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START:
Nyckel X
Nyckelns namn

Instruktion
En generell instruktion där tolkaren skall göra en viss
bedömning i ett givet läge/moment.

1

Notering för snölega är tillåten på samtliga alpina
naturtyper i denna nyckel utom 8340 Glaciärer.
N_snö

START
Förkortningar
KT krontäckning trädskikt TG täckningsgrad av allt utom träd
tex fältskikt, risinslag Skogsbruk: tex hygge, gallring, röjning,
avverkning, plantering, dikning, raka kanter mot omgivningen

Bedömningskriterie
i
IRF-bild krävs

Spår av hävd
Med spår av hävd i flygbild avses tydliga indikationer på att
området betas eller betats, av tamboskap. Förekomst av
vidkroniga träd (kronans bredd (diam): barrträd ca 8 m, lövträd
ca 10 m, ädellövträd ca 10m, generellt gäller att träden är
större än normala träd, vid rådande bonitet), hasselträd och/
eller bukettformiga träd är exempel på spår av hävd.
Trädskiktet har en luckig karaktär. Att man mellan träden ser
punktformiga busksnår, att här och där kommer nya träd upp,
att beståndet blir gradvis glesare i närheten av en gård med
uppenbar djurhållning, att det ser ut att finnas upptrampade
hörn/kanter/stigar intill stängsel.

Pil anger vidare riktning beroende på ja/nej/osäker

α (alpha)
Habitat – Kod för enskild natura naturtyp
Framnycklad Natura/ickenatura kod

β (beta)
Samlingskod som innefattar koder för
liknande habitattyper
(koder som ingår)

·
·
·
·

γ (gamma)
Samlingskod som innefattar habitatyper från
olika naturtypsgrupper
(koder som ingår)

·
·
·

·
·

δ (delta)
Samlingskod som innefattar koder för både
natura och ickenatura naturtyper
(koder som ingår)

Antropogen påverkan i denna nyckel innefattar:
Exploaterad mark: pågående exploatering, t ex vägbyggen
Öppen icke-natura mark: anlagd mark, både hårdgjord och på
andra sätt väsentligt förändrad och/eller hålls öppen genom
regelbunden skötsel (eg. 6999)
Urban mark: t ex; tomt, (ej naturtomt), tätorts- och
jordbruksbebyggelse (eg. 6920)
Strandnära miljö: t ex vindkraftverk, marinbas, muddring etc ?
Skogsmark: tydliga spår av skogsbruk (eg. 9900)
Vattenmiljöer: Artificiella vatten såsom smådammar, uträtade
vattendrag, vattenfyllda täkter (t.ex. stenbrott), vattenmagasin med
stor amplitud, starkt regleringspåverkade älvsträckor, småvatten i
odlingslandskapet (eg. 3999)
Seminaturliga gräsmarker: Tydliga spår av plöjning, gödsling
Myr: t ex dikning, torvtäckt, myrodling (eg. 7900)

7310 Aapamyrkomplex
Flygbildstolkningen kan med fördel inledas med att tolkaren gör
en flygning över området och konstaterar om någon/några
punkter ligger på

Notering liten snölega N_SS
Snölegor 0,01- 0,1 ha generaliseras in i omgivande
naturtyp, samt får notering N_SS.
801 SS snötäckt
802 SS substratdominerad
803 SS mossdominerad
804 SS moss-ris-graminid
805 SS graminid-ris-ört
809 SS obestämd vegetationstyp
Notering mediumstor snölega N_SM
Snölegor 0,1 – 2 ha klassas till egen naturtyp, samt
får en notering S_SM.
811 SM snötäckt -> 9998
812 SM substratdominerad -> 8900
813 SM mossdominerad -> 8900
814 SM moss-ris-graminid -> 4860
815 SM graminid-ris-ört -> 6815/4860/7140
819 SM obestämd vegetationstyp Notering stor snölega N_SL
Om snölegorna är > 2 ha klassas de till egen
naturtyp, samt får en notering N_SL.
821 SL snötäckt -> 9998
822 SL substratdominerad -> 8900
823 SL mossdominerad -> 8900
824 SL moss-ris-graminid -> 4860
825 SL graminid-ris-ört -> 6815/4860/7140
829 SL obestämd vegetationstyp -

Notering mindre ö eller skär N_IS
Noteringen används i de fall bedömningspunkten
faller på mindre skär eller ö där naturtypskoden
generaliseras till vatten (1000 eller 3000) p g a att
ön/skäret inte håller MKE 0,1 ha.
N_IS

NOTERINGAR:
ett myrkomplex som är sammanhängande > 10 ha
och innehåller en 7143 > 0,1 ha
ε (epsilon)
Ickenatura naturtyp med egen kod
(koder som ingår)

ζ (zeta)
Koder för ickenatura naturtyp
(eg Samlingskod som innefattar ospecificerad
naturtyp)
(koder som ingår)

η (eta)
Baskod

Alla punkter som också ligger på denna myr klassas till sin
respektive undertyp med notering för att den ingår i ett
aapamyrskomplex.

Mikrostruktur och färgnyans för rikkärr i IR-bild:
- en antydan till tuvighet och färgnyanser mot orangerosa
och/eller turkosskimmer

Tolkningskaraktärer näringsrik granskog:
·
Örtrikt fältskikt
·
Tecken på översilning – topografiskt läge, sluttningar,
bäckdalar
·
Ofta hög, tät mörk skog, med lövinslag

N_snö

Notering vid förekomst av snölega enligt
typ och storlek i tabellen ovan.

N_I

Notering om typ av icke-habitat

N_S

Notering om typ av strand

N_A

Notering för myr inom aapamyrskomplex

N_S
Strand Notering N_S
Notering av 1210, 1610 och 1620 vid samförekomst med andra
naturtyper. Observera att 1210 och 1610 nu endast registreras i
form av notering medan 1620 fortfarande går att ange som första
kod. Strandnotering går att tillämpa på alla naturtypskoder där de
samförekommer med någon av de ovan nämnda typerna. Det är
därför inte markerat i nyckeln när noteringen är
tillämpningsbar. Det är troligt att samförekomst är vanligast
strandnaturtyper emellan, men är även möjlig mellan t ex
skogsnaturtyper och åsö.
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Nyckel 1 Huvudnyckel

START

Ej tolkningsbart
slagskugga, moln, molnskugga,
snötäckt mark > 0,1 ha och kan ej tolkas

N_I
9998
Ogörlig tolkning N_snö

ja

nej
I eller i anslutning
till hav, sjö eller
vattendrag

Små öar eller skär <2 ha
i Östersjön < 10%KT
exponerat läge

ja

nej

> 70% TG buskar
utom
enbuskmarker
och alpina
videsnår

nej

Nyckel 3 Hav, sjö och
vattendrag

ja

Ja
nej

Terrestra
strandmiljöer

1620
Skär i Östersjön N_S

Nyckel 2 Strandängar
och stränder

6997
Buskrik mark

ja

nej

> 10% KT

ja

Spår av hävd

nej

Nyckel 4a Skog huvudnyckel

nej
Fjällnära område utom
skog och myr

ja

Nyckel 5 Fjäll

ja/osäker

nej

Spår av hävd

ja/osäker

Nyckel 6 Gräsmarker nedanför
alpin- och subalpin miljö

nej
Tydliga spår av
skogsbruk (hygge)

ja

9900 Ickenatura skog

nej
Pågående odling/åker

ja

6930 Åker

nej
ja
Exploaterad mark
Övrig antropogen
påverkan

ja

6920
Bebyggd mark

Urban mark/antropogen påverkan
(inkl tomt, ej naturtomt, tätorts- och
jordbruksbebyggelse)
nej

nej

6999
Övriga öppna ickenatura mark
N_I

> 50% TG
substrat

ja

Nyckel 7 Substratmarker

ja

Nyckel 8 Öppna myrar

nej

> 50% TG
myrvegetation
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Nyckel 2 Strandängar och stränder

START

>10 % KT

ja

Nyckel 4 Skog

nej
Tydliga spår (men ej
pågående) av plöjning,
gödsling

ja

6910
Öppen kultiverad gräsmark

ev forts

Bete

ja

6911
Öppen kultiverad betesmark

Minst 20 m lång (parallellt m stranden)
Inom 200 (m Västkusten, samt fr Falsterbo och norrut till Umeå)
Inom 20 m (Bottenviken fr Umeå och norrut)
från medelvattenlinjen

nej

Sanddyner eller Sandfält

ja

2800
Samlingskod för öppna kustdyner

Våtmark i fördjupning
i/mellan dyner

ev forts

ja

2190
Dynvåtmarker

trädfritt eller möjligen vindpinade träd
ja

nej

nej

Marin strand

> 50% TG
substrat

ja

ja

> 50% TG
hällmark

ja

1230
Havsklippor

Nyckel 7 Substratnyckel

nej/osäker
nej

nej

Vass/ag/säv/kaveldun
> 50% TG

ja

6840
Samlingskod för naturastrandäng/
ickenatura mark
(1330/1630/1995/6910/6911/6930)

3995
Sötvatten ickenaturastrand

1820
Samlingskod för sten/sandstrand
(1220/1640/1950)

ev forts
ev forts

nej

> 50% TG
substrat

ja

Vass/ag/säv/kaveldun
> 50% TG

3950
Ickenatura substratdominerad
sötvattenstrand

6830
Samlingskod för naturlig högörtäng/
svämäng och alpina vattendrag
(3220/3960/6430/6450)

nej

nej

ja

1330
Salta strandängar

nej/osäker

1950
Havsnära substratdominerad ickenaturastrand
(sand, sten, grus och block)

1630
Strandängar vid
Östersjön

Ev forts
Ovanför
barrskogsgräns

ja

Nyckel 5 Fjäll

ev forts

nej
Högörtdominerad

ja

6430
Högörtängar

Sand och vid
Östersjön
ja

nej

6840
Samlingskod för naturastrandäng/
ickenatura mark
(1330/1630/1995/6910/6911/6930)

Naturlig gräsdominerad mark
längs > 6 m breda ej reglerade
vattendrag

ja

nej
Västkusten
fr Falsterbo och norrut

ja

1995
Havsnära ickenaturastrand
> 50% TG sten eller
grus format i vallar

nej

Alluvial påverkan

ja

ja

6450
Svämängar

1640
Sandständer vid
Östersjön

1220
Sten och grusvallar
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Hav, sjöar och vattendrag
Tydligt grunda ibland frilagda bottnar inkluderas i
respektive vattenklass.

Nyckel 3 Hav, sjöar och vattendrag

START

Hav, salt/bräckt vatten

1000
Marint vatten

ja

N_IS
nej
Ovanför
barrskogsgränsen
och < 6m och/eller
<1m djup

3860 Samlingskod för alpina
vattendrag (3220/3960)

ja

nej

Antropogen
påverkan

3999
Ickenatura vatten

ja

N_IS

nej/osäker

Vattendrag,
> 6 m breda
> 100 m längd

ja

3210
Större vattendrag
N_IS

nej

3000
Limniskt vatten
N_IS

Notering mindre ö eller skär N_IS
Noteringen används i de fall bedömningspunkten faller på
mindre skär eller ö där naturtypskoden generaliseras till
vatten (1000 eller 3000) p g a att ön/skäret < 0,1 ha.
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Nyckel 4a Skog - huvudnyckel
9040
Fjällbjörkskog
(inkl våt, sväm och lövkärr)

9849
Samlingskod för fjällbjörkskog/
lövrik taiga/näringsrik granskog
(9010/9040/9830)

START
ja

9810
Taiga/Ickenatura skog
(9010/9900)

ja/osäker

9900
Ickenatura skog

Fjällnära skog

ja

nej

Tydliga spår av skogsbruk, eller
sekundär (löv)skog på fd betad mark

Flack kust norr om N Uppland
nedanför 3 m höjdkurvan höjdkurvan
faller > 100m inåt land

osäker

ja

> 50 % KT björk
9010
Taiga Övriga skogar

nej

(BI v6: 9001, 9002, 9011-9016)

9030
Landhöjningsskog

ja

nej

Nyckel 4b Skog – trädkläd myr, källor och rikkärr

nej
ja
>30 cm torvtäcke, källa
eller förmodat rikkärr

9842
Samlingskod för (våt skog) sumpskog,
skogsbevuxen myr och svämskog (våta delen)
Skog på fuktig-blöt mark (RIS-def)
(9841/9845)

osäkert
nej

6930 Åker

Energiskog, bär- el fruktodling
på f.d. åker

ja

nej
Homogen tät tallskog med små kronor, mkt liggande död ved på
hygge med diffusa/ojämna kanter påverkad av naturlig störning
(brand eller storm)

nej
9991
Ädellöv produktionsskog

ja

Ädellöv > 30 %

ev
forts

9900
Ickenatura skog

ja

ja

9009
Taiga Naturlig störning
(inkl 9008 BI v7)

osäkert
9810
Taiga/Ickenatura skog
(9010/9900)

osäker

Tydliga spår av skogsbruk

nej
9060
Åsbarrskog
2180
Trädklädda dyner
9915
Trädklädda sandmarker
i inlandet

Isälvsmaterial i
ryggform eller ås

ja

ja

nej
ja
nej

< 5 km från
kust

9840
Obestämd svämskog
(torr) frisk-fuktig del
(9750/9760)

Dynmiljö eller
anslutning til
dynmiljö

ja

nej

nej
Örtrikt fältskikt ev forts

9750
Svämlövskog
(torr) frisk-fuktig del

nej/osäker

fältskikt lav/
fattigris typ,
näringsfattig
skog

ja

ja

ja/osäker

9010
Taiga Övriga skogar
(BI v6: 9001, 9002, 9011-9016)

ev forts

> 50% löv

ja

9080
Lövsumpskog

9801
Taiga/Ädellövskog/Övriga
lövskogar
(9010/9820)

9010
Taiga Övriga skogar
(BI v6: 9001, 9002, 9011-9016)

ev forts

gran > 50 % KT
nej

9845
Samlingskod för (våt skog) sumpskog och
svämskog
(9010/9040/9080/9830/9840/9849) N_A

nej

> 50 % KT löv

ja

nej

ja

osäker

9830
Obestämd näringsrik
granskog/taiga
(9050/9010)

Ädellöv > 50 %

nej
Alluvial påverkan

9050
Näringsrik granskog

ev
forts

9760
Svämädellövskog
(torr) frisk-fuktig del

nej

Ädellöv > 30 %

ja/osäker
9820
Samlingskod för ädellövskog
(torr) frisk-fuktig del
(2180/9020/9110/9130/9160/9170/9190)

ev forts

I ravin eller
nedanför brant

ja

9180
Ädellövskog i branter
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Nyckel 4b Trädklädd myr, källor, och rikkärr

START

Antropogen påverkan

7900 Ickenatura myr
(7120 Skadad högmosse)

ja

N_A

(BI v7: 7125 Trädklädda mosseplan,
delar av mosse och trädklädda laggkärrr,
7926 Öppen myr, ickenatura typ)

N_I

nej/
osäker

9841
Samlingskog för skogsbevuxen myr och
trädklädd högmosse
(7110/9740/9843/9844/9846)
(BI v7: 7115 trädklädda mosseplan, delar av mosse och
trädklädda laggkärr)

N_A

ev forts

nej

Källkärr, källa

ja/
osäker

9844
Samlingskod för skogsbevuxen myr/
skogsklätt källkärr/skogsklädd källa
(BI v7: 9740/7160)

N_A
ev forts

Tydligt välvda mossar med
randskog och lagg

ja

7110
Högmossar
(trädklädda delen, våta delen och/eller
skogsmyrsdelen)

Ev rikkärr, källkärr
med kalktuff

(BI v7: 7115 Trädklädda mosseplan, delar av mosse
och laggkärr)

ja
nej
9846
Samlingskod för skogsbevuxen myr/
skogsklätt rikkärr/skogsklädd
kalktuffkälla/skogsklätt agkärr
skogsmyr

ja

(BI v7: 9740/9003-9007/7231/7160/77210/7220)

9740
Skogsbevuxen myr
N_A

ev
forts

osäker

9843
Samlingskod för skogsbevuxen myr/taiga
(9740/9010 sump)
N_A

Förekomst av ag,
grågröna rundlar i kärr,
sjöpartier eller annan
fuktig mark
ja

7210
Skogsklätt agkärr
N_A

N_A
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Nyckel 5 Fjäll
N_snö
Notering liten snölega N_SS
Snölegor 0,01- 0,1 ha generaliseras in i omgivande
naturtyp, samt får notering N_SS.

START

Glaciär inkl
anslutande
snötäcke

801 SS snötäckt
802 SS substratdominerad
803 SS mossdominerad
804 SS moss-ris-graminid
805 SS graminid-ris-ört
809 SS obestämd vegetationstyp

8340
Glaciärer

ja

nej

Nyckel 8 Öppna myrar

ja

Notering mediumstor snölega N_SM
Snölegor 0,1 – 2 ha klassas till egen naturtyp, samt
får en notering S_SM.

> 50% TG
myrvegetation

ja
> 50% TG
substrat

ja

811 SM snötäckt -> 9998
812 SM substratdominerad -> 8900
813 SM mossdominerad -> 8900
814 SM moss-ris-graminid -> 4860
815 SM graminid-ris-ört -> 6815/4860/7140
819 SM obestämd vegetationstyp -

8900
Obestämd ickenatura
öppna substratmarker
N_snö

nej/osäker

Substratdominerad
snölega > 0,1 ha
nej

Notering stor snölega N_SL
Om snölegorna är > 2 ha klassas de till egen
naturtyp, samt får en notering N_SL.

Nyckel 7 Substratnyckel
Nej

4850
Samlingskod för alpin buskmark/hed/gräsmark/myr
(4860/4880/7000)
N_snö

3860 Samlingskod för alpina
vattendrag (3220/3960)

ev forts

Alluvial påverkan

821 SL snötäckt -> 9998
822 SL substratdominerad -> 8900
823 SL mossdominerad -> 8900
824 SL moss-ris-graminid -> 4860
825 SL graminid-ris-ört -> 6815/4860/7140
829 SL obestämd vegetationstyp -

nej
6830
Samlingskod för naturlig högörtäng/
svämäng, alpina buskmarker och
alpina vattendrag
(3860/4880/6450)

ja

vattendrag > 6m
bredd

ev forts

ja

Naturlig gräsdominerad mark
längs > 6 m breda ej reglerade
vattendrag

nej

Vide- eller
högörtdominerad
mark, mättad röd
färg

4880
Samlingskod för alpin videbuskmark/
högörtäng
(4080/6430)

ja

ev forts

Videbuskar > 50% TG
grov struktur

ja

4080
Alpina
videbuskmarker

nej
nej
6520
Höglänta slåtterängar

ja

Högörter > 50% TG,
jämn struktur

Spår av hävd

ja

6430
Högörtängar

nej/osäker
Våt hed/myr/gräsmark
(fuktig-blöt RIS-def)

4860
Samlingskod för alpin hed/gräsmark (våta delen)
och myr
N_snö
(4060/6815/7000)

ja

nej

6825
Samlingskod för alpin hed/gräsmark
(torr-frisk-fuktiga delen)
(4060/6815)
N_snö

ev forts

ev forts

Ris- eller lavdominerad mark
inkl snölegor och vegetationsfria
blottor omslutna av eller angränsande
till rismarken

4060
Alpina rishedar

ja

N_snö

nej
Gräs- eller lågörtdominerad mark
inkl snölegor och vegetationsfria blottor
omslutna av eller angränsande till
gräsmarken

ja

6815
Samlingskod för alpin
gräsmark
N_snö

ja

6450
Svämängar
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Nyckel 6 Gräsmarker nedanför barrskogsgränsen

START

Nyckel 7 Substratmarker

> 50% TG substrat

ja

ev forts

6845
Samlingskod för naturagräsmark/
kultiverad gräsmark
(4830/6810/6820/6835/8840)

> 10% KT
Ej igenväxningsträd

nej

Tydliga spår av
skogsbruk

ja

ja

9900
Ickenatura skog

nej
nej
Tydliga spår av
plöjning, gödsling
eller tidigare åker

6910
Öppen kultiverad gräsmark

ja

ev forts

Bete

ja

6911
Öppen kultiverad betesmark

6850
Samlingskod för trädklädd betesmark,
buskrik mark, trädklädd
kultiverad betesmark, ickenatura skog
(6913/6997/9070/9900)

nej/osäker

6835
Samlingskod för torr-frisk/fuktig/våt
gräsmark/hed och myr
nedanför barrskogsgränsen
(4830/6810/6820)

ev forts

> 10%
vidkroniga eller
fullväxta träd

ev forts
4830
Samlingskod för våt gräsmark/hed
och myr nedanför barrskogsgränsen
(6820-våta delen/7000-serien)

ja

ev forts

Fuktig-blöt
nej
Frisk-fuktig

Bete

6820
Samlingskod för fuktig
gräsmark/hed
(övriga ris-gräsmarker)

ja

>50 %
ängsvegetation

ev forts

ja

6410
Fuktäng

ja

nej
6913
Trädbärande kultiverad
betesmark

Torr till frisk

ja
6810
Samlingskod för torr-frisk naturlig
gräsmark/hed
(2800/2810 och övriga torra-friska
gräsmarker och hedar)

ev forts

≥ 5 % gamla och/
eller hävdpräglade
enar

5130
Enbuskmarker
(osäkert fältskikt)

ja

ev forts

> 50 %
risdominerad
vegetation
ofta ljung

ja

5131
Enbuskmarker på
torra hedar
(risdelen)

nej

4030
Torra hedar
(risdelen)

ja

> 50 %
risdominerad
vegetation
ofta ljung

nej

Sanddyner
Eller
Sandfält
> 0,1 ha

ja

2810
Samlingskod för öppen sanddyn i
inlandet
(2320/2330)

ja
ev forts

2320
Rissandhedar

> 10% risdominerad
vegetation
nej

2330
Grässandhedar

ja

9070
Trädklädd betesmark

MOTH-nycklar_v 2.1 HS_HF20120202

2012-02-06

9

Nyckel 7 Substratmarker

START

> 50% TG
hällmark

ja

plan till svagt
lutande hällmark

ja

8840
Samlingskod för silikat/
basiskhällmark
(8230/8830/6110)

ev forts

Spår av
hävd

ja

8230
Hällmarkstorräng

nej

nej

ev forts
8900
Obestämd ickenatura
öppna substratmarker

> 30° lutning i övre
delen och
> 5m höjdskillnad
och
>20m sidled

ja/osäker

nej

8830
Samlingskod för basisk/kalkrik
hällmark/vittringsjord/alvar/
blekevät/karst
(6110/6280/8240)

50% substrat
(inklusive
annuell
vegetation)
ja

ev forts

8820
Samlingskod för
silikat/basiska branter

karstsprickor

ev forts

nej

> 70% TG substrat
(sten/block/grus eller
annuell vegetation)

Vittringsjord,
alvarvegatation eller
blekevät

nej

ja

6110
Basiska berghällar

8810
Samlingskod för
silikat/basisk rasmark

Ovan barrskogsgräns

ja

>90%TG substrat

ja

nej

nej

8900
Obestämd ickenatura
öppna substratmarker

6825
Samlingskod för alpin hed/gräsmark
(torr-frisk-fuktiga delen)
(4060/6815)

8900
Obestämd ickenatura
öppna substratmarker

8240
Karsthällmarker

ja

ja

6280
Alvar
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Notering N_I 719

Nyckel 8 Öppna myrar

Observera att notering 719 Dikad myr
går att ange vid alla myrkoder då man
ser ett dike inom 25 meter från PYcentrum, men inte kan se effekt på
vegetationen från detta!

START

7900 Ickenatura myr
(BI v7: 7121 Öppna mosseplan,
7926 öpppen myr, ickenatura typ)

ja

Antropogen påverkan

N_I

nej

Terrängföljande
mosse >50 ha,
oceaniskt påverkan

7130
Terrängtäckande mossar

ja

nej

7210
Agkärr

ja

Rik förekomst av ag
grågröna rundlar

7110
Högmossar

nej

ja

Välvd mosse med
eller utan lagg.

7815
Samlingskod för högmosse/
svagt välvd öppen mosse
(7110/7140)
N_A

ja/osäker

ev forts

Tydligt välvd mosse

7140
Öppna mossar och kärr

nej

N_A

nej

7320
Palsmyrar

ja

Förekomst av palsar,
med eller utan lagg,
kar och göl.

nej

Strängflarkkärr,
strängblandmyr eller
blandmyr
> 0,1 ha

7310 Aapamyrkomplex

7143
Strängflarkkärr/
strängblandmyr/
blandmyr

ja

Flygbildstolkningen kan med fördel inledas med att tolkaren gör en
flygning över området och konstaterar om någon/några punkter ligger på
Sammanhängande komplex
vars totala areal > 10 ha

ja

ja

ett myrkomplex som är sammanhängande > 10 ha
och innehåller en 7143 >0,1 ha

N_A

Alla punkter som också ligger på denna myr klassas till sin respektive
undertyp med notering för att den ingår i ett aapamyrskomplex.

nej

Källa/
källkärr

osäker

ja

Källkärr

ja

N_A

7162 Källkärr
N_A
7220
Kalktuffkällor

nej
ja
7230
Rikkärr
(BI v7: 7232 Öppna hävdade och 7233 Öppna
ohävdade)

N_A

ev forts

7820
Samlingskod för rikkärr/källkärr/
övrig öppna mossar och kärr)
(7810/7230/7140)
N_A

osäker

Mikrostruktur och färgnyans
för rikkärr i IR-bild

nej

7810
Samlingskod för källor
(7161/7220)

N_N
ev forts

Källa med
kalktuff
nej
7161
Källa

nej

Osäkerhet kvarstår om myr
eller våt hed/gräsmark

ja

nej

7140 Öppna mossar och kärr

N_A

4830
Samlingskod för våt gräsmark/hed och myr
nedanför barrskogsgränsen
(6820-våta delen/7000-serien/7820)
N_A

N_A

