnar á Vesturlandi. Þetta eru Þverá og Kjarrá, Norðurá, og Langá á Mýrum. Næstar 

koma Vopnafjarðarárnar Selá og Hofsá. Tafla 1 sýnir 15 aflahæstu ár landsins síðustu 10 ár. En 

allt eru þetta ár með marga stangardaga og bjóða upp á fulla þjónustu. 

Tafla 1 Aflahæstu ár landsins - röðun eftir meðalveiði árana 2000 til 2009 

 

Sé skoðuð meðalveiði á hvern stangardag fyrir ársvæðin yfir 10 ára tímabil, kemur í ljós að 

alls hafa átta ársvæði gefið yfir tvo laxa að meðaltali yfir tímabilið. Það eru tvær litlar ár sem eru 

þar efstar á lista. Báðar hafa þær gefið yfir 3,5 lax á hvern stangardag að meðaltali síðustu 10 ár .  

Þetta eru Laxá á Ásum og Leirvogsá sem eru tveggja stanga ár og því með um 200 stangardaga 

hvor.  Aðrar ár sem gefið hafa meira en 2 laxa á listanum yfir aflahæstu árnar veita allar fulla 

þjónustu. 

Landshlutar Veiðisvæði Meðalveiði 10 ára

SU Ytri Rangá 4938

SU Eystri Rangá 3723

VE Þverá og Kjarrá 2114

VE Norðurá 2057

VE Langá 1894

AU Selá í Vopnafirði 1864

AU Hofsá og Sunnudalsá 1475

NV Miðfjarðará 1423

VE Laxá í Kjós og Bugða 1306

VE Laxá í Dölum 1273

VE Grímsá og Tunguá 1266

NV Blanda 1181

VE Haffjarðará 1137

NV Víðidalsá og Fitjá 1105

VE Laxá í Leirársveit 1073
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Tafla 2 Meðalveiði á stangardag 

 

5.1.1 Flokkur A - Full þjónusta 

Í flestum stærri laxveiðiám landsins ber veiðimönnum að kaupa gistingu og fullt fæði á 

meðan dvöl þeirra við ána stendur. Hafa þar verið reist stór og vel útbúin veiðihús sem líkjast að 

mörgu leiti hótelum. Boðið er upp á svefnherbergi með sér baði, setustofu með bar, heita potta 

og gufuböð svo eitthvað sé nefnt. Það sem veiðimönnum er oftast boðið er 

morgunverðarhlaðborð, tvírétta hádegisverður, eftirmiðdagskaffi og þriggja rétta kvöldmáltíð að 

loknum veiðidegi.   Í þessum húsum er sér aðstaða fyrir veiðiföt og mörg hafa netaðgang og 

sjónvörp á herbergjum.   Margir veiðileyfasalar sem og leigutakar leggja mikið uppúr því að 

bjóða fyrsta flokks þjónustu í mat og aðbúnaði fyrir veiðimenn.   Fyrir hvern dag sem 

veiðimaður dvelur við ána var verðið frá 15.000 kr. upp í 25.000 kr. árið 2009.  Leiðsögumenn 

fyrir veiðimenn kostuðu að auki um það bil 35.000 kr. á dag.  Það eru um það bil 20 veiðisvæði 

sem bjóða fulla þjónustu hér á landi. Aflatölur úr þessum 20 ám sýna að þær eru að gefa að 

meðaltali rúm  68% af heildarafla hvers veiðitímabils. Upplýsingar fengust um verð frá 9 

ársvæðum sem eru 43% af heildinni. Þær ár sem ekki fékkst uppgefið verð á í þessum flokki 

verða verðmetnar í tveimur flokkum út frá þeim fjölda laxa sem þær gefa á hvern stangardag. 

Landshlutar Veiðisvæði Veiði pr. stangard.

NV Laxá á Ásum 3,8

SV Leirvogsá 3,5

NA Selá í Vopnafirði 2,5

VE Laxá í Dölum 2,3

NA Hofsá og Sunnudalsá 2,2

VE Haffjarðará 2,2

SU Ytri Rangá 2,2

SU Eystri Rangá 2
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Mynd 10 - Flokkur A - hlutfall af heildarveiði áranna 1998-2009 
 - Úrvinnsla höfundar 

 

Veiðisvæðum í þessum flokki er skipt í tvo undirflokka eftir því hver meðalveiði á stöng 

hafði verið undan farin 10 ár . Fyrri flokkurinn er með ársvæði sem gefið hafa meira en 1,75 lax 

að meðaltali en hinn flokkurinn eru ár sem gefið hafa minna en 1,75 lax að meðaltali.  Á þessum 

ám var marktækur munur í þeim viðmiðunarám sem höfundur hafði gögn um og var því rétt að 

skipta í þessa tvo undirflokka. Í þessum ám voru stangardagar 7.472, meðalverð þeirra er 83.635 

kr. og nýting stangardaga 85,7% yfir sumarið 2009. Á ársvæðum  með fulla þjónustu sem hafa  

undir  1,75 lax á hvern stangardag síðustu 10 ár voru stangardagar  13.235, meðalverð  64.858 kr. 

og nýting stangardaga 86,4% yfir sumarið 2009.  

5.1.2 Flokkur B - Án þjónustu 

Í þessum flokki eru allar aðrar ár en þær sem bjóða upp á þá þjónustu sem lýst var hér á 

undan. Þessar ár eru ólíkar og til þess að fá rétta mynd af verði veiðileyfa í þeim ám sem eru til 

skoðunar er þörf á að flokka þær frekar. Um er að ræða 56 svæði af  77 veiðisvæðum sem 

könnunin nær yfir og fengust gögn fyrir 25 ársvæði í þessum flokki. 

Sú flokkun sem hér sést byggir á fjölda stangardaga. “Lítil á” býður því upp fáa stangardaga 

en “stór á” upp  á marga stangardaga. Flokkunin er til þess gerð að draga saman þær ár sem hafa 

líka verðuppbyggingu. Verð í litlum ám með háa meðalveiði er töluvert hærra en verð í á af 
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sömu stærðargráðu  sem gefur ekki eins mikið af sér í löxum talið. Einkenni á þessum flokki er 

há meðalveiði og fáar stangir. Fyrir á í flokknum „veiðisvæði án þjónustu“ var verðmyndun 

fundin með  því að skipta þeim fyrst í tvo flokka.  Ársvæði með fleiri en 350 stangardaga  og 

ársvæði með færri en 350 stangardaga.  Þessum flokkum var síðan skipt upp eftir meðalveiði eins 

og flokknum með fullri þjónustu.   Á þeim ársvæðum sem eru með yfir 350 stangardaga og hafa 

veiði umfram 0,8 lax að meðaltali á hvern stangardag voru stangardagar alls 2.155, meðalverð 

28.430 kr. og nýting stangardaga 85,6% yfir sumarið 2009. 

Ársvæði með yfir 350 stangardaga og hafa veiði undir  0,8 lax að meðaltali á hvern 

stangardag höfðu samanlagt 7.872  stangardaga, meðalverð 22.137 kr. og nýting stangardaga var 

74,8%  yfir sumarið 2009. 

Á ársvæðum án þjónustu sem hafa undir 350 stangardagar á ári en meðalveiði yfir 0,8 lax að 

meðaltali á hvern stangardag voru stangardagar 4.481,  meðalverð 41.457 kr.  og nýting 

stangardaga 88,2%  yfir sumarið 2009. Ár með undir 350 stangardaga á ári og meðalveiði undir 

0,8 lax að meðaltali á hvern stangardag voru með 4.353 stangardaga meðalverð 28.507 kr.  og 

nýting stangardaga 77,9%  yfir sumarið 2009. 

5.2 Tekjur á landsvísu 

 Þegar farið er í gegnum verðlagningu árið 2009 kemur fram að frá miðjum júlí fram í miðjan 

ágúst er hæsta veiðileyfaverð á flestum veiðisvæðum. Nokkur dæmi eru um hæsta verð að hausti.  

Oftast er um lægsta verð að ræða í byrjun veiðitímans á hverju ársvæði fyrir sig. Það er mikill 

munur á meðalverði á milli ársvæða eftir því þjónustustigi sem í boði er á veiðisvæðinu.   

Niðurstaða  þeirrar greiningar sem gerð var í kafla 5.1 leiðir í ljós að  heildartekjur af 

laxveiðileyfasölu á landinu voru rúmir 2 milljarðar króna árið 2009.  

 

 

 



 

5.2 Skipting tekna á landshluta

Landinu er hér skipt upp í 6 veiðisvæði og skoðuð laxveiði hvers þeirra á á

2009. Á mynd 11 má sjá hlutfall hve

Það er mjög misjöfn dreifing á fjölda veiðiá

skiptingu sem Veiðimálastofnun hefu

veiðisvæði  sem og mesta meðalveiði.  Í skýrslum

gefið hafa laxveiði á landinu á þessu tímabili .  Hér á eftir verður hver landshluti skoðaður nánar 

með tilliti til meðalveiði tímabilsins og skoðað hvernig tekjurnar skiptast

Mynd 11
Heimild (Veiðimálastofnun , 2009)

 

 

Flokkur A

Meðalverð á landsvísu

Fjöldi stangardaga

Heildartekjur á landsvísu 

Flokkur B

Meðalverð  á landsvísu

Fjöldi stangardaga

Heildartekjur á landsvísu

Samtals tekjur af sölu 

laxveiðileyfa 2009
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Tafla 3 Heildartekjur á landsvísu 2009 

 

Skipting tekna á landshluta 

Landinu er hér skipt upp í 6 veiðisvæði og skoðuð laxveiði hvers þeirra á á

má sjá hlutfall hvers landshluta fyrri sig sem prósentu af meðalveiði á landinu.  

á fjölda veiðiáa á milli landshluta, en höfundur notast hér við þá 

skiptingu sem Veiðimálastofnun hefur í skýrslum sínum.  Þannig er Vesturland

meðalveiði.  Í skýrslum Veiðimálstofnunar eru 150 veiðisvæði sem 

gefið hafa laxveiði á landinu á þessu tímabili .  Hér á eftir verður hver landshluti skoðaður nánar 

með tilliti til meðalveiði tímabilsins og skoðað hvernig tekjurnar skiptast. 

 

11 - Meðalstangveiði eftir landshlutum á Íslandi 1998 – 2008 
(Veiðimálastofnun , 2009) (Guðni, Guðbergssoni, 2009)- Úrvinnsla höfundar 

Meðalverð á landsvísu 71.634                                                          

Fjöldi stangardaga 20.707                                                          

Heildartekjur á landsvísu 1.483.325.238                                            

Meðalverð  á landsvísu 28.507                                                          

Fjöldi stangardaga 18.861                                                          

Heildartekjur á landsvísu 537.670.527                                               

Samtals tekjur af sölu 

laxveiðileyfa 2009 2.020.995.765                                            

6,6%

35,9%

2,6%

14,0%
7,5%

9,5%

23,9%

SV

VE

VF

NV

NE

AU

SU

Landinu er hér skipt upp í 6 veiðisvæði og skoðuð laxveiði hvers þeirra á árabilinu 1998 til 

rs landshluta fyrri sig sem prósentu af meðalveiði á landinu.  

á milli landshluta, en höfundur notast hér við þá 

Vesturland  með flest 

eru 150 veiðisvæði sem 

gefið hafa laxveiði á landinu á þessu tímabili .  Hér á eftir verður hver landshluti skoðaður nánar 



 

 

Te

tímabilinu 1998 til 2009 er 6,6% og hefur farið hæst í tæp 10% 

heildarveiði landsins

árinu 

þessum landshluta eru  Laxá í Kjós og Bugða með mest

1.200 laxa. Næstar eru Elliðaárnar og Leirvogsá með 

til 

laxveiðileyfa í ám sem tilheyra þessu landsvæði nema tæpum 90 

milljónum króna eða sem nemur 4% af heildartekjum ársins

5.2.2 Vesturland  nær frá  norðanverðum  Hvalfirði að Gilsfirði 

(Laxá í Leirársveit  að og með Staðarhólsá og Hvolsá í Dölum).  Þessi 

landshluti hefur flestar laxveiðiár á landinu eða um 45 veiðisvæði.  

Meðalveiði á Vesturlandi er 36% og hefur farið hæst yfir 45% af 

heildarveiði landsins, en það var árið 2003.  Minnsta hlutfallsveiði á 

svæðinu var um 30% árið 2007. Aflahæstu ár á 

og  Kjarrá, Norðurá, Langá, Laxá í Dölum, Grímsá og Tungná,  

Haffjarðará og Laxá í Leirársveit. Þessar ár eru allar með meðalveiði  yfir 1.000 laxa

2.200 laxa meðalveiði var á árunum

1.000 laxar á hverju sumri. Tekjur þessa landsvæðis á árinu 2009 af sölu laxveiðile

697 mkr. eða 29,2% af heildartekjum ársins.

 

Mynd 12 - Hlutfall 
Suðvesturlands í tekjum 
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Vesturlands

5.2.1 Suðvesturland nær frá Reykjavík að Hvalfjarðarbotni  

(Elliðaánum í Reykjavík   að og með  Botnsá í Hvalfirði)

Telur þetta um 6 veiðisvæði sem gefa lax.  Meðalveiði á 

tímabilinu 1998 til 2009 er 6,6% og hefur farið hæst í tæp 10% 

heildarveiði landsins árið 2000. Minnsta hlutfall svæðisins er frá 

árinu 2009 sem var 4,7%  af heildarveiði á landinu.  Aflahæstu ár í 

þessum landshluta eru  Laxá í Kjós og Bugða með mest

1.200 laxa. Næstar eru Elliðaárnar og Leirvogsá með 

til 700 laxa meðalveiði áranna 1998 til 2009.

laxveiðileyfa í ám sem tilheyra þessu landsvæði nema tæpum 90 

milljónum króna eða sem nemur 4% af heildartekjum ársins

 

nær frá  norðanverðum  Hvalfirði að Gilsfirði 

og með Staðarhólsá og Hvolsá í Dölum).  Þessi 

landshluti hefur flestar laxveiðiár á landinu eða um 45 veiðisvæði.  

i er 36% og hefur farið hæst yfir 45% af 

en það var árið 2003.  Minnsta hlutfallsveiði á 

2007. Aflahæstu ár á Vesturlandi eru Þverá 

og  Kjarrá, Norðurá, Langá, Laxá í Dölum, Grímsá og Tungná,  

Haffjarðará og Laxá í Leirársveit. Þessar ár eru allar með meðalveiði  yfir 1.000 laxa

unum 1998 til 2009. Á vatnasvæði Hvítár í Borgarfirði veiðast yfir 

Tekjur þessa landsvæðis á árinu 2009 af sölu laxveiðile

2% af heildartekjum ársins. 

Mynd 13 - Hlutfall 
Vesturlands í tekjum 

nær frá Reykjavík að Hvalfjarðarbotni   

lliðaánum í Reykjavík   að og með  Botnsá í Hvalfirði).  

þetta um 6 veiðisvæði sem gefa lax.  Meðalveiði á 

tímabilinu 1998 til 2009 er 6,6% og hefur farið hæst í tæp 10% af 

innsta hlutfall svæðisins er frá 

2009 sem var 4,7%  af heildarveiði á landinu.  Aflahæstu ár í 

þessum landshluta eru  Laxá í Kjós og Bugða með mesta veiði, yfir 

1.200 laxa. Næstar eru Elliðaárnar og Leirvogsá með á bilinu 600 

a 1998 til 2009. Tekjur af sölu 

laxveiðileyfa í ám sem tilheyra þessu landsvæði nema tæpum 90 

milljónum króna eða sem nemur 4% af heildartekjum ársins 2009.   

Haffjarðará og Laxá í Leirársveit. Þessar ár eru allar með meðalveiði  yfir 1.000 laxa.  Allt að 

atnasvæði Hvítár í Borgarfirði veiðast yfir 

Tekjur þessa landsvæðis á árinu 2009 af sölu laxveiðileyfa voru tæpar 



 

   

(Gufudalsá í Þorskafirði að og með Laxá í Hrútafirði)

um 15 veiðiár sem gefa laxveiði

landsvísu

2004. Minnsta veiðin hefur 

heildinni. Þær ár sem mest

Langadalsá,

meðalveiði frá 160 löxum 

þessu svæði voru tekjurnar af sölu laxveiðiley

1,4% 

5.2.4 Norðurland vestra

(Hrútafjarðará að og með Fljótaá í Fljótum).  Á  þessu svæði eru rúm 

20 veiðisvæði sem gefa laxveiði að jafnaði. Meðalveiði svæðisins er 

14% af heildarveiði landsins en hefur mest farið í

Minnsta hlutfallsveiði svæðisins 

Á norðvesturlandi eru aflahæstu ár Blanda, Miðfjarðará

Vatnsdalsá  með 850 til 1200 laxa meðalveiði á á

Á þessu svæði voru tekjur af laxveiðileyfasölu 

 

 

   

Mynd 14 - Hlutfall Vestfjarða í 
tekjum 
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Mynd

5.2.3 Vestfirðir ná í þessari úttekt frá Gilsfi

(Gufudalsá í Þorskafirði að og með Laxá í Hrútafirði)

um 15 veiðiár sem gefa laxveiði. Hlutur þeirra

landsvísu, meðalveiði 2,6% sem mest hefur farið í rúm 3,3% árið 

2004. Minnsta veiðin hefur verið í nokkur ár rétt um 2% af 

heildinni. Þær ár sem mest að kveður hér eru Laugardalsá, 

Langadalsá, Hvannadalsá og Deildará. Þessar

meðalveiði frá 160 löxum til 300 laxa á árunum 1998 til 2009.

þessu svæði voru tekjurnar af sölu laxveiðileyf

1,4%  af allri sölu ársins 2009. 

 

 

estra nær frá Hrútafirði að Héðinsfirði  

(Hrútafjarðará að og með Fljótaá í Fljótum).  Á  þessu svæði eru rúm 

20 veiðisvæði sem gefa laxveiði að jafnaði. Meðalveiði svæðisins er 

en hefur mest farið í 23% árið 1998. 

Minnsta hlutfallsveiði svæðisins er aðeins 9% metárið 2008. 

flahæstu ár Blanda, Miðfjarðará, Víðidalsá og 

Vatnsdalsá  með 850 til 1200 laxa meðalveiði á árunum 1998 til 2009. 

tekjur af laxveiðileyfasölu eru tæpar 380 mkr. eða 15,5% árið 2009.

Mynd 15 - Hlutfall Norðurlands 
vestra í tekjum 

ná í þessari úttekt frá Gilsfirði að Hrútafirði 

(Gufudalsá í Þorskafirði að og með Laxá í Hrútafirði).  Alls eru þar 

lutur þeirra er heldur rýr á 

farið í rúm 3,3% árið 

ár rétt um 2% af 

kveður hér eru Laugardalsá, 

og Deildará. Þessar ár eru með 

á árunum 1998 til 2009. Á 

fa 37,5 mkr. eða 

eru tæpar 380 mkr. eða 15,5% árið 2009. 



 

Mynd 16 - Hlutfall Norðurlands 
eystra í tekjum 

 

(Óla

veiðisvæði sem gefið hafa laxveiði

af heildarveiði landsins.  Hér hefur veiðin farið mest í 10%  árið 

2002  og minnst verið 5% af heildarveiði árið 2008. Á 

Norðurland

um

eru Skjálfandafljót, Hafralónsá, Fnjóská, Svalbarðsá og Sandá

Þessar ár eru með meðalveiði frá 200 til 500 laxa 

tekur til sín 9% af tekjum heildarinnar 

 

5.2.6 Austurland nær frá Bakkafirði að Höfn í Hornafirði 

(Miðfjarðará að og með Laxá í Nesjum).  Á 

veiðisvæði sem gefa lax og er meðalveiðin á svæðinu 9,5%

heildarveiði landsins. Svæðið  hefur mest gefið  14% af laxveiði á 

landinu árið 2002 en farið niður í

Vopnafjarðarárnar Selá og Hofsá með 1

meðalveiði. Á Austurlandi er tvær ár sem hafa

veiði af seiðasleppingum.  Þetta eru Breiðdalsá með 450 laxa 

meðalveiði og Jökla og Fögruhlíðará sem nýhafið er að sleppa  í 

gönguseiðum. Þar var veiðin 320 laxar árið 2009.

gefur 8,4% af heildartekjunum árið 2009
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Mynd 

5.2.5 Norðurland eystra nær frá Ólafsfirði út á Langanes 

(Ólafsfjarðará að og með Hafralónsá í Þistilfirði).  Hér eru tæp 20 

veiðisvæði sem gefið hafa laxveiði. Meðalveiði svæ

af heildarveiði landsins.  Hér hefur veiðin farið mest í 10%  árið 

2002  og minnst verið 5% af heildarveiði árið 2008. Á 

Norðurlandi eystra  ber helst að nefna Laxá í Aðaldal sem er með 

um 1.000 laxa meðalveiði. Aðrar ár á svæðinu sem vert e

eru Skjálfandafljót, Hafralónsá, Fnjóská, Svalbarðsá og Sandá

essar ár eru með meðalveiði frá 200 til 500 laxa á árunum 1998 til 2009.  Norðurland

tekur til sín 9% af tekjum heildarinnar árið 2009, en þær nema tæpum 214 mkr. 

nær frá Bakkafirði að Höfn í Hornafirði 

(Miðfjarðará að og með Laxá í Nesjum).  Á Austurlandi eru um 17 

veiðisvæði sem gefa lax og er meðalveiðin á svæðinu 9,5% af 

. Svæðið  hefur mest gefið  14% af laxveiði á 

2 en farið niður í 6% sumarið 2008. Hér bera af 

Vopnafjarðarárnar Selá og Hofsá með 1.350 til 1.650 laxa 

i er tvær ár sem hafa í uppistöðu sinni 

veiði af seiðasleppingum.  Þetta eru Breiðdalsá með 450 laxa 

ruhlíðará sem nýhafið er að sleppa  í 

var veiðin 320 laxar árið 2009.  Sala laxveiðileyfa í ám á þessu landsvæði 

árið 2009 eða um 202 mkr.   

 17 - Hlutfall Austurlands í 
tekjum 

nær frá Ólafsfirði út á Langanes 

í Þistilfirði).  Hér eru tæp 20 

eðalveiði svæðisins er 7,5% 

af heildarveiði landsins.  Hér hefur veiðin farið mest í 10%  árið 

2002  og minnst verið 5% af heildarveiði árið 2008. Á 

a Laxá í Aðaldal sem er með 

1.000 laxa meðalveiði. Aðrar ár á svæðinu sem vert er að nefna 

eru Skjálfandafljót, Hafralónsá, Fnjóská, Svalbarðsá og Sandá. 

Norðurland eystra 

 

ala laxveiðileyfa í ám á þessu landsvæði 



 

Mynd 18 - Hlutfall Suðurlands 
í tekjum 

 

5.2.7 

Fljótshverfi að

veiðisvæði sem gefið hafa laxveiði á þessum árum. Meðalveiði er 24% 

en mest hefur svæðið gefið 35% af heildarveiði metsumarið 

Minnsta veiði var aðeins 9,5% af heildarveiði árið 2002.  Á 

svæði  eru flestar af þeim 

hlutfall 

laxlausar ár með hafbeitarseiðum.  Rangárnar 

1998 – 2009 og fóru hæst í rúma 21 þúsund laxa árið 2008. Eins ber að nefna Skógá , Vatnsá og 

Tungufljót í Biskupstungum sem byggja sína veiði einnig á seiðasleppingum.

1.500 laxa og Skógá með 1.000 laxa meðalveiði síðast

er að nefna eru Hvítá, Ölfusá, Sogið og Stóra Laxá. Þessar 

árin 1998 til 2009.  Í prósentum talið er hlutur 

mkr. eða 17,2%.  

Í þessari samantekt um landsvæðin

til þess að sýna skiptingu á veið

(Veiðimálastofnun , 2009) (Eiríkur St, 2004/2006)
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5.2.7 Suðurland nær frá  Skeiðarársandi að Selvogi (Hverfisvötn

Fljótshverfi að og með Hlíðarvatni í Selvogi). Hér eru um 30 

veiðisvæði sem gefið hafa laxveiði á þessum árum. Meðalveiði er 24% 

en mest hefur svæðið gefið 35% af heildarveiði metsumarið 

Minnsta veiði var aðeins 9,5% af heildarveiði árið 2002.  Á 

svæði  eru flestar af þeim ám sem nefndar eru hafbeitarár. Þannig hefur 

hlutfall Suðurlands verið í miklum vexti síðan farið var að rækta nær 

laxlausar ár með hafbeitarseiðum.  Rangárnar eru með meðalveiði uppá 7.000 laxa á árunum 

hæst í rúma 21 þúsund laxa árið 2008. Eins ber að nefna Skógá , Vatnsá og 

Tungufljót í Biskupstungum sem byggja sína veiði einnig á seiðasleppingum. Tungufljót 

kógá með 1.000 laxa meðalveiði síðast liðin 3 ár (2007-2009).  Aðrar ár 

sá, Sogið og Stóra Laxá. Þessar ár gefa frá 225 til 380 laxa meðalveiði

Í prósentum talið er hlutur Suðurlands í heildartekjum á landsvísu tæpar 411 

Í þessari samantekt um landsvæðin hefur höfundur stuðst við veiðitölur frá Veiðim

að sýna skiptingu á veiði eftir landshlutum (Guðni, Guðbergssoni, 2009)

íkur St, 2004/2006) (Eríkur St. E. , 2002,2003,).  

nær frá  Skeiðarársandi að Selvogi (Hverfisvötn í 

Hér eru um 30 

veiðisvæði sem gefið hafa laxveiði á þessum árum. Meðalveiði er 24% 

en mest hefur svæðið gefið 35% af heildarveiði metsumarið 2008. 

Minnsta veiði var aðeins 9,5% af heildarveiði árið 2002.  Á þessu 

nefndar eru hafbeitarár. Þannig hefur 

verið í miklum vexti síðan farið var að rækta nær 

með meðalveiði uppá 7.000 laxa á árunum 

hæst í rúma 21 þúsund laxa árið 2008. Eins ber að nefna Skógá , Vatnsá og 

Tungufljót er með 

.  Aðrar ár sem vert 

frá 225 til 380 laxa meðalveiði 

s í heildartekjum á landsvísu tæpar 411 

hefur höfundur stuðst við veiðitölur frá Veiðimálastofnun 

(Guðni, Guðbergssoni, 2009) 
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6. Helstu niðurstöður og ályktanir  

Niðurstaða  þeirrar greiningar sem gerð var í kafla 5.1 sýnir að  heildartekjur af 

laxveiðileyfasölu á landinu voru rúmir 2 milljarðar króna árið 2009.  Í skýrslu Hagfræðistofnunar 

frá 2004 kemur fram að heildartekjur af sölu laxveiðileyfa voru 991 mkr. á verðlagi í maí 2004. 

Könnunin var gerð út frá leigutekjum landeigenda árið 1988 (Hagfræðistofnun, 2004). Á þeim 

fimm árum sem liðin eru hefur talan því rúmlega tvöfaldast í krónum talið. Hér hefur 

vísitöluhækkun átt sinn þátt þar sem leiguverð veiðisvæða er oftast bundið vísitölum. 

Framreiknað verð frá árinu 2004 er um 1,5 milljarður miðað við verðlag í ágúst 2009.  Hér er því 

um verðmætaaukningu uppá rúmar 500 milljónir að ræða miðað við framreiknaðar tölur frá 1988 

eða 33%.  

Hér á árum áður voru helstu veiðileyfasalar landsins landeigendur, veiðifélög og 

einstaklingar sem stunduðu sölu laxveiðileyfa. Breyting hefur orðið á þessu á undanförnum 

árum. Nýir aðilar sem reka fyrirtæki með það markmið að skila hagnaði til eiganda sinna hafa 

verið að bætast í hópinn. Þessi þróun hefur orðið til þess að hagnaðarsjónarmið hafa gert það að 

verkum að verð hefur hækkað.  

Hækkanir á leigugreiðslum til landeigenda, með nýjum leigusamningum hafa eins og getið er 

um í kafla fjögur, einhver áhrif. Þar er tekið dæmi um 100% hækkun leiguverðs fyrir árið 2007 í 

einni á. (www.landbunadur.is, 2010).   

Frá árinu 2003 hafa hafbeitarárnar komið í inn á markaðinn, með auknu stangarfarmboði og 

hækkandi meðalveiði á landinu. Hafbeitarárnar gáfu árið 2003 rúma 3.400 laxa. Árið 2008 var 

laxveiði úr þessum ám orðin rúmir 29 þúsund laxar. Með tilkomu hafbeitaránna hefur orðið mikil 

aukning á stangaframboði. Yfir  sjöþúsund stangardagar hafa bæst við íslensku laxveiðiflóruna 

eftir að byrjað var að rækta upp veiðiár með þeim hætti að sleppa hafbeitarseiðum í þær. Þessi 

aukning hefur átt sinn þátt í hækkandi verði á veiðileyfum sem til er komin vegna aukins 

framboðs af dýrum veiðidögum. 
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Með uppkaupum neta í Hvítá í Borgarfirði má ætla að verðmætaaukning hafi orðið í þeim 

bergvatnsám sem renna í Hvítá með aukinni laxgengd.  Það hafa því fjölmargir þættir orðið til 

þess að hækkun hefur orðið á tekjum af sölu laxveiðileyfa á landinu síðast liðin fimm ár. 

6.1 Efnahagsleg áhrif 

Í skýrslu Hagfræðistofnunar frá árinu 2004 kemur fram að 45% af útgjöldum veiðimanna á 

Íslandi eru veiðileyfi. Aðrir stórir útgjaldaliðir eru akstur, matur og drykkur auk gistingar. Þegar 

skoðuð eru bein, óbein og afleidd áhrif af veiðileyfasölu eins og skýrsluhöfundar setja þau fram, 

sést að beinu áhrifin eru 23%, sem skiptast í veiðileyfi 13% og aðrar beinar tekjur 10%.  Óbeinar 

og afleiddar tekjur nema um 77%.  Líklegt er að þetta hlutfall hafi ekki breyst  að ráði á 

undanförnum fimm árum.  Til að fá mynd af efnahagslegum áhrifum fyrir árið 2009 eru 

niðurstöður úr kafla 5.1 settar í þetta samhengi.  Heildartekjur af sölu laxveiðileyfa voru árið 

2009 rúmir 2 milljarðar. Það eru 13% af því heildarefnahagslega virði sem 

veiðileyfamarkaðurinn skapar hér á landi. 

 

Tafla 4 Efnahagsleg áhrif stangaveiðimanna árið 2009, tölur í þús. 

 

Heildarefnahagslegt virði stangaveiða á Íslandi fyrir árið 2009 nam því 15.460 mkr.  Þessi beinu, 

óbeinu og afleiddu áhrif eru er því í heildina áhrifin af þeim útgjöldum sem veiðimenn standa 

straum af með því að kaupa veiðileyfi.  Þarna er verið að heimfæra áhrifalíkan á veiðimenn, 

sambærilegt við það sem gert er þegar reiknuð eru út efnahagsleg áhrif ferðamanna á hagkerfið 

(Hagfræðistofnun, 2004). 

Efnahagsleg áhrif stangaveiðimanna á Íslandi árið 2009

Tekjur af sölu veiðileyfa 2.021                                                            

Aðrar beinar tekjur af veiðiferð 1.535                                                            

Bein áhrif samtals 3.556                                                            

Óbein og afleidd áhrif 11.904                                                          

Samtals 15.460                                                          
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6.2 Annmarkar  

Helstu annmarkar á þessari rannsókn eru þeir að hér er aðeins verið að skoða eitt ár. 

Samanburður á milli ára er því ekki til staðar. Ástæður þessa eru þær að erfitt getur reynst að afla 

sambærilegra gagna yfir lengra tímabil. Leigusamningar veiðiréttaraðila eru oft ekki nema til 

fárra ára í senn og því mismunandi hvernig gögn eru til ef þau eru til yfir höfuð.  

Þau gögn sem aflað var eru að einhverju leiti ósambærileg og hefur því þurft að samræma 

þau til þess að fá sem áreiðanlegastar niðurstöður. Að ósk þeirra aðila sem veittu upplýsingar   

eru ekki birtar upplýsingar um einstök veiðisvæði.  
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7. Lokaorð 

Það ferðalag  sem höfundur hefur farið í við gerð þessarar ritgerðar, hefur verið eins og að 

fara í veiðiferð á óþekkt veiðisvæði.  Allt krefst undirbúnings. Passa þarf að allir hlutir sem  nota 

þarf  í ferðinni séu meðferðis. Ekki er gott að standa á árbakkanum og komast að því að 

veiðihjólið eða stöngin varð eftir heima. Það hefur verið lærdómsríkt að afla þeirra gagna sem 

þurfti til að gera þessu efni sem best skil. Það að eiga samskipti við aðila sem vinna á þessum 

markaði var bæði lærdómsríkt og skemmtilegt.  

Það sem vantar fyrir íslenskan laxveiðileyfamarkað er talsmaður eða félag sem stendur vörð 

um hagsmuni veiðileyfamarkaðarins. Samtök sem þessi gætu einnig auðveldað markaðssetningu 

á laxveiði hér á landi sem og erlendis. Mikilvægt er að halda áfram að fylgjast með þróun á verði 

og tekjum í greininni sem hefur þónokkur áhrif í efnahagslegu tilliti. Athugandi væri með 

inngöngu í Samtök ferðaþjónustunar (SAF), þar sem stangaveiði á samleið með mörgum sem 

eiga aðild að þeim samtökum.  Þá væri hægt að nýta þá þekkingu sem SAF hefur og styrk þeirra 

til markaðssetningar á íslenskum stangaveiðimarkaði. Það þyrft að vera ein sterk rödd sem talar 

fyrir þá aðila sem starfa í þessari grein. Tökum sem dæmi fyrirhugaða hesthúsabyggð á bökkum 

Elliðaáa. Í upphafi var ekki hlustað á sjónarmið Stangaveiðifélags Reykjavíkur um þá ógn sem 

stóð af framkvæmdunum við lífríki árinnar. Hagsmunir hestamanna voru teknir fram yfir 

hagsmuni náttúrulegra fiskistofna Elliðaánna. Það var ekki fyrr en félagið kærði deiliskipulag 

svæðisins að tillagan var felld og hagsmunir náttúrunnar teknir með í reikninginn.  Hér var 

Landssamband hestamanna bakhjarl hestamannafélagsins Fáks. Engin slík samtök voru til að 

styðja við SVFR. 

Þessar vangaveltur eru það sem situr eftir. Það hversu mikilvægt er að uppbygging 

greinarinnar verði fagleg og orðspor hennar áreiðanlegt.   



41 

 

 

Heimildaskrá 
Alþingi Íslendinga. (2006). Lög um Lax og silunngsvieði nr. 61 frá 2006 . Lög um Lax og silunngsvieði nr. 61 
frá 2006 . http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006061.html 
 
Alþingi Íslendnga. (2010, April). www.althingi.is. Retrieved from Lagasafn lög um lax- og silungsveiði nr. 61 
frá 2006: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006061.html 
 
Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands. (2004). Efnahagslegur ávinningur af aukinni fiskgengd í vatnasvæði 
Ölfusár og Hvítár. Selfoss: Atvinnuþróunarsjóður Suðurlands. 
 
Blanda í Blöndugili. (2009). Reykjavík: Veiðimálastofnun. 
 
Brynjar Örn Ólafsson. (2009). Verðmæti íslenskra stangaveiðisvæða. Reykjavík: Brynjar Örn Ólafsson. 
 
Guðmundur  Daníelsson. (1968). Elliðaárnar Paradís Reykjavíkur. Reykjavík: Bókaútgáfa Guðjóns Ó 
Guðjónssonar. 
 
Eiríkur St. Eiríksson. (2004). Stangaveiðihandbókinn 3. bindi. Mosfellsbær: ESE - Útgáfa og fréttaþjónusta. 
 
Haraldur Eiríksson. (2010, april 20). Sölustjóri Stangaveiðifélags Reykjavíkur. (Sigurbergur Steinsson, 
Spyrill) 
 
Eiríkur St. Eiríksson. (2009). Stangaveiði: Bankaveiðin hrunin. Frjáls verslun , 60-68. 
 
Eiríkur St. Eiríksson. (2002,2003,). Stangaveiðihandbókinn Bindi 1 & 2. Reykjavík: Skerpla. 
 
Guðni Guðbergsson. (2008). Lax- og silungsveiðin 2008. Reykjavík: Veiðimálastofnun. 
 
Guðmundur Guðjónsson. (2007). Lax-á 20 ára. Sportveiðiblaðið , 2. tlb, 72 - 77. 
 
Guðni Guðbergsson. (2010, april). Veiðitölur . (Sigurbergur Steinsson, Spyril) 
 
Hagfræðistofnun. (2004). Lax- og silungsveiði á Íslandi. Efnahagsleg áhrif . Reykjavík: Hagfræðistofnun 
Íslands. 

 
Hagfræðistofnun. (2004). Flug- og ferðaþjónusta á Íslandi: Umfjöllun í tilefni af beiðni Ryanair um lækkun 
gjalda á Keflavíkurflugvelli. Reykjavík: Hagfræðistofnun HÍ. 

 
hagstofa.is. (2010, april 25). Retrieved from Hagstofa Íslands: 
http://hagstofan.is/?PageID=622&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN00101%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir
+kyni+og+aldri+1841%2D2010+++%26path=../Database/mannfjoldi/Yfirlit/%26lang=3%26units=Fjöldi 

 
Landsvirkjun. (2007). Rannsóknir á lífríki Þjórsár og fyrirhugaðar mótvægisaðgerðir. Nýjar virkjanir á 
Suðurlandi . 
 
Óþekktur. (1970). Íslending sögur IV Bindi Vatnsdæla saga. Akranes: Skuggsjá. 

 
Stangaveiðifélag Reykjavíkur. (2009, október). Söluyfirlit 2009. Reykjavík. 



42 

 

 
Stangaveiðifélag Reykjavíkur. (2009). Ársskýrsla Stangaveiðifélags Reykjavíkur 2009. Reykjavík: 
Stangaveiðifélag Reykjavíkur. 
 
Veiðimálastofnun . (2009). Ársskýrsla. Reykjavík: Veiðimálastofnun. 
 
www.agn.is. (2010, april). Agn ehf. heimasíða. 
 
www.angling.is. (2010, april). Landssamband veiðifélaga. 
 
www.fishpal.com. (2010, april). fish Pal Ltd.: http://fishpal.com/Norse/Iceland/?dom=Pal 
 
www.flyfishiceland.com. (2010, apríl). Sótt af Lax ehf. 
 
www.landbunadur.is. (2010, april). Bændasamtök Íslands : 
http://www.landbunadur.is/landbunadur/wgbi.nsf/df023bde358b3bb700256b270046b274/abbc516f5918d4b10025722f0
03e9962?OpenDocument 

 
www.lax-a.is. (2010, april). Lax-á ehf. 
 
www.nat.is. (2010, april). NAT norðurferðir: http://www.nat.is/veidi/veidi.htm 
 
www.strengir.is. (2010, april). Veiðiþjónustan Strengir heimasíða. 
 
www.svfr.is. (n.d.). Stangaveiðifélag Reykjavíkur heimasíða. 
 
www.svfr.is. (2010, apríl). Stangaveiðifélag Reykjavíkur heimasíða. 
 
www.veidimal.is. (2010, Apríl). Veiðimálastofnun. 
 
www.votnogveidi.is. (2010, april). Vötn og veiði: http://www.votnogveidi.is/frettir/ 
 
Þröstur Elliðason. (2010, april). Eigandi Strengja . (Sigurbergur Steinsson, Spyrill) 

 
 

 


