
Laxá á Refasveit er náttúruparadís sem 
fáir vita um, en hún er rétt norðan við 
Blönduós.  Hún  rennur  um  Laxárdal, 
sem er grösugur og gróinn dalur.  Fyrir 
hundrað árum voru þarna 20 býli,  en 
nú er dalurinn að mestu leyti kominn í 
eyði. Þarna getur orðið ansi snjóþungt. 
Áin  á  upptök  sín  ofarlega  í 
Laxárdalnum  þar  sem  heita 
Kattartungur,  á  milli  eyðijarðanna 
Litla-Vatnsskarðs  og  Refstaða.  Þar 
skiptast  á  melar,  móar,  mýrar  og 
nokkur smávötn eru þar. Nokkru neðar 
fellur Norðurá í hana, en hún á upptök 
sín  í  Norðurárdal,  þar  sem 
Þverárfjallvegur  liggur  yfir  í 
Skagafjörð.  Árnar sameinast fyrir ofan 
þjóðveg  við  Skrapatungurétt,  sem  er 
fornfræg stóðrétt. Neðan þjóðvegar eru 
háir  bakkar  með  ánni  og  hún  rennur 
um gljúfur eitt mikið.

Áin rennur til sjávar í Laxárvík, en þar 
er æðifagurt útsýni frá háum melum og 
bökkum  Laxár.  Til  norðurs  er 
Skagaströnd  þar  sem  Spákonufell  rís 
hæst  fjalla  og  yfir  flóann  sér  til 
Strandafjalla,  með  Gjögur  í  norður. 
Háir  bakkar  eru  með  sjó  fram og þó 
nokkur  sjávaralda  og  vel  hægt  að 
ímynda sér þau átök er verða þarna í 
stórviðrum,  enda  er  fjaran  síbreytileg 
og  árósinn  getur  færist  til  milli  ára. 
Fjölskrúðugt  fuglalíf  er  þarna  og 
æðarvarp  sem  var  nýtt  á  árum  áður. 
Stöku sinnum sjást  hvalir.  Nokkuð er 
um  sel,  stundum  veiðimönnum  til 
skapraunar. 
Veiðisvæðið  hefur  verið  byggt  upp  á 
undanförnum  árum.  Laxastigi  hefur 
verið  steyptur  í  árgljúfrinu,  mikið 
mannvirki.   Þar  var  áður  brú,  yfir 
Ámundahlaup,  þar  sem  áin  fellur  í 
þröngu  og  djúpu  gili.  Eftir  stendur 
tignarlegt  brúarstæði  og  vel  hægt  að 
ímynda sér hve hrikalegt hefur verið að 
fara þar yfir. Þar hljóp yfir á árum áður 
strokufanginn Nikulás Guðmundsson, 

sem  var  á  flótta  undan  réttvísinni. 
Þótti það hin mesta dirfska, enda snéru 
þeir  frá  sem  veittu  honum  eftirför. 
Hann  mun  einnig  hafa  berað  þeim 
bossa sinn („múnað“) til háðungar.  

Búið er að ganga frá stíg og göngustiga 
miklum niður í gljúfrið.  Hann kemur 
niður  milli  Gljúfrabúa  og  Kistu  sem 
eru góðir veiðistaðir.  Þarna var á árum 
áður oft ógreiðfært og ýmsum stóð ógn 
af því að fara niður að ánni til veiða, en 
nú er það greiðfært.

Gott  veiðihús  er  fram  í  dal  á  milli 
bæjanna  Balaskarðs  og  Mánaskáar. 
Balaskarð er eini bærinn í dalnum sem 
er  í  byggð.  Það  er  talið  að 
landnámsmaðurinn Hólmgöngu-Máni 

hafi  búið  á  Mánaskál  og  að  hann  sé 
heygður  í  fjallinu  Illviðrahnjúki,  sem 
er  þar  fyrir  ofan.  Veiðihúsið  er  búið 
helstu  nútímaþægindum;  þar  eru  þrjú 
svefnherbergi,  svefnloft,  dagstofa  og 
eldhús,  en  einnig  er  ágæt  verönd  og 
kolagrill.   Aðstaða  er  til  að  hreinsa 
veiðina í útivaski og þarna er geymsla 
með  frystikistu.   Fólk  þarf  sjálft  að 
hafa  með  sængurföt,  handklæði  og 
slíkt.  Á  bænum  Syðra-Hóli  þarf  að 
nálgast  lykillinn  að  veiðihúsinu  ef 
húsið er lokað og líka að skila honum 
þangað.  Diskaþurrkur og hreinsiklúta 
eru á staðnum Sonja G. Wíum sér um 
það og þrif 8975498.
 

Helgi Sigurðsson einn af leigutökum 
árinnar fyrir framan veiðihúsið



Á  veiðisvæði  Laxár  er  veitt  á  þrjár 
veiðistangir  og  ennfremur  er 
tilraunasvæði  fyrir  ofan  ármót  og  í 
Norðuránni  og  þar  má  veiða  á  eina 
stöng  til  viðbótar.   Á  haustin  fækar 
stöngum í tvær og eina í norðurá .Þetta 
svæði gaf þó nokkuð af laxi og silungi 
á síðasta ári.  Enginn lax veiddist þó í 
Norðuránni,  en  þar  hefur  sést  lax. 
Tveir laxar veiddust frammi á dal, fyrir 
landi  Mánaskálar,  og  nokkuð  af 
silungi.

Leigutakar  leggja  áherslu  á  að 
veiðisvæðið er fjölskylduvænt og njóta 
til  þess  stuðnings  bænda.  Upplagt  er 
fyrir vinafjölskyldur að vera þar saman 
og njóta þess að veiða í stórbrotinni og 
oft  gjöfulli  á  og  njóta  um  leið 
útiverunnar  í  fögrum  og  ótrúlega 
afskekktum  dal,  sem  í  raun  er 
sannkölluð  náttúruparadís.   Sama  má 
segja um árgilið, en í því eru fjölmargir 
glæsilegir  berggangar  og  við  þá 
myndast  góðir  veiðistaðir,  til  dæmis 
Garðshorn,  Hurðarhylur,  Gljúfrabúi, 
Krummi  og Hjónahylur.  Það er  stutt, 
eða  um  tíu  mínútna  keyrsla,  til 
Skagastrandar  og  til  Blönduóss.   Á 
leiðinni að Blönduósi er golfvöllur og 
hægt  er  að  fara  í  sund  í  báðum 
byggðarlögum.

Hér  á  eftir  fylgir  veiðileiðsögn  okkar 
um  ána  með  þeim  takmörkum  að 
einungis  er  fjallað  um svæðið frá  ósi 
og  upp  að  Skrapatungu.   Margir 
fallegir  veiðistaðir  eru  þar  ofar  og 
einnig  er  Norðuráin  nánast  óskrifað 
blað.   Við byrjum leiðsögn okkar við 
ósinn  og  förum  upp  með  ánni.   Við 
ökum  þjóðveginn  frá  Blöndósi  til 
Skagastrandar,  tökum  afleggjara  eða 
slóða til  vinstri rétt  áður en komið er 
að  brúnni.   Slóðinn  liggur  niður  að 
ósnum (Ósvík, Garðshorn, Melstrengur 
og Hurðarhylur), en einnig er hægt að 
keyra að ánni fyrir neðan brúna og aka 
til veiðistaðanna þar og niður með ánni 

(Flaumur,  Efri-Rani,  Neðri  Rani, 
Hornbreiða,  Grófarhylur,  Horn, 
Horneyri, Vaðhylur og Einbúi).

Á  leiðinni  niður  að  ósi  er  hægt  að 
stöðva  við  Flúðir  og  hægt  er  að  aka 
niður að gamla brúarstæðinu.  Þar eru 
bifreiðastæði, en hentugast er að leggja 
við stíginn og stigann sem liggur niður 
að  ánni  (Kistan,  Hjónahylur  eða 
Bríkarhylur, Stigastrengur, Gljúfrabúi). 
Einnig  er  hægt  að  legga  fyrir  neðan 
gamla  brúarsvæðið.  Þar er  gilið  mjög 
stórbrotið, nánast hrikalegt.
Margir  freistast  til  að  skyggnast  í 
hylina  í  gilinu,  einkum í  Kistuna,  en 
þar sést oft lax.  Við mælum ekki með 
þessu  því  að  oftast  kemur  styggð  á 
fiskinn og hann veiðist síður.

ÓsvíkÓsvík
Ósvíkin  breytist  frá  ári  til  árs.  Frá 
árbökkum  við  óshlíðina  er  í  byrjun 
sumars  hægt  að  fylgjast  með 
laxatorfum fara inn og út um árósinn. 
Greinarhöfundar  hafa  séð  laxatorfu 
synda upp ána á háfjöru, hreint ótrúleg 
sjón  þegar  laxinn  rennir  sér  upp 
sandfjöruna og inn í ósinn.  Einnig er 
bleikja  í  ósvíkinni.   Fólksbílafært  er 
niður að ósnum.  Ekið er niður bratta 
hlíð  og  þegar  blautt  er  getur  slóðinn 
orðið illfær fólksbílum, því þá verður 
ansi  hált.   Gengið  er  upp  með 
óshlíðinni  í  átt  að  Garðshorni  sem 
tekur 5 mínútur.  Stundum er jeppafært 
þangað en ekki er þó mælt með þeim 
ferðamáta.  Þarna er einnig gaman að 
setjast  niður,  fá  sér  kaffisopa,  njóta 
útverunnar og útsýnisins yfir hafið með 
fuglasöng í bakgrunni.

Laxárvík

Ósvík

Garðshorn



Garðshorn
Þetta  er  fyrsti  áningarstaður  laxins  í 
ánni og er þetta oft gjöfull veiðistaður í 
byrjun  veiðitímabils.  Áin  er  þarna  í 
tveim strengjum og breytir gjarnan um 
farveg frá ári til árs. Hér er í raun um 
tvo  veiðistaði  að  ræða,  hvor  við sinn 
bergganginn,  Syðra-  og  Nyðra- 
Garðshorn.  Í  seinni  tíð  hefur  Nyðra-
Garðshorn verið gjöfulla, en áin hefur 
verið vatnsmeiri þeim megin.
Syðra-Garðshorn var  á  árum  áður 
góður veiðistaður, en strengurinn hefur 
verið fremur vatnslítill á síðustu árum. 
Haustið 2002 virtist þó sem áin væri að 
færa sig að nýju yfir í þennan farveg. 
Þarna  er  straumhröð  renna  ofan  við 
klettsnef, sem verður síðan að ágætum 
hyl  og er grjót í hylnum miðjum, þar 
sem lax  heldur  sig  gjarnan,  og  fellur 
vatnið  úr  hylnum  í  fallegri  breiðu. 
Best er að byrja að kasta í strenginn og 
halda  áfram  niður  fyrir  breiðuna, 
glæsilegur fluguveiðistaður.

Nyðra-Garðshorn  hefur  verið  einn 
besti  veiðistaðurinn  í  ánni  á 
síðustu  árum.   Mjög  glæsilegur 
staður.  Stór  klettur  sem minnir  á 
álfahöll  með  inngönguporti,  þar 
sem hurðin er opin, en fallbrúin er 
týnd og tröllum gefin. Áin fellur í 
góða skál framan við klettinn og í 
henni miðri er grjót.  

Skálin  heldur  áfram  fyrir  klettinn  og 
steinbríkina sem er út frá honum og inn 
í dýpið við „hurðargættina“ og handan 
hennar.   Síðan  tekur  við  alllangur 
strengur.  Lax liggur oft um allt þetta 
svæði  og  ekki  síst  við  grjótið  efst  í 
skálinni.  Afar  skemmtilegt  veiðisvæði 
bæði fyrir flugu- og maðkveiði.

Melstrengur
Þar var áður ágætur tökustaður, en áin 
hefur  verið  vatnslítil  á  þessum  stað 
síðustu  árin.  Þarna  er  hvítur  steinn  í 
botni og það var einmitt tökustaðurinn. 
Vísbendingar voru um að áin væri að 
færa  sig  að  nýju í  sinn gamla  farveg 
þarna  og  þá  gefur  þessi  veiðistaður 
aftur væntanlega.

Hurðahylur
Mjög  glæsileg  flugubreiða,  en  fyrir 
ofan hana er tvískiptur hylur beint fram 
af bergganginum.  Það er líka hægt að 
veiða þarna með maðki. Greinileg hurð 
er að álfaklettinum. Allt of fáir fara á 
þennan stað og minni veiði þar því en 
ella. Við veiðum þarna gjarna og sjáum 
oft  lax.   Lax veiðist  líka  þarna  í  lok 
sumars.

         Bjarni í Brauðbæ 
með dágóða veiði úr Garðshorni

Hurðarhylur



Kjósarbreiða og Kjósarhylur
Kjósarbreiða  er  spölkorn  fyrir  ofan 
Hurðarhyl og er vel reynandi að kasta 
flugunni þarna.  Rétt ofar við breiðuna 
er Kjósarhylurinn.

Krummi
Á  klettinum  fyrir  ofan  strenginn  er 
allstór  hrafnslaupur,  sem  vafalítið  er 
tilefni nafnsins.

Drottning
Lítill  veiðistaður  rétt  fyrir  ofan 
Krumma.

Kónganef
Ekki ýkja spennandi veiðistaður í dag, 
en þarna var á árum áður myndarlegur 
strengur sem oft gaf vel.  Vel þess virði 
að prófa einkum þegar mikið vatn er í 
ánni.

Gljúfrabúi
Hefur  allt  sem einn  veiðimaður  getur 
óskað  sér  og  jafnframt  er  hann  einn 
albesti veiðistaðurinn í ánni.  Hann nær 
frá efsta hvítfyssinu niður á brot.  Hér 
ættu  allir  að stoppa sem í  ána  koma, 
hvort  heldur  sem  er  til  að  njóta 

stórbrotins  landslags  eða til  að veiða. 
Þarna  eru  brattar  hlíðar  og  samt 
ótrúlega  mikil  gróður,  mosi,  hvönn, 
burkni,  blágresi,  loðvíðir  með  meiru. 
Hylurinn er mjög stór og laxinn leynist 
víða.  Fyrir maðkveiðimenn er rétt að 
vita að þó nokkuð er um festur ofarlega 
í  hylnum.   Þegar  laxinn  fer  niður  á 
breiðuna er það oft tökufiskur. Bæði er 
hægt að veiða þarna á maðk og flugu. 
Flestir veiða þarna að sunnanverðu.

Stigastrengur
Lax  sást  oft  í  strengnum  þar  sem 
göngustiginn  kemur  niður  í  gilið. 
Hann liggur þá við norðurbakkann, en 
tveir steinar marka strenginn í suður. 

Hjónahylur eða Bríkarhylur
Mjög stór og mikill hylur rétt fyrir ofan 
Stigastreng.  Þarna er oft lax í miðjum 
hylnum,  en  þar  er  stórgrýti.   Einnig 
liggur  oft  lax  við  stálið  að 
norðanverðu.   Flestir  veiða  þarna  að 
sunnanverðu,  en  ýmsir  telja  betra  að 
veiða  hann  norðanmegin,  af  því  að 
meiri  líkur  eru  á  að  styggja  laxinn 
þegar  veitt  er  sunnanmegin.   Sumir 
standa fyrir framan hylinn og kasta upp 

Hurðarhylur
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 Hjónahylur



í hann með maðki og flothylki.  Fyrir 
ofan  Hjónahyl  eru  flúðir  og  strengir 
sem rétt er að reyna við.

Kistan
Hefur verið besti veiðistaðurinn í ánni 
um  árabil.   Kistan  er  eiginlega 
klettaþró,  dýpst efst en grynnist  síðan 
niður  á  fallegt  brot.   Í  framhaldi  eru 
síðan strengir niður í Hjónahyl.  

Kistan er yfirleitt full af fiski, en getur 
verið erfitt að eiga við hann.  Þetta er 
draumastaður  fyrir  maðkveiði  en 
hentar einnig ágætlega fyrir fluguveiði 
þótt klettastálið  sé að baki.  Stundum 
er eins og bergið sé að falla yfir mann. 
Fyrir ofan Kistuna er laxastiginn og má 
ekki  veiða  í  honum  né  heldur  í 
Ámundahlaupi.  Þar sést stundum lax.

Flúðir
Þær  bera  nafn  sitt  með  réttu,  en  áin 
lækkar  þarna  mikið  og  myndar 
klettaflúðir,  rétt  fyrir  ofan laxastigann 
og  gamla  brúarstæðið  yfir 
Ámundahlaup.  Tökustaður  er  einkum 
þar sem meginhluti  vatnsins skellur  á 
steinriði.  Þar  safnast  fiskur  fyrir  við 
suðurbakkann en þar myndast pottur út 

frá  litlum  kletti  í  bakkanum  með 
nokkurri vatnsólgu og töluverðu dýpi. 
Stundum sést lax í pottinum.  Þetta er 
fyrst  og  fremst  maðkastaður,  en  má 
reyna með flugu.

Einbúi
Um 400  metrum fyrir  ofan  Flúðir  er 
Einbúi,  sem  var  á  árum áður  ágætur 
veiðistaður.   Hinsvegar er áin þarna í 
norðurstrengnum  vatnslítil  í  dag  og 
staðurinn ekki veiðilegur. Virðist hafa 
fyllst af möl.

Vaðhylur
Rétt  fyrir  ofan  Einbúa,  fyrir  framan 
eyju í ánni, er frekar grunnur en langur 
strengur sem oft geymir fisk. 

Horneyri
Er  lítill  pollur  tæplega  100  metrum 
fyrir ofan Vaðhyl.  Er rétt fyrir framan 
litla  malareyri  úit  í  ánni.   Hefur ekki 
gefið fisk síðustu ár.

Hornbreiða
Fallegur  og  frábær  fluguveiðistaður, 
sem er rétt fyrir ofan krappa beygju í 
ánni.  Lax getur verið þarna víða og þó 
einkum við tvo nokkuð áberandi steina 
úti  í  strengnum.  Stundum sést  fiskur 
bylta sér í strengnum. 

Horn
Er  fremur  lítil  pollur  upp  með 
klettinum  og  síðan  er  Hornbreiðan  í 
beinu framhaldi.

Grófarhylur
Oft  verið  einn  af  bestu  veiðistöðum 
árinnar.   Hann  byrjar  í  rennu  fyrir 
neðan háan klett og breikkar síðan og 
dýpkar  og  endar  með  fallegri  breiðu, 
sem nær niður fyrir gamalt brúarstæði. 
Nokkrir  stórir  steinar  eru  í  botni 
rennunar  og  laxinn  liggur  oft  í 
námunda  við  þá.   Flestir  veiða  í 
þessum hyl frá suðurbakkanum, en það 
getur  verið  erfitt.   Bæði  á  fiskurinn 

Kistan

Grétar Már Sigurðsson sendiherra 
búinn að setja í lax í Kistunni



aðvelt  með  að  sjá  veiðimanninn  og 
bakkastið  getur  reynst  erfitt  þar  sem 
hár bakki er á bak við mann.  Forðist 
að skyggna hylinn,  en það má oft  sjá 
lax í honum.  Okkar reynsla er að það 
sé  betra  að  veiða  þarna  frá 
norðurbakkanum.   Fyrir  maðkveiði 
getur  verið  árangursríkt  að  nota 
flotholt.

Neðri Rani
Er  nánast  beint  fyrir  ofan  Grófarhyl. 
Áin rennur  þarna í  þó nokkrum halla 
og endar með flúðum og streng sem fer 
undir  bjargið  við  suðurbakkann.   Þar 
fyrir neðan er stundum lax, en meira er 
um hann þó nokkuð neðar og þá frekar 
mun  nær  norðurbakkanum.   Það þarf 
að vaða talsvert út í strauminn til að ná 
góðu  rennsli  fyrir  maðkinn  í  hylinn. 
Ansi erfitt er að veiða þarna með flugu 
vegna þess að klettarnir eru fyrir aftan, 
en  helst  mætti  reyna  fluguna  frá 
norðurbakkanum.

Efri Rani
Harður  strengur  sem  enda  í  mjög 
falleggri  skál.   Þetta  er  rétt  handan 
beygjunar  og  50  metrum  fyrir  ofan 
Neðri  Rana.  Lax  getur  verið  þarna 
víða.   Stórir  steinar  eru  við  bakann, 
sem hægt er að skýla sér á bak við og 
renna með maðki,  eða kasta flugu og 
þá frekar frá norðurbakkanum.

Flaumur
Stór  og  mjög  glæsilegur  hylur  við 
bjargið undir brúnni.  Í hylnum skapast 
hringiða  og  þó  nokkur  straumur.   Í 
hylinn  fellur  foss,  sem  getur  orðið 
fyrirstaða og lax safnast í hylinn.  Oft 

hægt að njóta þess að sjá hann stökkva 
upp fossinn.   Erfitt  er  að veiða þarna 
með  flugu.   Sumir  standa  fyrir  ofan 
fossinn og renna maðki niður í hylinn. 
Aðrir reyna með maðk og flotholt.  

Snagi
Er rétt fyrir ofan brú. Vel þess virði að 
njóta  útiverunnar  á  þessum 
ævintýralega  stað.   Áin  fer  á  milli 
stórra  steina  og  myndar  flúðir  og 
rennur  bæði  fyrir  ofan  og  neðan 
steinana.  Síðan tekur við ágæt breiða 
og vel reynandi að kasta flugu þar. 

  
GöngumannahylurGöngumannahylur

Með allra fallegustu veiðistöðum í ánni 
og þó víðar væri leitað.  Þetta er í raun 
samsett og fjölbreytt svæði sem byrjar 
með strengjum, síðan tekur við löng og 
tignarleg  renna,  næst  stór  og  mikill 
hylur  og  loks  breiða.   Draumastaður 
fyrir bæði maðk- og fluguveiði.  Þarna 
er oft  mikið af fiski og hann sést  oft 
ofan  frá  bökkunum  þar  sem  farið  er 
niður að ánni, rétt áður en komið er að 
fjárhúsunum við Njálsstaði.

Húsakvörn
Snotur  veiðistaður   um  500  metrum 
ofan  við  Göngumannahyl,  bent  fyrir 
neðan bæinn Njálsstaði.   Er  rétt  fyrir 
framan malareyri sem er þarna í ánni. 
Hentar einkum fyrir maðkveiði. 



Stallur
Fallegur  strengur sem oft  geymir  fisk 
Bæði hægt að reyna maðk og flugu.  Er 
um kilómetra fyrir ofan Húsakvörn.

Ármót
Mjög  langur  og  skemmtilegur 
veiðistaður.   Þar sem árnar mætast  er 
þó nokkur straumur og mikið um grjót 
og  holur  og  dyngjur  á  um  80  metra 
löngu  svæði.   Hár  bakki  er  að 
sunnanverðu  og  best  að  standa 
norðanvið  og  kasta  flugu  eða  jafnvel 
frekar  ganga  niður  með  að 
sunnanverðu  og  renna  fyrir  með 
maðki.  Þegar bakkinn lækkar tekur við 
grasbarð  og  þar  fyrir  neðan  er  mjög 
fallegur hylur og þó nokkuð af grjóti. 
Þarna er oftast fiskur síðsumars og líka 
í  breiðunni  fyrir  neðan.   Þarna  getur 
verið  vandasamt  að  veiða,  því  oft 
kemur styggð á fiskinn.

Réttarstrengir
Eru  rétt  fyrir  ofan  Skrapatungurétt. 
Þarna  fellur  áin  niður  í  stöllum  og 
þarna  eru  flúðir  og  holur  mjög  víða. 
Urriði er þarna og stundum gefur þetta 
svæði lax.

Hrafnshylur
Tignarlegur veiðistaður um 500 metra 
fyrir  ofan  Skrapatungurétt.   Gamall 
vegarslóði liggur að bæði Hrafnshyl og 
Nátthagahyl. Þarna eru berggangar sitt 
hvorum  megin  árinnar  og  kröpp 
beygja.   Fallegur  strengur  fyrir  ofan 
beygjuna  og  síðan  tekur  við  ágætur 
hylur.  Hefur oft gefið lax líka í byrjun 

Nátthagahylur
Um 100 metrum fyrir  ofan Hrafnshyl 
er  Nátthagahylur.  Vel  þess  virði  að 
reyna við báða staðina.

Aðrir veiðistaðir í Laxá  
Á milli Göngumannahyls og Snaga eru 
nokkrir straumar og lax hefur fengist í 
þeim.  Einnig eru straumar og holur á 
milli  Húsakvarnar  og  Stallsins.   Þar 
hefur einnig fengist lax.

Veiðistaðir ofar í Laxá
Lax  hefur  veiðst  ofar  í  ánni  einkum 
síðsumars  bæði  ofan  við  brúna  við 
Skrapatungu,  undan  landi  Balaskarðs 
og Mánaskálar.  Eftirfarandi veiðistaðir 
hafa  gefið  lax:  Mánapollur  og 
Úlfagilsbreiða.  Urriði er líka víða um 
ána.  Frést hefur af laxi ofar, bæði við 
Núpsgil,  Kirkjuskarð  og  framan  við 
Vesturá.

Norðurá
Er óskrifað blað.  Það er vitað að þar er 
staðbundinn  urriði.   Laxi  hefur  verið 
sleppt í ána og við höfum séð lax þar. 
Ekki  vitum við  til  að  lax  hafi  veiðst 
þarna.   Margir  fallegir  staðir  eru  á 
svæðinu:   Bakkahylur,  Bæjarfljót  við 
Nesbæ,  Túnhylur  er  við  Kirkjubæ, 
Gamlihylur er við Þverá og Kolluhlaup 
og  Ármót  þar  sem  Þverá  og 
Hvammhlíðará  falla  saman og mynda 
Norðurá.   Í  Hvammhlíðará  er 
Heimaklif og Fremraklif.
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