
~ Upė Begna ~ 

Upė Begna teka nuo Bagn iki Nes i Ådal, ji yra viena populiarausių rytų Norvegijos upių upėtakių žvejybai. 

Taip pat ši upė vadinama Storelva (Didžioji upė), taip ją pavadino rašytojas Mikkjel Fønhus. Jis gyveno ir 

dirbo prie Begna upės krantų. Būtent ten jis sėmėsi įkvėpimo savo novelėms. 

Iš pietinės pusės įvažiavus į E16 kelią Begna upė yra pirmas dėmesį patraukiantis objektas, pasveikinantis 

jus atvykus į Valdres regioną. Upė vingiuoja aukštyn siauru slėniu nuo Sperillen ežero pietuose iki Bagn 

miesto centro.  

Begna upėje galite sugauti upėtakių, ešerių, lydekų (tik Eid miesto pietuose) ir sykų, daugiausia yra lydekų 

ir upėtakių. 

Prie abiejų upės pusių galima lengvai privažiuoti E16 ir Austsidevegen keliais. Daug gerų vietų žvejybai yra 

pažymėtos, keletas žvejybos kelių driekiasi palei upę. Kai kuriose vietose yra iškasti tualetai, pastatytos 

pavėsinės. 

 

 Upėje randamos dvi upėtakių rūšys: tai vietiniai upėtakiai, randami upėje visus metus, ir didesni upėtakiai, 

migruojantys iš Sperillen ežero, upėje randami tik tam tikrais metų laikais. 

 

Aukštupyje yra vietų, pasižyminčių stipriomis srovėmis, tačiau yra ir mažesnių žuvingų vietų/tvenkinių su 

ramesniais vandenimis. Grimsrud tilto pietuose upė teka ramiai žemyn į Sperillen ežerą. Vasaromis vandenys 

teka nuo 20m³/sek iki 60 m³/sek. 

Begna upė tinka žvejybai blizge, sliekais arba musytėmis. Didelė žuvų įvairovė upės tėkmėje suteikia 

nuostabias galimybes žvejybai meškere. Upėje yra daug mažų žuvų, kilogramo svorio upėtakiai nėra išimtis. 

Rekordas yra 9.2 kg Sperilleno upėtakis, pagautas netoli Begna upės įtekėjimo į Sperilleno ežerą.   

~ Žvejybos taisyklės ~ 

Žvejyba meškere ir išvyniojamu valu leidžiama 45 km upės ruože nuo įtekėjimo į Sperillen ežerą iki Bagn. 

Tačiau taikomos kelios išimtys. Yra keletas vietinių kelio ženklų leidžiančių žvejybą, tačiau jūs asmeniškai 

esate atsakingas už tai, ar jūsų leidimas suteikia teisę ten žvejoti. Grimsrud tilto pietuose galima žvejoti iš 

valties. Uždrausta naudoti žuvį kaip jauką, kad būtų išvengta žuvų ligų plitimo. 

Įranga žvejybai, kuri buvo naudota anksčiau kitose vietose, turi būti išvalyta prieš žvejojant Begna upėje. 

Vandens arba žuvų atliekų išmetimas iš kitų vandens telkinių į Begna upę yra uždraustas. 

 

Prašome gerbti: 

 Bendrąjį draudimą dėl laužų kūrimo žemiau medžių linijos nuo balandžio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 

Gairės prieinamos visiems:  

http://introengelsk.cappelendamm.no/c35055/artikkel/vis.html?tid=35347  

 Gamtą ir daryti jai kuo mažesnę žalą. Žvejybos vietą palikite švarią, tokią, kokią radote. 

 Aptvertas ganyklas. Visuomet uždarykite visus vartus, kad besiganantys gyvūnai nepabėgtų ir 

nesusižeistų. 

 

Nepaisantys įspėjimų bus baudžiami. 

 

 

 

http://introengelsk.cappelendamm.no/c35055/artikkel/vis.html?tid=35347


~ Priežiūra ~ 

Žvejybos prižiūrėtojai gali suteikti jums vertingos informacijos ir rekomendacijų. Visuomet nešiokitės 

galiojantį leidimą, kad nebūtumėte nubausti. 

~ Žvejybos leidimas ~ 

Leidimą žvejybai Begna upėje galima įsigyti 24 valandoms, 3 dienoms, vienai savaitei arba visam sezonui 

(kalendoriniams metams). 

Leidimas galioja žvejybai meškere nuo kranto. Grimsrud tilto pietuose galima žvejoti iš valties. 

Vaikai iki 16 metų žvejoja nemokamai, tačiau jiems vis tiek reikalingas leidimas. 

Leidimą žvejybai galima įsigyti vietinėse parduotuvėse, degalinėse ir apgyvendinimo įstaigose šalia Begna 

upės, prie Valdrestunet prekybos centro Bagn mieste, taip pat prie tiltų yra sumontuoti 5 aparatai,. 

Begna upė taip pat yra dalis leidimo “Žvejybai Valdres regione”, jis galioja daugumai ežerų ir upių Valdres 

regione. 

~ Kai kurios rekomendacijos ~ 

Upėtakiai 

Upėtakių žvejybos sezonas paprastai prasideda ankstyvą pavasarį (Velykų laikotarpiu) ir trunka iki lapkričio 

1 dienos. Ankstyvą pavasarį ir vėlyvą rudenį dažniausiai žvejojama sliekais. Žvejybos muselėmis sezonas 

prasideda gegužę-birželį su vabzdžių inkubaciniu periodu pasiekiančiu piką liepą-rugpjūtį. Didesnių 

Sperillen upėtakių daugiausiai galima sužvejoti vėlyvą vasarą ir rudenį. Rekomenduojamos muselės su 

geltonais ir žaliais atspalviais. Žvejybai blizge rekomenduojamos geltonos, juodos ir auksinės. 

Lydekos 

Ši rūšis Begna upėje yra naujovė, todėl, deja, neturime tiek patirites lydekų žvejyboje, galime tik 

rekomenduoti žvejybą pavasarį sekliuose vandenyse. Didelė tikimybė, kad vasarą ir rudenį temperatūra turi 

didelę reikšmę lydekų aktyvumui. 

~ Kitos veiklos ~ 

Norite pailsėti nuo žvejybos? Rekomenduojame plaukimą upe. Tai yra šeimai pritaikyta kelionė upe, kuri 

nėra tokia ekstremali kaip plaukimas šėlstančiomis kalnų upėmis. Skambinkite +47 955 56 113 arba +47 61 

35 94 10. 

 

Pasivaikščiokite kultūriškai vertingu Fønhusstigen keliu link siauro Holera upės tarpeklio Kverrvilljuvet. 

Palei upę yra restauruoti senoviniai tiltai ir kitas kultūrinis paveldas, paverčiantis visą teritoriją patraukliu 

objektu. Keletas jų: medinės bažnyčios (Reinli ir Hedalen), muziejai (Bagn Bygdesamling ir Bautahagen 

Samlingar) bei memorialinės karo (Bagnsbergatn krigsminnesmerke). 

 

~ Apgyvendinimas ~ 

Palei upę yra aikštelės palapinėms bei nameliai nuomai. Kitos apgyvendinimo sąlygos žr. 

http://www.valdres.com/en/where-to-stay/ 

http://www.valdres.com/en/where-to-stay/

