
Í gegn um 
lauf þykkn ið
– Ís lensk ur veiði mað ur seg ir les end um 
sport veiði blaðs ins frá kynn um sÍn um 
af bog veiði Í banda rÍkj un um. 
   það má vel  vera að veið ar með  boga 
og örvum  verði stund að ar hér lend is Í 
ná inni fram tÍð þvÍ ný ver ið var stofn að 
bog  veiði  fé lag Ís lands og nú ligg ur fyr ir 
er indi hjá yf ir völd um um að leyfð ar 
 verði bog veið ar á Ís lenskri villi bráð. 
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texti: Jóhann Páll Kristbjörnsson ljósmyndir: Úr safni Enoks

Bog veið ar á Ís landi! Þeg ar sá sem  þetta rit ar  heyrði fyrst að til  stæði að  stofna bog veiði fé lag á Ís landi 
og að í fram haldi af því  yrði sóst eft ir því að leyfð ar  yrðu veið ar á villt um dýr um með  boga og örvum, 
bloss uðu upp hjá hon um for dóm ar og fyr ir litn ing í garð  þessa mál efn is. En það er  eins með  alla 
fordóma,  þeir eru til komn ir  vegna van þekk ing ar og fá fræði. Allt of oft er fólk fljótt á sér að  fella dóm 
um eitt hvað sem það þekk ir ekki.
   Ég  ákvað því að  kynna mér mál ið með opn um  huga og sett ist nið ur með En oki Svein björns syni, 
ís lensk um veiði manni sem hef ur stund að bog veiði í Banda ríkj un um með góð um ár angri, og bað hann 
að  segja mér und an og of an af  reynslu  sinni af bog veið um.
   Í  huga  margra er stanga veiði með létt um flug ugræj um, flot línu og smá um, agn halds laus um 
einkrækj um topp ur inn á sport veiði mennsku. Það má vel  vera en eft ir að  hafa  eytt kvöld stund með 
En oki í spjalli um veið ar með  boga og eft ir að  hafa feng ið smá inn sýn í þenn an veiði skap held ég að 
fátt  standi bog veiði fram ar sem sport veiði.

ar á Íslandi! Þeg þetta rit heyrði fyrst að til 

en ok svein björns son: Í gegn um lauf þykkn ið
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en ok tek ur á  móti mér á heim ili sínu. við 
 fyrstu sýn virð ist hann ró leg ur og yf ir veg
að ur – mað ur í  góðu jafn vægi. Senni lega 
bú inn  þeim kost um sem góð ur bog veiði
mað ur þarf að búa yf ir.
– En hver er mað ur inn og hvern ig stóð á 
því að hann byrj aði að  veiða með boga?
„En ok  heiti ég Svein björns son, raf virki að 
mennt og  starfa hjá Mar el. Gafl ari í húð og 
hár. Ég er gift ur og á þrjá  stráka á aldr in um 
21–37 ára sem all ir  stunda veið ar. Það var sá 
 yngsti sem var með mér í bog veið inni í 
Banda ríkj un um.“
– Og hvað  varstu að  gera í Banda ríkj un
um?
„Ég var að  vinna á veg um Mar el í Kans as 
 City í Kans as sem for stöðu mað ur (Faci lity 
Mana ger) sýn ing ar sals (Inno vati on Cent er) 
sem var byggð ur upp  eins og mat væla verk
smiðja. Þar  voru við skipta vin um sýnd ar 
vél arn ar okk ar og hvern ig þær virk uðu. 
 Þarna dvöld um við í þrjú ár og  þarna kynnt
ist ég bog veiði.“
– Áð ur en við fjöll um um bog veið ina, hver 
er bak grunn ur þinn sem veiði mað ur?
„ Ætli ég  hafi  ekki byrj að svona 14–15 ára 
að  fara með bræðr um mín um á rjúpna veið
ar. Í þá  daga  mátti mað ur  veiða rjúp una alls 
stað ar og við fór um gjarn an á Laug ar vatn, 
lögð um bíln um og geng um upp skrúð garð
inn. Það  þótti  bara í  góðu lagi. Eft ir það er 
ég bú inn að  veiða allt sem ég held að sé 
hægt að  veiða á Ís landi, í skot veiði og 
stanga veiði.

Ég hef  voða gam an af  allri úti veru, 
sér stak lega að  fara á fjöll. Ég  gerði mik ið að 
því í  gamla  daga að  fara á fjöll og  veiða 
heiða gæs. Það var krefj andi og skemmti legt. 
Heiða gæsa veið in fer fram á svo víð lendu 
 svæði og þú þarft að  vera bú inn að und ir búa 
þig vel og  finna flug leið ir  eigi ár ang ur að 
nást.

Strák arn ir mín ir eru all ir í veið inni 
líka, að al lega gæsa og rjúpna veið inni. Sá 
 elsti er  líka í hrein dýra veiði og svart fugli, 
þann í mið ið lang ar að  reyna fyr ir sér í bog
veið inni og  Andri, sá  yngsti, er  eins og ég, 
„húkkt“ á bog veiði og finnst  þetta  eini 
veiði skap ur inn.“

 fyrstu  kynni af bog veiði
– En hvern ig  vildi það til að þú fórst að 
 stunda þess ar veið ar?
„Upp haf lega ætl aði ég að kom ast á fas ana
veið ar, þá með hagla byssu. Ég tal aði um það 
við strák sem var að  vinna með mér og var á 
 fullu í fas ana veið um en það varð ein hvern 
veg inn aldr ei  neitt úr því.

Ég kynnt ist  manni að  nafni Joe Koss ar 
 þarna úti og hann á  svæði sem heit ir South
farm, í Suð urKans as, það var þar sem við 

veidd um mest. Það  vildi svo til að ég fór á 
kal kúna veið ar með hon um, með hagla byssu. 
Eft ir þá ferð  spurði Joe mig svo hvort ég 
 hefði  ekki  áhuga á að  prófa að  veiða dá dýr 
(White tailed deer) með boga. Það  hafði nú 
satt að  segja  ekki hvarfl að að mér fram að 
 þessu en úr varð að ég lét slag  standa og 
fékk lán að an boga,  skaut nokkr um örv um 
og ánetj að ist, ligg ur mér við að  segja, með 
það sama. Í kjöl far ið fór ég og  keypti mér 
 boga og all an bún að.  Þetta  geymi ég í 
Banda ríkj un um því að þang að er ég allt af 
vel kom inn til að  veiða,  bæði til Joe og  líka 
til hjón anna Sue og Da ve Brot her sem  eiga 
jörð skammt frá hon um. Á jörð inni  þeirra 
eru  líka villi svín sem land eig end ur  halda í 
skefj um því að þau eru svo að gangs hörð og 
ráð ast á hvað sem er. Í upp hafi  voru svín in 

flutt þang að frá Tex as til að  auka veiði flór
una og bænd ur  vildu  geta selt veiði leyfi á 
þau. Í Tex as hef ur  þetta far ið úr bönd un um 
hjá bænd un um, dýr un um fjölg að og þau eru 
nán ast orð in að far aldri þar í dag.

 Eins og ég  sagði þá er ég  ávallt au fúsu
gest ur hjá  þessu  góða  fólki og þang að  stefni 
ég á að  fara nokkr um sinn um til að  veiða.“
– Og veiði tím inn, hver er hann?
„20. sept emb er byrj ar bog veið in og þú mátt 
 veiða út janú ar en veiði tím inn er reynd ar 
breyti leg ur ár frá ári. Að al veiði tím inn er 
samt frá 15. okt ób er til 15. nóv emb er. Á 
þess um  tíma eru tar farn ir í  mestu lát un um 
og þá er  mesti mögu leik inn að fá þá ná lægt 
sér. Þú get ur t.d. tek ið horn og sleg ið sam an, 
 eins og það séu  tveir tar far að slást, og þá 
heyr ir sá  þriðji það og vill  blanda sér í slag

ið 
veg

ari í húð og 

ar. Það var sá 

þarna kynnt

ina, hver 

veið
una alls 

ið að 

legt. 

veiddum mest. Það vildi svo til að ég fór á flutt þangað frá Texas til að auka veiðiflór

„ bog veiði er tal in  vera mjög mann eskju leg að því  leyti að dýr ið á  miklu 
 meiri mögu leika á að kom ast und an, þau eru svo vör um sig og þú þarft 
að kom ast mjög  nærri til að  eiga mögu leika á að  koma  skoti á þau.“

á veiðum
enok búinn að fella dádýr.
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inn. En fyr ir ut an þenn an mán uð er mjög 
erf itt að  plata þá.

Bog veiði er tal in  vera mjög mann eskju
leg að því  leyti að dýr ið á  miklu  meiri mögu
leika á að kom ast und an, þau eru svo vör 
um sig og þú þarft að kom ast mjög  nærri til 

að  eiga mögu leika á að  koma  skoti á þau. 
Þar fyr ir ut an  fara þess ar veið ar sem ég hef 
stund að fram í mjög  þéttu skóg lendi sem 
tak mark ar mjög það út sýni og þann  tíma 
sem þú hef ur til að kom ast í færi. Veiði mað
ur inn hef ur kom ið sér fyr ir í trjástandi og 

verð ur að  sitja þar al veg hljóð ur. Fá ir þú dýr 
í  færi  þarftu að  standa upp,  taka bog ann og 
 draga nið ur, ná  miði og  sleppa ör inni. 
 Minnsta skrjáf og dýr in  stökkva í burt, og 
þau eru horf in á sek úndu broti inn  í lauf
þykkn ið.  Þetta eru mjög há fætt dýr með 

inn. En fyrir utan þennan mánuð er mjög að eiga möguleika á að koma skoti á þau. verður að sitja þar alveg hljóður. Fáir þú dýr 

yfirlitsmynd af veiðisvæðinu á southfarm. 
hér sést bersýnilega hve þéttur skógurinn er 
og aðstæður erfiðar.

dá dýr ið sem all ir  þekkja

 Bambi, teikni mynd in sem Walt 
Disn ey  gerði ár ið 1942 eft ir 
 sögu aust ur ríska rit höf und ar ins 
Fel ix Salt en, seg ir frá dá dýrs
kálf in um  Bamba sem miss ir 
móð ur  sína fyr ir  hendi veiði
manns. Í upp haf legu sög unni 
var  Bambi rá dýrs kálf ur (Roe 
de er) en Disn ey tók sér það 
bessa leyfi að  breyta hon um í 
dá dýr þar sem rá dýr finn ast 
 ekki í Banda ríkj un um. Mynd in 
var til nefnd til  þrennra Ósk ars
verð launa á sín um  tíma og 
nýt ur enn í dag mik illa vin
sælda. Sem  dæmi má  nefna að 
í  júní 2008  lenti hún í  þriðja 
 sæti á  lista AFI (Am er ic an 
Film Ins titute) yf ir  bestu teikni
mynd ir  allra tíma.

Heim ild: Wiki ped ia.org og IMDB.com
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 sterka fæt ur og sem  dæmi má  nefna að 
tar fur, sem er svo lít ið  minni en ís lensk ur 
hrein dýr starf ur, get ur hæg lega stokk ið yf ir 
2½  metra háa girð ingu.“
–  Draga nið ur, er það að  spenna upp bog
ann?
„Já,  þeir  kalla  þetta að  draga nið ur. Þess ir 
bog ar, svo kall að ir trissu bog ar, eru svo þung ir 
að það þarf sér staka  tækni til að  draga þá 
nið ur. Þeg ar bog inn er kom inn í 70 pund 
get urðu  ekki spennt hann  beint aft ur með 
 hægri hend inni (mið að við rétt hent an 
bog mann), þú þarft að  spenna upp og  draga 
nið ur með  vinstri hend inni. Þeg ar bú ið er 
að  draga bog ann nið ur  alla leið, við köll um 
það að  brjóta bog ann, slakn ar hann og verð
ur létt ari og þá er hægt að  halda  miði  lengi 
án þess að þreyt ast.  Þetta er mik il hreyf ing 
og mik il vægt að dýr in séu  ekki að  horfa til 
þín,  verði þau vör við  minnstu hreyf ingu 
 sérðu þau  ekki meir.“

á veið um Í skóg lendi
– Hvern ig er hefð bund inn veiði dag ur á 
dá dýra veið um?
„Und ir bún ing ur hefst  löngu áð ur en veiði
dag ur inn sjálf ur renn ur upp. Fyrst og fremst 

er bú ið að  setja upp  standa á nokkr um stöð
um og  þeim þarf að  finna stað við  slóða og 
lík leg ar göngu leið ir dýr anna, vana lega til og 
frá vatns bóli.  Þessa  standa þarf að yf ir fara 
vel,  hoppa á  þeim og  gera all ar hunda kúnst
ir til að  losna við allt marr og brak úr  þeim 
áð ur en veið arn ar  byrja.  Eins og ég  sagði, 
 minnsta hljóð og dýr in eru þot in.

Þeg ar veiði dag ur renn ur svo upp er 
byrj að á að  baða sig og þvo vand lega með 
sér stakri  sápu sem tek ur  alla lykt, föt in  hafa 
ver ið þveg in með sér stöku þvotta efni sem 
lykt ar líkt og rotn andi lauf blöð. Þeg ar þú er 
svo kom inn að skóg in um og býrð þig til að 
 fara á þinn póst  þarftu að  gera þig full klár an, 
því að þú get ur það  ekki eft ir að þú hef ur 

kom ið þér fyr ir  uppi í tré. Mað ur úð ar á sig 
sér stöku  efni til að úti loka lykt og ber þvag 
úr þvotta birni und ir skó sól ana í  sama til
gangi. Svo þeg ar mað ur legg ur í hann í átt 
að sín um tré standi er mik il vægt að  fara sér 
ró lega, að  svitna er bann að. Venju lega er 
mað ur bú inn að  koma sér fyr ir svona 1½ 
klukku tíma fyr ir sól ar upp rás því að þá  fara 
dýr in á stjá.“

spenna upp bog

ir 

draga 

um 
ar hann og verð

lengi 

ur upp. Fyrst og fremst 

er búið að setja upp standa á nokkrum stöð komið þér fyrir uppi í tré. Maður úðar á sig 

dagurinn sjálfur renninn sjálfur renninn sjálf ur upp. Fyrst og fremst 

er bú
um og 
lík
frá vatns
vel, 
ir til að 
áð
minnsta hljóð og dýr

byrj
sér

ur upp. Fyrst og fremst 

er bú

að kljúfa ör
sú hefð hefur skapast hjá landeigendum á 
southfarm að enginn veiðir á svæðinu fyrr 
en hann hefur sýnt fram á hæfni sína með 
boga og klofið ör á 15–20 metra færi. 
hér má sjá örina sem enok klauf.

sjónarhorn veiðimannsins úr trjástandi.

vegalengd u.þ.b. 10–15 m
etrar

fallið dádýr

örin

„ maður úðar á sig sérstöku efni til 
að útiloka lykt og ber þvag úr 
þvottabirni undir skósólana í sama 
tilgangi.“

„ minnsta skrjáf og dýrin stökkva 
í burt, og þau eru horfin á sekúndubroti 
inní laufþykknið. þetta eru mjög 
háfætt dýr með sterka fætur ...“
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ör yggi á veið um
„Það er mik il þol in mæð is vinna að  sitja fyr ir 
dá dýri í stand in um, og það reyn ir oft á 
menn að  sitja í morg uns ár ið ein ir í svarta
myrkri –  þeir  eiga það til að  dotta. Þeg ar ég 
sit fyr ir í tré standi hef ég ól úr mér sem ég 
 festi við tré, það  gera flest ir,  helstu slys, sem 
 verða á bog veið um, eru þeg ar menn  dotta 
og  falla nið ur úr stand in um. Það er eng inn 
skot inn  óvart með ör því að eng inn dreg ur 
nið ur  boga fyrr en hann er kom inn í færi. 
 Ólíkt því sem tíðk ast við riff il og hagla
byssu veið ar, þeg ar menn eru með hlaðn ar 
byss ur, get ur allt af hlaup ið  óvart skot úr 
byss unni.“

að  fella bráð með boga
„Það reyn ir mjög á skyn fær in þeg ar mað ur 
bíð ur eft ir bráð inni. Hlust ar og reyn ir að sjá 
í myrkr inu. Hvert ein asta smá hljóð spenn ir 
taug arn ar til hins ýtr asta. Smá skjáf í  laufi 

get ur ver ið  merki um dá dýr á ferð þó að 
stund um sé það  ekki  nema  íkorni.

Þeg ar dýr ið er svo fellt er það yf ir leitt af 
15–25  metra  færi í þykk um  skógi. Og þess ar 
örv ar  fara í gegn um dýr in nán ast und an
tekn ing ar laust og  fella þau yf ir leitt sam

stund is. Þau kom ast  kannski 10–20  metra, 
en gat ið eft ir ör ina er u.þ.b.  tommu  breitt 
svo að dýr inu blæð ir út á auga bragði. Örv
arn ar  fara í gegn um hold og  bein  eins og 
ekk ert sé,  enda odd hvass ar með  álíka  beitta 
 fleyga og rak véla blöð.“taugarnar til hins ýtrasta. Smáskjáf í laufi tekningarlaust og fella þau yfirfella þau yfirfella þau yf leitt sam fleyga og rakvélablöð.“

ir 

ar ég 

helstu slys, sem 

getur verið merki um dádýr á ferð þó að stundis. Þau komast kannski 10–20 metra, 

hér hefur andri, 
sonur enoks, 

fellt tarf.

vinahjón enoks,  
sue og dave brother, 
að ganga frá bráð.

„ ...helstu slys, sem  verða á bog
veið um, eru þeg ar menn  dotta 
og  falla nið ur úr stand in um. það 
er eng inn skot inn  óvart með ör 
því að eng inn dreg ur nið ur  boga 
fyrr en hann er kom inn í færi.“



„EF VIÐ GETUM ÞAÐ EKKI ER ÞAÐ EKKI HÆGT!“

Sími: 571-1010 | www.skissa.net
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bog veiði á Ís landi
– Hef urðu trú á að bog veiði verði  leyfð 
hér lend is?
„Ég hef trú á því. Það  verða nú senni lega 
aldr ei marg ir sem  munu  leggja  stund á 
þenn an veiði skap hér lend is.  Þetta verð ur 
vænt an lega aldr ei mjög út breitt,  bara svona 
sér vitr ir kall ar  eins og ég – og kon ur. Kon ur 
eru stór hóp ur bog veiði manna í Banda ríkj
un um.

Hrein dýra veið ar hér snú ast oft ar en 
 ekki  bara um að  fara og ná sér í dýr. Síð ast, 
þeg ar ég fór,  spurði eft ir lits mað ur inn mig 
hvort ég  vildi  fara fyr ir eða eft ir há degi. Það 
tók svo lít ið ljóm ann af  þessu. Svo er  manni 
ek ið að hjörð inni. Ég tók mitt dýr á 380 
metr um,  þetta var eig in lega  bara af taka. 
Í dag vil ég frek ar  gefa mér  tíma í  þetta,  gera 
það í ró og næði. Það er erf ið ara að kom ast í 
 færi með  boga og dýr ið hef ur  alla mögu leika 
á að  sleppa. Þá er ég  ekki að  meina á með an 
ör in flýg ur, þá  áttu að  vera ör ugg ur með að 
 fella dýr ið, held ur í að drag and an um.  Þetta 
er spurn ing um þol in mæði veiði manns ins, 
hvort hann  hafi út hald og sé  nógu fyr ir séð ur 
til að  koma sér í færi.“ j

Í næsta tölublaði Sportveiðiblaðsins verður fjallað ýtarlega um tæknilegu hliðina á 
bogveiði, þ.e fjallað um bogann, hina ýmsu örvarodda og alla pælinguna á bak við þá. 
Ég komst að því að bogveiðimenn velta mikið fyrir sér hinum ýmsu oddum, þyngdum 
o.þ.h., ekki ósvipað riffilskyttunni sem gerir tilraunir með mismunandi kúlur og hleðslur 
– eða fluguveiðimanninum sem eyðir vetrarkvöldum við fluguhnýtingar og hönnun á 
nýjum flugum í undirbúningi komandi veiðisumars. Við munum einnig ræða við Indriða 
Ragnar Grétarsson, formann hins nýstofnaða Bogveiðifélags Íslands, og kynna okkur 
reglugerðir tengdar bogveiði.

bara svona 
ur 

degi. Það 
manni 

gera 
ast í Í næsta tölublaði Sportveiðiblaðsins verður fjallað ýtarlega um tæknilegu hliðina á 

glaðbeittir veiðimenn  
Í lok vel heppnaðs veiðidags

joe kossar og enok að koma bráðinni heim.

„ þetta verð ur vænt an lega aldr ei 
mjög út breitt,  bara svona sér vitr
ir kall ar  eins og ég – og kon ur. 
kon ur eru stór hóp ur bog veiði
manna í banda ríkj un um.“

álög un um af létt

„Ég sit í  standi og hann kem ur gang andi,  þessi tar fur. Mér fannst hann lít ill, en flott ur. Það lok að ist á hon um krún
an og mynd aði nokk urs kon ar búr, þess  vegna fékk hann nafn ið Cage.

   Ég dreg nið ur á hann, hef hann í  miði en  segi svo við sjálf an mig: „Þú ert svo lít ill, grey ið mitt, ég  ætla að  sleppa 
þér.“ Og  hætti við. Þá geng ur hann að eins  lengra og stíg ur upp á þúfu, það var  eins og hann  væri að  storka mér. 

Ég  vildi  ekki  fæla hann því ég  vissi  ekki hvort  fleiri dýr  myndu  fylgja í kjöl far ið en  sagði: „Ef þú kem ur þér  ekki burt þá 
tek ég þig.“ Og hann labb ar hring í kring um mig og stíg ur aft ur upp á þúfu. „Allt í lagi, þú vilt fara,“ ég dreg nið ur 
og hef hann í  miði en  hugsa: „Hann er of lít ill.“ Þá fór hann og hvarf inn í skóg inn.

   Eft ir á sá ég eft ir því að  hafa  ekki tek ið hann þótt hann  væri lít ill því flott ur var hann. Og við töl uð um um það, 
fé lagarn ir, að ég  kæmi til með að ná hon um síð ar.

   Ári síð ar er um við að  hefja veið ar og á  leið í stand ana okk ar. Joe  hafði  ekki tek ið dýr í þrjú eða fjög ur ár, var bú inn að 
 reyna og  reyna en ekk ert gekk – á með an var ég bú inn að  taka ein sex dýr. Svo ég  segi við Joe: „Nú ferð þú í minn stand 

og ég í þinn.“ Joe  reyndi að  malda í mó inn og  vildi  halda sig við áætl un en ég var fast ur fyr ir og það varð úr að við 
skiptum.

   Þeg ar kom ið var há deg is hlé og við hitt umst uppi við bíl sá ég að Joe var að  bisa við að  koma  tarfi á bíl inn. Og þeg ar 
ég fer að  skoða hann  segi ég: „Nei,  þetta er Cage.“  Þarna var hann jafn flott ur,  bara tölu vert  stærri. Joe var al veg 
eyði lagð ur yf ir að  hafa skot ið fyr ir mér tar finn en eft ir  þetta fór hann að  veiða aft ur. Álög un um  hafði ver ið af létt. Og 
af því að hann  átti  þessa  sögu þá stopp aði ég hann upp.“

 Texti: Jó hann Páll Krist björns son

hald og sé nógu fyr
til að koma sér í færi.“ j

álög

„Ég sit í 
an og mynd

   Ég dreg nið
þér.“ Og 

Ég  Ég  Ég vildi ekki 
tek ég þig.“ Og hann labb
og hef hann í 

   Eftir á sá ég eft
félagarnir, að ég 

   Ári síðar er
reyna og reyna en ekk

og ég í þinn.“ Joe 
skiptum.

   Þegar kom   Þegar kom   Þeg
ég fer að 
eyðilagður yf
af því að hann 
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Notaðu sumarið til að verja viðinn!
Verið viðbúin vetrarhörkum 

Viðarvörn nr. 1 á Íslandi

Útsölusta›ir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptún • BYKO Akranesi • Axel fiórarinsson, málarameistari, Borgarnesi • Verslunin Hamrar, 

Grundarfir›i • Litabú›in Ólafsvík • Núpur, byggingavöruverslun Ísafir›i • Vilhelm Gu›bjartsson, málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sau›árkróki • BYKO Akureyri • Verslunin 

Valberg, Ólafsfir›i • BYKO Rey›arfir›i • Verslunin Vík, Neskaupsta› • BYKO Selfossi • Mi›stö›in, Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík • Öxull, Grindavík • Fóðurblandan á Selfossi, 

Hvolsvelli og Egilsstöðum

Þeir sem til þekkja nota Kjörvara á allt tréverk utanhúss. 

Reynslan hefur sýnt að Kjörvari er viðarvörn sem er gædd 

einstökum eiginleikum fyrir íslenskt veðurfar.

Kjörvari - fyrir íslenskar aðstæður

Útsölustaðir Málningar: BYKO Kópavogi • BYKO Granda • Litaver Grensásvegi • BYKO Kauptún • BYKO Akranesi •  Axel Þórarinsson málarameistari, Borgarnesi • N1 verslun Grindavík •  

Virkið Hellissandi • Núpur byggingavöruverslun, Ísafirði • Vilhelm Guðbjartsson málarameistari, Hvammstanga • Verslunin Eyri, Sauðárkróki • BYKO Akureyri • Verslunin Valberg, Ólafsfirði • 

BYKO Reyðarfirði • G.T. VÍK Egilsstöðum • Verslunin PAN, Neskaupstað • BYKO Selfossi • Miðstöðin Vestmannaeyjum • BYKO Keflavík


