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Beliggenhet 

Lokaliteten ligger mellom Borgeskogen industriområde og gården Amundrød i det flate 
dalbunnspartiet ved vannskillet rett syd for et lite åkerparti inni skogen. 

 

 

 

 

 

 

Lokalitetens beliggenhet 
markert med rød ring. Det 
ble ikke gjort systematisk 
kartlegging eller avgrensing 
av lokaliteten. Tidligere 
registreringer i området er 
markert med grønn skravur. 

 

Lokalitetsbeskrivelse 
På hver side av bekken som renner i dalbunnen forekommer svært frodig vegetasjon av 
naturtypen Rik gransumpskog. Dette er en rødlistet naturtype som Artsdatabanken har listet 
som sterkt truet, EN. Denne naturtypen er velutformet i Djupedal  

Naturtypen Rik gransumpskog er sjelden på landsbasis på grunn av kombinasjonen kalkrikt 
jordsmonn og høy grunnvannstand. Videre er naturtypen sterkt utsatt for grøfting, noe som 
kan føre til tørrlegging og tap av naturlig artssammensetning når grøftingen er effektiv (dype 
grøfter som effektivt drenerer arealet). Dette er bakgrunnen for at naturtypen er plassert i en 
så høy trusselkategori som sterkt truet på rødlisten. 

Forekomsten i Djupedal er velutformet med store forekomster av bregnen strutseving, og det 
er flott variasjon av bregner med forekomst av flere andre arter i området. Øvrige 
karakteristiske sumpskogsarter er vendelrot, sumphaukskjegg, trollurt, slakkstarr og langstarr. 
Tresjiktet er dominert av gran med et moderat innslag av svartor og bjørk. Det to starrartene 
er svært gode indikatorarter og begge forekommer rikelig i området. Slakkstarr indikerer høy 
og permanent markfuktighet, samt næringsforhold som ligger tett opptil det rikeste vi finner i 
landet. Langstarr er svært følsom for uttørking og viser at naturlig vannhusholdning i stor grad 
er intakt på stedet. Lokaliteten ble besøkt i slutten av juni 2021 og beskrivelsen er resultat av 
en rask befaring. En grundigere undersøkelse og besøk på andre tidspunkter vil ganske sikkert 
medføre at ytterligere arter blir påvist. 



Grad av påvirkning: Det naturlige bekkeløpet er i svært liten grad påvirket av drenering (helt 
gjengrodd om det har vært grøftet her). Den tilstøtende skogen er forsøksvis drenert med en 
grunn grøft parallelt med det naturlige bekkeløpet. Denne ble formodentlig etablert i 
forbindelse med hogst i området for anslagsvis 50-60 år siden. Dreneringen synes i liten grad 
å ha påvirket vegetasjonen i området, noe som vises ved frodig forekomst av sumpskogsarter 
herunder de to nevnte starrartene. Grøftene er ikke vedlikeholdt og i ferd med å gro igjen slik 
at området er i utvikling mot en upåvirket naturtilstand. 

 

Annen naturkartleging i området 

Miljødirektoratets naturbase viser at det er kartlagt naturtyper i området ved flere anledninger 
(2001, 2006, 2010 og 2017, se kartutsnitt øverst i notatet). Disse kartleggingene har ikke vært 
fullstendige ettersom stadig nye lokaliteter er påvist ved supplerende kartlegging. 
Forekomsten av rik gransumpskog er ikke påvist ved disse tidligere kartleggingene. 

  


