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Feig- Langedale n mellom Feigevat n og heims te Langedalsvatn. Foto : I . R os berg.

OBJEKT NR. 93

mer ved s ine s lak e, avrun de te topper og å pne,

FEIGUM
V ASSDRAGET
Fylke : Sogn og Fj ordane
Kommun er : Lus ter, Årda l
Nedborfelt : 49 km
Skoggrense : Ca . 1100 m o.h . Areal under denne : Ca. 15 %
Middelvannforing : 2,6 m%/s
Laves te • høyes te punkt : 0- 1598 m o.h.
Mar in grense : Ca. 130 m o.h.
Kra ft potens ial : 644 GWh
Naturg eografis k region : 37 e

vide daler. I de øvre delene av feltet fi nnes
en rekke vatn ; Øvre Kupeva tn (1372 m o.h .)
pa 0,7 km?, Feigedalsva tn (933 m o.h .) 0,6km°
og Dyr dalsvatn (1145 m o.h.) 0,5 km? er de
s tør ste.
Det finnes ingen klimas tasjoner i omr det.
Men klimaet s killer seg trolig lit e fr a det en
har i Mork ri, og kan de rmed karak te rise res
som s ubkonti nentalt .
Berggr unnen bes tår for det mest e av g neis
og kva rts it t som forvitrer seint. På Gruvefj ellet og Feigeda lsfjellet finnes imidlert id sma
kal kleier, og i øverste delen stedvis gabbro
som g ir bed re næring sforho ld.

Det er s parsomt med løsmas ser i feltet. De
m es t utbredte j ordart en e e r m orene mate riale,

Vassdragsbesk rivelse
Nedbør feltet hør er til de indre fj or ds trøk
på Vestlandet. Feiga renner ut i L us tra fj orden, en sidea rm til Sognefj orden. E lva følger
en br eerodert da l som er hengende til fj orddalen. Da lens øvre del er å pen og vid. Ned
mot fjorden danner elva Hana fossen med fri tt
fall på over 100 m og Feigefossen med fr itt
fal l på vel 200 m. Sidedalene Husadalen og
Dyrdalen er begge hengende til hoveddalen.
De er lit e preget av br eerosj on og tilh ører et
fj ellområde som er preget av eldre landf or -

br eelv- og elvema teria le og skredmateriale.
Vegetasjonen domin eres arealmessig av alpine plantesamfu
n n. Bare i de nedre delen
finnes skog. Nede ved fj ord en er g råor - og
ede llovskog vanlig st, m ens bjork- og fu rus kog

dominerer de øvers te delene. I fj ellet er lyngheier, g rasheier og snøleier noenlunde j evnt
utbredt, men s tore arealer bes tår a v blokk mark og bar t fjell. Fjellvegetasjonen er ennå
tydelig preget av tidligere stølsdrift.
Bare s må arealer i de nedre delene er oppdyrket. I til knytning til disse fin nes omr åder
med s terkt beitet vegetasjon og lier som ny ttes til fruk tdyrking.
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area ler, men eller s vises en typisk sonering
opp mot høya lpin scone. Skogen s trekker seg
i so rve ndte dalside r opp mot 1100 m o .h . Ne -

derst ved fjorden finnes bes tander med a lm
og hasselskog, ellers domineres omr ådene
under 750 m o.h. av gr aor skog. Pa skrinn
mark opptrer furu - og os peskog. I subalpine
omrade r e r bj orkesk og e ne rddend e. Skog svege tas,jo ne n er lite variert, og bes t r for de t

mes te av fattige typer. Fj ellvegetas jonen ba rer preg av a t det meste av området består
av s ure og tung t fo rvi tred e be rg art e r. Ve ge -

Feigefossen sett f ra Laustraf j orden. Poto: A .

tasjonen domineres derf or helt av nøysomme
typer. St ørs t utbredelse har ulike utforminger
av lynghei og gras hei. Fat tige vier krat t danner s tore bestander i sub- og lavalpin sone,
og på høye re nivå dominerer s noleies amfunn .
Mellom 820 og 970 m o.h . utgjor myrer 2 %

Odl and.

Geofag
Vassdra
get ligger i et omr d e med kaledonske skyvedekker med vari ert bergar tssammensetning. For uten flere typer gneis fo rekommer gabbr o, kvartsitt, sandstein og konglomer at. La ngs en nor dos t-sorvest gdende skyvegrense i vest for ekommer mylo nitt .

av arealet. Det mes te er nedbørsmyr og fattig
jo rdvannsmyr.
Det er i alt regis trert 284 arte r ka rplanter,
hvilket er et lit e a nta ll for vassdr ag i indr e
fj or ds trøk pt, Vestlandet . Kystplanter finnes
det lite av. Sørlige varmekjære arter er relati vt bra represe nte rt i de ned re de lene av vass-

de. Dett e tilhør er vesentlig den paleiske overfla ten med åpne, vide daler, og a vrundete

dr aget. Østlige arter er s parsomt representert .
76 av art ene er fj ellplanter. De fl est e er lit e
kr avfulle t rivialarter. Få av a rtene er kalkkrevende, mens det os tlige fj ellpla nteelement
er bedr e representer t. Bare h e n g e f r y t l e
er bisentrisk. Flori stisk har omr ådet lav di-

fje llhoy der. D isse lan df orme ne e r noe m ode l-

ve rs itet og li te innslag av sj eldne a rt er. F øl-

lert ved breerosjon. Sa rlig hoveddalen har
tydelige b reeroderte trekk som V-formet tverrprofil, terskel- og traufor mer i lengderetningen, og hengende s idedaler . Utenfor hoveddalføret forekommer br eerod erte former som
basseng og botner. Hoveddalen er s terkt hengende til Lustrafjorden. For bindelsesdalen ned
til fj or den har et trinnvis fo rløp.
Vas sdr aget er forh olds vis fattig pa losav-

gende arter kan regnes som sjeldne for Vestlandet :
h en gef r y t le,
sn ob ak k es t j e r n e og f j e l l p e s t r o t . Av s pesie l l botanisk interesse er myrkomplekset på
Hanafo ssmy rane. Feigumvassdraget ha r rela -

Vassdrag et domine res av e t hoyfj e llsomra-

set ninge r, og det e r utvikle t få forme r i disse .

ti vt lite n ve rdi som ty pevassdrag , da lav lands-

sonen og den pr ealpinesonen bare er representert med små arealer.

Det forekommer en del bunnmorene langs
bunnen a v dalførene, sær lig i hoveddalfaret.
I hoveddalens sider finnes en del skredavsetninger. Det ligger et forho ldsvis s tort delta
ved innløpet til Feigedalsvat n. Dette er trolig
vesentlig bygd opp av breelver under isav-

Fugleliv
Fuglelivet i skogsomr ådene synes å være
typisk for landsdelen, men registreringsmaterialet er av besk jedent omfang. Sor lige sangere er uvanlig godt representert.
De flest e va tn og de stor e Hanafoss myrene

smelti ng e n, si de n ha r e lve proses se r omforme t

lig ge r i den al pine so ne n og e r naeringsfa tti ge .

deltaoverflaten.
Hoveddalføret er et typeeksempel på hengende da l. El lers synes vassdra get
va re relativt fat tig på spesielle geofaglige verdier.

Det er da også fa vatmarks fugl er ; total t er
kun 12 a rt er observert og bare 7 antas a hekke i nedbørf eltet.
Fjellf aunaen er derimot meget godt utvik-

a

let , med 23 observerte art er, mer enn i de
B ot an i k k

Hovedtrekkene i fl or a og vegetasjon indikerer en kontinental klimapåvir kning. Lavlandssonen og den prealpine sonen dekker små

fles te andr e undersøkte ves tlandsvassdragene.
B o I t i t og fj aer p I y t t , som er sjeldne på
Ves tla ndet, hekker i omr ådet.
Under prosjek tets ar beid ble 64 fuglearter
regis trert, hvor av ca. 70 % hekker eller antas
a hekke i omr ådet.
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Feigumvassdr aget er fø rs t og fremst et høyfj ellsvassdrag og som sådan har det betydelig
ornitologisk verdi. Fj ellfaunaen er velutviklet,
med flere a rter enn det som er va nlig i la ndsdelen. Vatm arksfa unaen er fattig. fuglelivet
ellers i de lavereliggende delene er typisk for
landsdelen.

ar ter s teinfl uer og 4 art er vå rfl uer ble påvis t.
De kvantitative prøvene fra Dyrd alsvatn gav
gjennoms nittlig 11 000 individer med vekt 4,4
g pr . m? i sonen 0.5
5
m dyp. Mengdene av
dy r oppfatt es som o ver midde ls . De t e r ikke

påvist spes ielt sjeldne a rter i vassdraget, men
ar tss amme nse tning og forekoms ten av fl im -

Feiga er et typisk høyfj ellsvassdrag med
innsjøer vesentl ig over skoggrensen. De stør -

mermarken O t o m e s o s t e m a a u d i t i v u m på alle undersekte dyp har en viss faunis tis k interesse.
P A elves tasj onene ble det registrert 12
grupper av bunndyr . Tettheten oppfa ttes som

ste va tna e r Ovre Ku pev a tn, F eiged alsvatn og

noe over midde ls , med ca, 800 individ i gje n-

Dyr dals va tn.
Det ble undersøkt 3 va tn og 10 elvestasjo-

noms nit t pr . pr øve. Laves te og høyes te verdi
var henholdsvis 200 og 2300. Fj ærmygg do-

ner, alle ove r skog grensen, med unnta k a v e n

minert e e lvefaunaen . De retter kom stei nfl uer

elves tasjon som la i bjør kebeltet. De geologiske for hold gir s vært ensartet og ionefa ttig
va nn. Høyes te og lavest e pH-ver di ble målt
til henholds vis 6,1 og 5,7. Ledningsevne og
kalsiumi nnhold var lavt, henholdsvis 7 til 9
og 0,3 til 0,6 mg Cal.
Av planktoniske krepsdyr ble det fu nnet 1
a rt hoppekr eps og 3 a rt er vannlopper. I tillegg forekom 4 arter hj uldyr planktonisk. Av
s trandformer ble det kun funnet 2 art er hoppekreps og 3 a rter vannlopper, alle vanlige.
Tettheten a v plank tonkreps i vassdraget er
beregnet til ca. 25 000 ind. pr . m%.
I va tna ble det funnet 11 ul ike bunndyrgrupper i st randsonen. Gjennomsnitt lig var
det 600 dyr pr . pr øve med 200 og 1000 som
laves te og høyes te tall. Fjærmygg dominert e
fa unaen. Deretter kom vannmidd, steinfluer,
stankelbein og fb orste mark. St rand faunaen
var fattig på arter, k u n l ar t døgnfluer, 7

som de mes t vanlige. Det er på vis t mins t

Ferskvanns biologi

2

ar te r døg nfl uer, 8 arter s teinf l uer og 4 art er

vårfl uer . Alle a rtene er va nlige.
Vassdraget er vannkj emisk ensartet, med
middels artsanta ll og tettheter.
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