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Innledning
Det foreliggende dokumentet er begynnelsen på en samling beskrivelser av alle enheter for
terrestrisk naturkartlegging etter NiN versjon 2.0 tilpasset målestokken 1: 5 000, og inneholder
beskrivelser av 81 av de totalt 281 kartleggingsenhetene som er definert i ‘Veileder for kartlegging av
terrestrisk naturvariasjon etter NiN (2.0.2)’; se Tabell C2 i veilederen. Beskrivelsene er skåret over en
felles mal, og hver beskrivelse er begrenset til én side slik at beskrivelsessamlingen skal være lett å
finne fram i, f.eks. i felt. Beskrivelsene er ordnet forløpende etter hovedtypenummer (først
hovedtyper i fastmarkssystemer, angitt med T; dernest hovedtyper i våtmarkssystemer, angitt med
V), dernest etter nummer på kartleggingsenhet (C-1, C-2 etc. innenfor hver hovedtype; se Veilederen
Tabell C2). For å utnytte den begrensede plassen best mulig, blir det benyttet standard forkortelser i
utstrakt grad. Disse er forklart i avsnittene nedenfor; ett avsnitt for hver av de hovedoverskriftene i
beskrivelsesmalen som trenger forklaring. En forutsetning for å kunne bruke beskrivelsene er en viss
kjennskap til prinsippene og kriteriene som ligger til grunn for typeinndelingen på natursystem-nivået
i NiN. Disse er beskrevet i NiN[2] Artikkel 1, kapittel B4; se også kapitlene B1–B3, men også svært
kortfattet gjengitt nedenfor i avsnittet "NiN-karakteristikk".
Alle bilder, med unntak av bilder der fotografen er navngitt, tatt av forfatterne.
Som et vedlegg til dette dokumentet er tatt inn sorterte lister over arters fordeling langs viktige
lokale komplekse miljøvariabler (LKM)i utvalgte, arealmessig eller på annen måte særlig viktige
hovedtyper. Disse artslistene er satt sammen på grunnlag av prinsippene for generaliserte
artslistedatasett (se NiN[2] Artikkel 1, kapittel B2 og NiN[2] Artikkel 2); de viktigste av disse er forklart
i kapitlet "Artslister" nedenfor.

Forklaring til beskrivelsene
NiN-karakteristikk
Under denne overskriften blir kartleggingsenhetene plassert i typesystemet for natursystem-nivået i
NiN versjon 2.0. På natursystem-nivået er artssammensetningen er den karakteriserende
naturegenskapen (den naturegenskapen som først og fremst brukes til å karakterisere
naturvariasjonen på dette naturmangfold-nivået), mens lokal kompleks miljøvariasjon er
karakteriserende kilde til variasjon (det vil si den basale naturegenskapen som benyttes for å
forklare variasjonen artssammensetningen). Med lokal kompleks miljøvariasjon menes variasjon i
miljøforhold som gir opphav til mønstre på relativt fin romlig skala (typisk < 1 km) og som er stabile
over relativt lang tid [typisk mer enn 100(–200) år]. Den lokale komplekse miljøvariasjonen beskrives
ved å definere lokale komplekse miljøvariabler (LKM), variabel som består av flere
enkeltmiljøvariabler som samvarierer i mer eller mindre sterk grad, og som gir opphav til variasjon i
artssammensetning på relativt fin romlig skala og som har en virkning som vedvarer over relativt lang
tid [typisk mer enn 100(–200) år]. LKM-begrepet er et av de mest sentrale begrepene i NiN (se NiN[2]
Artikkel 1, kapitlene A1d og A1e).
Typesystemet er hierarkisk med tre nivåer; hovedtypegruppe, hovedtype og grunntype. Tre av de sju
hovedtypegruppene inneholder ‘terrestrisk natur’; det er fastmarkssystemer (T), våtmarkssystemer
(V) og snø- og issystemer (I). Innenfor hver av hovedtypegruppene er hovedtypene definert ved bruk
av en etterprøvbar prosedyre som først identifiserer normal variasjonsbredde innenfor hver
hovedtypegruppe, det vil si den arealmessig dominerende variasjonsbredden i artssammensetning
og miljøforhold innenfor hovedtypegruppa (det vil også si innenfor en dominerende
økosystemkomponent), som kan beskrives ved hjelp av et begrenset sett av hovedkompleksvariabler
(viktige LKM’er), og deretter definerer spesiell variasjon innenfor hovedtypegruppa, det vil si all
øvrig variasjon. Grunnlaget for å skille ut noe som spesiell variasjon er identifisering av minst én
spesiell lokal kompleks miljøvariabel (= sLKM), det vil si en lokal kompleks miljøvariabel som
forklarer mer variasjon i artssammensetning enn 2 ØAE (økologisk avstandsenhet) mellom
tyngdepunkter for en naturtype innenfor normal variasjonsbredde innenfor ei natursystemhovedtypegruppe og en sammenliknbar naturtype som ikke ligger innenfor normal variasjonsbredde.
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Denne kriteriebaserte metoden for å identifisere hovedtyper forutsetter at det er mulig å beregne en
økologisk avstand’ mellom kandidater til naturtyper langs enhver LKM. I NiN versjon 2 er det utviklet
en metodikk for å beregne slike "avstander" på grunnlag av standardiserte, såkalte generaliserte,
artslister (se NiN[2] Artikkel 1, kapittel B2). En økologisk avstandsenhet (1 ØAE) svarer til en forskjell
i artssammensetningen mellom to systemer som sammenliknes, hver representert med en
generalisert artsliste, der en fjerdedel av artssammensetningen skiftes ut. I tillegg tas det ved
inndelingen i hovedtyper hensyn til viktige økologiske strukturerende prosesser (se NiN[2] Artikkel 1,
kapittel B3), slik at én og samme hovedtype bare skal inneholde variasjon som er betinget av samme
viktige økologisk strukturerende prosesser. I alt er identifisert 18 ulike kategorier av naturvariasjon
på grunnlag av økologisk viktige strukturerende prosesser (se NiN[2] Artikkel 1, kapittel B4b). I alt er
det i NiN versjon 2.0 identifisert 45 hovedtyper i fastmarkssystemer, 13 i våtmarkssystemer og 1
terrestrisk hovedtype i snø- og issystemer.
Hver hovedtype deles i grunntyper på grunnlag etter identifisering av de LKM som er viktigst for å
forklare variasjonen i artssammensetning innenfor hovedtypen. For å anses som viktig, må det være
minst 2 ØAE mellom endepunktene langs en LKM innenfor en hovedtype. Antallet grunntyper som
skilles ut langs en LKM, skal stå i forhold til hvor stor variasjon i artssammensetning det er langs
denne LKM’en i denne hovedtypen – reglene sier at det skal være én grunntype pr. påbegynt ØAE
utover den første. Det vil si at dersom det er 2,7 ØAE mellom endepunktene langs en LKM innenfor
en hovedtype, skal det skilles ut 2 grunntyper langs denne. Er det flere viktige LKM, kombineres
oppdelingene av disse til et nettverk av grunntyper. Variasjonen i artssammensetning langs en gitt
LKM er ikke den samme innenfor hver hovedtype. Som eksempel kan vi ta kalkinnhold (KA), som er
en viktig LKM for å forklare variasjon i artssammensetning i flertallet av terrestre hovedtypene. I
åpen jordvannsmyr (V1) er variasjonen langs KA > 5 ØAE, mens den på rabbe (T14), der
miljøforholdene er mye mer ekstreme, bare er mellom 2 og 3 ØAE. Dermed kan ikke den samme
trinninndelingen av LKM’ene benyttes til grunntypeinndeling på tvers av hovedtypene – det er
nødvendig med en hovedtypetilpasset trinndeling, slik at KA deles i 5 trinn i V1 og 2 trinn i T14. Det
er sterkt ønskelig at vi skal kunne bruke samme begrepsapparat for å beskrive variasjonen langs én
og samme LKM, f.eks. KA. For å få det til, samtidig som inndelingen tilpasses variasjonen innenfor
hver hovedtype for bruk til å definere grunntyper, er hver LKM først delt inn i et antall små
basistrinn. Basistrinnene er de minste trinn (intervaller), hver med en utstrekning 0,5 –1,0 ØAE, langs
en kompleks miljøgradient, målt i den hovedtypen og i den geografiske og økologiske konteksten der
det antas at variasjonen i artssammensetning innenfor det aktuelle intervallet langs miljøgradienten
er størst. Ved å bruke basistrinninndelingen som utgangspunkt for begrepsapparatet som beskriver
variasjonen langs LKM’ene og som utgangspunkt for hovedtypetilpasset trinndeling av de komplekse
miljøvariablene, oppnår vi på samme tid å få et felles begrepsapparat og en inndeling i grunntyper
som er tilpasset hovedtypen. Kalkinnhold (KA), med hele ni basistrinn, er et godt eksempel på dette. I
T14 deles KA inn i ett hovedtypetilpasset trinn, KA∙1, for kalkfattige og intermediære rabber og ett
trinn, KA∙2, for kalkrike rabber. KA∙1 utgjøres av de fem nederste basistrinnene, KA∙2 av de fire
øverste. Hovedtypetilpassete trinn angis med tall (eller for de få naturlig klassedelte LKM’ene, stor
bokstav), mens basistrinnene angis med tallet 0, små bokstaver eller symbolene + eller ¤ (se NiN[2]
Artikkel 1, kapittel B2i). De hovedtypetilpassete trinnene defineres derfor på grunnlag av
basistrinninndelingen. I T14 er KA∙1 definert som KA∙abcde, mens KA∙2 er KA∙fghi.
For enkelte LKM finnes innarbeidete kombinasjoner av hovedtypetilpassete trinndelinger som
strekker seg over flere hovedtyper. Dette gjelder f.eks. hevdintensitet (HI) fra fastmarksskogsmark
(T4) til oppdyrket varig eng (T45), og sandstabilisering (SS) fra sanddynemark (T21) til T4. I slike
tilfeller er det hensiktsmessig å kombinere de hovedtypetilpassete trinninndelingene for de aktuelle
hovedtypene til en bakgrunnstrinninndeling. Den ‘tekniske’ definisjonen av dette begrepet er
‘trinninndeling av komplekse miljøvariabler som forenkler basistrinninndelingen og som ikke
tilfredsstiller definisjonene av datasettspesifikke, hovedtypespesifikke eller hovedtypetilpassete
trinninndelinger’, men i artslistesammenheng brukes begrepet om hovedtypetilpassete
trinninndelinger som kobles sammen på tvers av hovedtyper. Hvert trinn i en
bakgrunnstrinninndeling er vanligvis ett standardtrinn, men i noen tilfeller er det gjort unntak for å
fange opp variasjon langs uLKM innenfor hovedtyper. Bakgrunnstrinninndelinger benyttes også i

6
spesialtilfeller der det som i NiN oppfattes som flere LKM på grunn av at viktigste økologiske
strukturerende prosess skifter undervegs, i naturen kombineres til én lang vegetasjonsgradient,
gjerne koblet opp mot en topografisk gradient. Det klassiske eksemplet på dette, er de tre LKM
vindutsatthet (VI), uttørkingsfare (UF) og snødekkebetinget vekstsesongreduksjon (SV), som til
sammen utgjør den klassiske ‘rabbe–snøleiegradienten’ i fjellet. Bakgrunnstrinninndelingenes trinn
betegnes med store romertall; I, II, III etc.
Grunntypeinndelingen av natursystem-hovedtypene tar ikke hensyn til hvilken romlig skala de viktige
LKM’ene varierer på. En del LKM’er, f.eks. tørrleggingsvarighet (TV) som forklarer variasjonen fra
mykmatter til tuer i myr, varierer på svært fine romlige skalaer. For at NiN-systemet skal kunne
brukes til praktisk naturkartlegging i målestokker grovere enn 1:500, der grunntypene kan brukes
direkte som kartleggingsenheter med et minsteareal for utfigurering av polygoner på 1 m2, er
grunntypene aggregert til målestokktilpassete kartleggingsenheter på grunnlag av hvilken romlig
variasjon man finner variasjon langs de aktuelle LKM (se Kartleggingsveilederen, kapittel A10 for
prinsipper). Mens de 59 terrestre hovedtypene omfatter 443 grunntyper, er antallet
kartleggingsenheter tilpasset kartlegging i 1: 5000 med minsteareal 100 m2 bare 281.
NiN-karakteristikken inneholder opplysninger om kartleggingsenhetens tilhørighet til
hovedtypegruppe og hovedtype, hvor mange grunntyper den består av, og hvilke trinnkombinasjoner
langs viktige LKM som definerer kartleggingsenheten. "Definert av LKM" definerer
kartleggingsenheten ved bruk av den hovedtypetilpassete trinninndelingen, mens ‘LKM-basistrinn’
angir basistrinn-kombinasjonen som definer er enheten. Merk at ‘KA∙abc’ betyr alle basistrinn langs
KA fra og med KA∙a til og med KA∙c.
I Tabell 1 nedenfor er alle de 43 LKM som er relevante for de terrestre hovedtypene listet opp, med
angivelse av antall basistrinn. Dette er en redigert utgave av NiN[2] Artikkel 3: Tabell B1–1. En
oversikt over basistrinninndelingen av disse LKM, og basistrinnenes navn, finnes i NiN[2] Artikkel 3:
Tabell B1–2. I Tabell 2 er de 59 terrestre hovedtypene på natursystem-nivået listet opp, med
informasjon om hvilke LKM som er så viktige at de er benyttet til grunntypeinndeling hovedtypene,
samt antallet kartleggingsenheter i 1: 5000. Denne tabellen er en redigert utgave av NiN[2] Artikkel
3: Tabell C1–2, tillagt informasjon fra Kartleggingsveilederen, Tabell C2. Hovedtyper som det finnes
beskrivelser av kartleggingsenhetene for i den foreliggende utgaven av dette dokumentet, er
markert. Disse, og alle øvrige hovedtyper er beskrevet i NiN[2] Artikkel 3: Vedlegg 2, som det
henvises til for utfyllende informasjon. Der er også grunnlaget for grunntypeinndelingen grundig
beskrevet, og der finnes "grunntypediagrammer" for hver hovedtype.
Alle LKM er beskrevet i større detalj i NiN[2] Artikkel 3: Vedlegg 1.

Tabell 1 (forts. neste side). Oversikt over lokale komplekse miljøvariabler (LKM) som benyttes ved
typeinndeling (som nLKM, sLKM, dLKM, hLKM eller tLKM) eller i beskrivelsessystemet (som uLKM) i
terrestre hovedtyper på natursystemnivået i NiN 2.0. VM = kategori av variasjonsmønster som
kjennetegner den aktuelle LKM [f = faktor, g = gradient (ga = gradient som ender i et
artsuttynningsintervall; gs = suksesjonsgradient; som starter med akkumulering av arter); t =
overgangstype (egentlig en gradient, men med tydelig terskelintervall der det skjer en rask utskifting
av artssammensetningen slik at det er hensiktsmessig (og ofte naturlig) å behandle den som en
faktor]. ØSP = kategori av økologisk strukturerende prosess som best kjennetegner den aktuelle LKM
[S = miljøstress (markert med lys blå farge); R = regulerende forstyrrelse (fiolett farge); D =
destabiliserende forstyrrelse (rød farge); L = (langsom) suksesjon (grønn farge)]. bK/bT =
basisklasse/basistrinninndeling, med eventuelle nulltrinn (0), mellomtrinn (betegnelse a,b,c etc. for
siste mellomtrinn er angitt), eventuelle naturlige endetrinn (¤) og overgangstrinn (+) [angivelsen
‘0d¤’ betyr at miljøgradienten har et nulltrinn, er delt inn i 4 mellomtrinn og ender i et naturlig
endetrinn]. RS = karakteristisk romlig skala for variasjon langs miljøvariabelen (angitt på 2-log skala,
avrundet nedover til nærmeste hele tall; det vil si at verdien 6 angir RS i området mellom 26 og 27
(64–128) m. –1: 0,5–1 m; 0: 1–2 m; 1: 2–4 m; 2: 4–8 m; 3: 8–16 m; 4: 16–32 m; 5: 32–64 m; 6: 64–128
m; 7: 128–256 m; 8: 256–512 m; 9: 512–1024 m; 10: > 1024 m. KG = kunnskapsgrunnlag, generelt om
relasjoner mellom variasjon langs miljøvariabelen og variasjon i artssammensetning, inkludert
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prosesser og mekanismer, variabelens betydning for artssammensetningen og deskriptiv kunnskap
om (sam)variasjonsmønstrene. KS = kunnskapsgrunnlag, spesielt om grunnlaget for trinndeling av
miljøvariabelen (om trinndelingen i NiN 2 er basert på empirisk materiale og analyser, eller ikke).
Kunnskapsstatus er angitt på femtrinnskalaen som er forklart i NiN[2] Artikkel 1 kap. A2d og Tabell
A2–3 og Fig. A2–4 (0 = ingen; 1 = svært svak; 2 = svak; 3 = akseptabel; 4 = god; 5 = sikker).
Kode Navn
AS
BK
ER
FR
GS
HF
HI
HR
HS
IF
IO
JF
JV
KA
KI
KT
LA
MB
MF
MX
NG
OF
OR
PF
RU
SA
SF
SH
SP
SS
SU
SV
SX
S1
TE
TV
UE
UF
VF
VI
VM
VS
VT

Arid terrestrisk salinitet
Berggrunn med avvikende kjemisk sammensetning
Erosjonsutsatthet
Flomregime
Grottebetinget skjerming
Helningsbetinget forstyrrelsesintensitet
Hevdintensitet
Semi-naturlig hevdregime
Hovedtypespesifikk inndeling
Isbetinget forstyrrelse
Innhold av organisk materiale
Jordflyt
Jordvarmeinnflytelse
Kalkinnhold
Kildevannspåvirkning
Kildetype
Langsom primær suksesjon
Markbearbeiding
Myrflatepreg
Semi-naturlig mark/bunn uten hevdpreg, preget av
menneskebetinget forstyrrelse
Naturlig gjødsling
Oppfrysing
Overrisling
Permafrost
Rasutsatthet
Marin salinitet
Saltanriking av mark i fjærebeltet
Spesiell mark/bunn preget av historisk miljøstress
eller forstyrrelse
Slåttemarkspreg
Sandstabilisering
Skredutsatthet
Snødekkebetinget vekstsesongreduksjon
Sterkt endret mark/bunn uten hevdpreg, preget av
menneskebetinget forstyrrelse
Dominerende kornstørrelsesklasse
Torvproduserende evne
Tørrleggingsvarighet
Uttørkingseksponering
Uttørkingsfare
Vannpåvirkningssintensitet
Vindutsatthet
Vannmetning
Vannsprutintensitet
Vanntilførsel

VM

ØSP

RS

KG

KS

S
S
D
R
S
R
D
D

bK/
bT
0a
0d
0b¤
0a
0d¤
0b+
0j
0a

t
f
ga
f
ga
g
g
f

5
4
8
10
3
1
6
7

3
3
3
3
3
2
4
5

2
2
2
4
1
2
5
5

ga
g
g
ga
g
g
f
gs
f
g
f

D
D
D
S
S
S
S
L
D
S
D

0b¤
0b¤
0b
0e¤
i
0f¤
f
0f+
0+
0f
0a

2
3
3
6
7
1
7
6
6
5
7

2
2
2
3
4
3
3
3
4
2
3

1
2
4
2
5
5
2
2
3
3
2

ga
g
g
f
ga
g
ga
f

S
D
S
S
R
S
S
R

0d¤
0b
0c
0a
0e¤
0f+
0b¤
0e

1
2
0
7
5
4
2
8

3
2
2
3
2
4
4
3

2
2
2
2
3
4
3
2

t
gs
ga
ga
f

R
D
D
S
D

0a
0k+
0c¤
0f¤
0o

6
3
4
4
7

3
4
2
4
3

4
2
3
5
2

f
g
g
g
g
ga
ga
g
g
f

R
R
S
D
D
D
D
S
R
S

0i
0¤
0l+
0g
h
0h¤
0c¤
0b+
0e+
0c

–1
0
2
4
3
3
1
3
8

5
5
3
4
3
3
4
2
3

5
5
2
5
2
4
5
1
3

LKM (lokale komplekse miljøvariabler) = kolonne som inneholder hovedtypens
kompleksmiljøvariabelgruppe. For (spesielle) hovedtyper betinget av miljøstress eller forstyrrelse, er i
den definerende LKM (dLKM), det vil si den sLKM som skiller hovedtypen fra tilsvarende normale
hovedtype angitt med først og med mørk rød skrift i parentes, hLKM er angitt med rød skrift i
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rekkefølge etter antatt avtakende variasjon i artssammensetning forklart, fulgt av eventuelle
tilleggskompleksmiljøvariabler (tLKM) med oransje skrift og underordnete miljøvariabler som inngår i
beskrivelsessystemet med grå skrift. Hovedtyper som er følger direkte av definisjonen av
prosedyrekategorien er angitt med P for definerende LKM. GT# og KE# angir henholdsvis antallet
grunntyper og antallet kartleggingsenheter tilpasset målestokken 1: 5000 hovedtypen er delt inn i.
Hovedtyper der kartleggingsenhetene er beskrevet i dette dokumentet, er markert med rødt HTKfelt.
Tabell 2. NiN versjon 2: Hovedtypeinndeling på natursystemnivået. HTK = Hovedtypekode, PrK =
prosedyrekategori, det vil si tilordning til gruppe (kategori) fra 1 til 14b i henhold til prosedyren for
kriteriebasert hovedtypeinndeling (se NiN[2] Artikkel 1: B4 og Vedlegg 2). Hovedtypene er ordnet i
rekkefølgen som gis av prosedyrekategorien. Innenfor hver kategori er hovedtypene ordnet slik at
hovedtyper som representerer tidlige stadier i frossete suksesjoner (f.eks. nakent berg) kommer først
og systemer med velutviklet jordsmonn og veletablerte samfunn av flerårige arter (f.eks. enger)
kommer til sist. GrL = grunnlaget for å definere hovedtypen, angitt som følger: 0 – normal hovedtype;
D – hovedtype betinget av destabiliserende forstyrrelse; R – hovedtype betinget av regulerende
forstyrrelse; M og N – betinget av menneskebetinget forstyrrelse, henholdsvis semi-naturlig og sterkt
endret mark (+ H = hevdbetinget, + J = jordbruksmark); A – hovedtype betinget av strukturerende
artsgrupper; S – miljøstressbetinget hovedtype; X – hovedtype utskilt for spesiell mark/bunn på
grunnlag av historisk disruptivt miljøstress (XS) eller destabiliserende forstyrrelse (XD). L angir
hovedtype i langsom suksesjon, det vil si uten jorddekke.

HTK PrK GrL Navn
Fastmarkssystemer
T1
1
0L Nakent berg
T2
T3
T4

1
1
2

0
0
A

Åpen grunnlendt mark
Fjellhei, leside og tundra
Fastmarksskogsmark

T5
T6

3
3

SL
SL

Grotte og overheng
Strandberg

T7
T8
T9
T10
T11
T12

3
3
3
3
3
3

S
S
S
S
S
S

Snøleie
Fuglefjell-eng og fugletopp
Mosetundra
Arktisk steppe
Saltanrikingsmark i fjærebeltet
Strandeng

T13
T14
T15
T16

4
4
4
4

RL
R
R
R

Rasmark
Rabbe
Fosse-eng
Rasmarkhei og –eng

T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28

5
5
5
5
5
5
5
5
6a
6b
6b
6b

DL
DL
D
D
D
D
D
D
XD
XSL
XRL
XRL

Aktiv skredmark
Åpen flomfastmark
Oppfrysingsmark
Isinnfrysingsmark
Sanddynemark
Fjellgrashei og grastundra
Ferskvanns-driftvoll
Driftvoll
Historisk skredmark
Breforland og snøavsmeltingsområde
Blokkmark
Polarørken

LKM
KA UE OR HF VF VS LA NG
VI SV IF BK
KA UF VM BK HI
KA UF KI BK HI RU VM
UF KA KI BK HI SU RU SS S1
VM VS UE
(GS∙a+) GS KA UE BK LA
(TV∙k– SA∙a+) TV KA VF HF
IF
(SV∙a+) KA SV KI VM HI S1
(NG∙a+) NG KI UF KA HI
(NG∙ab PF∙a IO∙b¤) KA VM
(AS∙a) VI
(TV∙k– SF∙b+) TV S1
(TV∙k– SA∙a+) TV SA HI S1
VM KA
(RU∙b+) KA S1 UE RU BK VI
(VI∙a+) VI KA
(VS∙bcd) KA VS HI KI
(RU∙b+) KA RU KI UF HI BK
VI VM
(SU∙bc) S1 SU KA KI
(VF∙f+) S1 VF KA FR IF KI HI
(PF∙a OF∙a) S1 KA
(IF∙b) KA
(SS∙i–) SS VI VM HI
(JF∙ab) KA SV VM
(TV∙k– IO∙¤)
(TV∙k– IO∙¤ SA∙a+) VF VM
(SH∙a) S1 KA KI
(SH∙b) SV VM LA S1 KA KI
(SH∙c) SV KA VI LA BK S1 UE
(SH∙d PF∙a) KA

GT# KE#
85

12

8
14
20

8
14
20

10
7

7
2

14
5
2
2
3
4

14
3
2
1
2
2

18
3
2
7

15
2
2
7

4
6
3
2
8
4
1
3
4
7
8
3

3
4
2
2
4
4
1
2
3
4
7
3
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HTK PrK GrL Navn

LKM

GT# KE#

T29
T30

6b
9

XRL Grus- og steindominert strand og strandlinje
AD Flomskogsmark

10
7

6
4

T31
T32

10
11b

M
MHJ

14
21

14
21

T33

11b

MHJ

2

2

T34

11b

MHJ

12

6

T35

12a

N

4

3

T36

12a

N

3

3

T37

12a

N

3

3

T38
T39

12a
12b

N
NL

1
8

1
4

T40

13a

NH

1

1

T41

13b

NHJ

1

1

T42

14a

NH

1

1

T43

14a

NH

(SH∙e) S1 LA VI TV HI
(VF∙bcde) S1 VF KI ER KA HI
SA
Boreal hei
(MX∙a) KA UF KI BK HI VM
Semi-naturlig eng
(HI∙bcde) KA HI KI UF SS SP
VM
Semi-naturlig strandeng
(HI∙bcde TV∙k– SA∙a+) TV
SA SP VM S1 HI KA
Kystlynghei
(HI∙bcde HR∙a) KA UF VM
BK
Sterkt endret fastmark med løsmassedekke [Løs (SX∙e) S1 KA
sterkt endret fastmark]
Ny fastmark på tidligere våtmark og
(SX∙f) HS* KA
ferskvannsbunn [Tørrlagte våtmarks- og
ferskvannssystemer]
Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske (SX∙g) HS*
substrater, i rask suksesjon [Ny løs fastmark]
Treplantasje
(SX∙e) UF KA
Hard sterkt endret og ny fastmark i langsom
(SX∙h) HS* LA
suksesjon [Hard sterkt endret fastmark]
Sterkt endret fastmark med preg av semi(SX∙i MB∙0) KA UF SP VM
naturlig eng [Vegkanter, plener, parker og
SS SA
liknende med semi-naturlig engpreg]
Oppdyrket mark med preg av semi-naturlig eng (SX∙j MB∙+) KA HI SP VM
[Oppdyrket mark med semi-naturlig engpreg]
Sterkt endret, hyppig bearbeidet fastmark med (SX∙k MB∙0) 0
intensivt hevdpreg [Blomsterbed og annen
hyppig bearbeidet mark]
Sterkt endret, varig fastmark med intensivt
(SX∙k MB∙+) KA HI VM
hevdpreg [Plener, parker og liknende uten
semi-naturlig engpreg]
Åker
(SX∙l MB∙0) KA S1 VM
Oppdyrket varig eng
(SX∙l MB∙+) HI SP KA S1 VM

1

1

1
4

1
3

Åpen jordvannsmyr
Myr- og sumpskogsmark
Nedbørsmyr
Kaldkilde
Varm kilde
Våtsnøleie og snøleiekilde
Arktisk permafrost-våtmark
Strandsumpskogsmark
Semi-naturlig myr
Semi-naturlig våteng
Torvtak
Grøftet torvmark
Ny våtmark

KA TV MF KI SA VT TE
KA TV KI
(VT∙c) TV MF VI TE
(KI∙d+) KA KI KT
(KI∙d+ JV∙a+) JV
(SV∙a+ IO∙0a) SV KA KI
(PF∙a) KA TV
(VT∙a) KA SA
(HI∙bcde) KA TV KI SP
(HI∙bcde IO∙0a) KA KI SP
(SX∙m) KA
(SX∙n) VT KA
(SX∙o) HS* IO KA

32
8
7
9
2
9
2
3
3
3
2
3
8

9
3
2
5
2
9
2
3
3
3
2
3
4

Snø- og isdekt fastmark

0

1

1

T44 14b NHJ
T45 14b NHJ
Våtmarkssystemer
V1
1
0
V2
2
A
V3
3
S
V4
3
S
V5
3
S
V6
3
S
V7
3
S
V8
7
AS
V9
11b MHJ
V10 11b MHJ
V11 12a
N
V12 12a
N
V13 12a
N
Snø- og issystemer
I1
1
0
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Terreng- og flyfotokarakteristikk
Under denne overskriften vil det etter hvert bli samles systematisert kunnskap til hjelp for
forhåndsdigitalisering av kartleggingsenhetene ved bruk av flybilder. I den foreliggende utgaven av
dokumentet er denne informasjonen mangelfull. Forkortelsene FF og IR refererer henholdsvis til
flyfoto (fortrinnsvis i farger) og infrarøde bilder. Begrepet "konsistent" benyttes om
kartleggingsenheter som framtrer på flybilder på samme måte over større områder (regioner,
landsdeler, hele landet), og som derfor ligger godt til rette for flybildetolkning.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger
Foruten spesielle, relevante opplysninger, inneholder dette avsnittet en tabell som for målestokken
1:500 definerer de aktuelle grunntypene kartleggingsenheten består av med referanse til den
hovedtypetilpassete trinninndelingen, og for øvrige målestokker angir betegnelsen på
kartleggingsenheter som inngår i (1: 2500) den aktuelle kartleggingsenheten for 1: 5000 (gråfargete
celler) eller som sistnevnte inngår i (1: 10 000 og 1: 20 000).

Diagnostiske arter
Begrepet diagnostiske arter brukes i NiN versjon 2.0 som et samlebegrep for alle arter som kan være
til hjelp for å identifisere en naturtype (se NiN[2] Artikkel 1, kapittel B2j). Det skilles mellom fire
kategorier; mengdeart, vanlig art, tyngdepunktart og skilleart’. De fleste naturtyper har altfor stort
artstilfang til at alle diagnostiske arter kan listes opp i en tabell som skal få plass i en 1-sides
beskrivelse. Tabellene over diagnostiske arter inneholder derfor et subjektivt utvalg av arter som
antas å være særlig nyttige når typene skal identifiseres og avgrenses i felt. For mer fullstendige
artslister, henvises til generaliserte artslistedatasett (se NiN[2] Artikkel 2) og tilrettelagte tabeller
bakerst i dette dokumentet (flere vil bli inkludert etter hvert).
De fire kategoriene av diagnostiske arter, med underkategorier, er definert som følger:
mengdeart (m) = ‘art med gjennomsnittlig dekning eller biomasseandel større enn 1/8 i et utvalg av
enkeltobservasjonsenheter’. Begrepet ‘mengdeart’ er innarbeidet i all dokumentasjon for NiN
versjon 2 (artikler, teori og praksis knyttet til generaliserte artslistedata). I forbindelse med
generaliserte artslistedata presiseres ‘utvalget av enkeltobservasjonsenheter’ til å være et
representativt utvalg 100 m2-ruter i det aktuelle området artslistedatasettet skal dekke (se NiN[2]
Artikkel 1, kapittel B2c, punktene 6 og 7). I beskrivelsene av kartleggingsenheter, som skal være
gyldig for den aktuelle enheten i hele NiN-området (dersom ikke noe annet er sagt vil dette si hele
Norge) eller andre geografiske områder, anvendes samme presisering som ved bruk i generaliserte
artslister, men tilpasset det aktuelle geografiske området. Arter som bare finnes innenfor en
begrenset del av dette området, anses som en mengdeart når den tilfredsstiller 1/8-kriteriet innenfor
et representativt utvalg observasjonsenheter innenfor artens utbredelsesområde. Som en
underkategori av mengdeart, defineres:
dominerende mengdeart (m*) = ‘art med gjennomsnittlig dekning eller biomasseandel større enn
1/4 i et utvalg av enkeltobservasjonsenheter’. Begrepet ‘dominerende mengdeart’ er nyttig når arter
som i særlig grad karakteriserer typer, f.eks. fysiognomisk, skal angis (f.eks. gran som dominerende
treslag i blåbærskog). For å angis som dominerende mengdeart i NiN-dokumentasjonen, må arter ha
en forekomstfrekvens på 4/5 i det totale området der naturtypen forekommer (eller det området
som adresseres), det vil si at dominerende mengdearter også er konstante arter (se nedenfor).
vanlig art (v) = ‘art med frekvens større enn 1/8 i et utvalg enkeltobservasjonsenheter’. Utvalget av
observasjonsenheter defineres som over (se ‘mengdeart’). Begrepet ‘vanlig art’ er valgt fordi det er
det enkleste og mest intuitive begrepet som kan tenkes for ‘frekvent art’. For at en art skal være
‘vanlig’, må den tilfredsstille dette kravet om frekvens > 1/8 i hele naturtypens utbredelsesområde,
ikke bare innenfor artens utbredelsesområde. Som en underkategori av mengdeart, defineres:
konstant art (v*) = ‘art med frekvens større enn 4/5 i et utvalg’ enkeltobservasjonsenheter’. Dette er
den klassiske definisjonen av ‘konstant’ som er brukt i vegetasjonsøkologi (se NiN[2] Artikkel 1,
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kapittel B2d, punkt 6), og som er benyttet til å definere topptrinnet på 6-trinnsskalaen for
standardisert artsmengde (se Tabell B2–1).
tyngdepunktart (t) = ‘art med høyere frekvens og dekning i en aktuell naturtype (hovedtype eller
grunntype) enn i et sammenliknbart utvalg typer (f.eks. andre hovedtyper som tilhører samme
hovedtypegruppe eller andre grunntyper som tilhører samme hovedtype)’. Begrepet
‘tyngdepunktart’ er gjenbrukt fra Fremstad (1997), men med en annen betydning enn hos Fremstad.
Begrepet blir benyttet fordi det gir en presis karakteristikk av denne artens relasjon til en type –
punktet i det økologiske rommet der arten har sitt tyngdepunkt. Begrepet ‘tyngdepunktart’ er
foretrukket framfor det alternative begrepet ‘optimalart’. Merk at en tyngdepunktart normalt også
forekommer i andre naturtyper eller grupper av naturtyper enn der den har sitt tyngdepunkt. Det er
mulig å ordne arter langs en gradient fra indifferente arter via tyngdepunktarter med økende grad av
tilknytning til en naturtype eller gruppe av naturtyper, til en kjennetegnende art.
Begrepet ’trofasthet’ kan om nødvendig benyttes for å beskrive arters grad av tilknytning til en
naturtype. Som underkategorier av tyngdepunktart, defineres:
kjennetegnende tyngdepunktart (t*) = ‘tyngdepunktart som utelukkende eller nesten utelukkende
forekommer i en naturtype eller gruppe av naturtyper på et eller annet generaliseringsnivå
(hovedtypegruppe, hovedtype eller grunntype)’. Begrepet ’karakterart’, som er et sentralt begrep i
klassisk plantesosiologi etter mellomeuropeisk tradisjon (Braun-Blanquet-skolen), blir ikke benyttet i
NiN fordi det har en sterkt innarbeidet, spesifikk betydning.
gradient-tyngdepunktart (t¤) = ‘art med høyere frekvens og dekning på et gitt trinn langs en lokal
kompleks miljøgradient (LKMg) enn på ethvert annet trinn langs den samme LKMg (gitt at
variasjonen langs alle andre lokale komplekse miljøvariabler holdes konstant)’. For gradienttyngdepunktarter angis i klammeparentes hvilken LKM og hvilket (hvilke) basistrinn arten har sitt
tyngdepunkt.
skilleart (s) = ‘art med høyere frekvens og/eller dekning i én av to eller flere naturtyper som
sammenliknes’.
Skillearter karakteriseres ved å kombinere to kriterier; (1) forekomst eller ikke-forekomst eller relativ
mengde av arten har diagnostisk betydning, og (2) graden av forskjell i mengde av arten mellom
naturtyper som blir sammenliknet. Basert på første kriterium skilles mellom:
absolutt skilleart (s*) = ‘art som normalt bare forekommer i én blant to eller flere naturtyper som
sammenliknes’
relativ skilleart = ‘art med høyere frekvens og/eller dekning i én blant to eller flere naturtyper som
sammenliknes (men som forekommer i begge/alle); forskjellen utgjør minst ett trinn på den standard
7-trinnsskalaen M7 for angivelse av artsmengder i NiN’
Basert på andre kriterium skilles mellom:
svak skilleart = ‘art med litt høyere frekvens og/eller dekning i én blant to eller flere naturtyper som
sammenliknes; forskjellen utgjør ett trinn på den standard 7-trinnsskalaen M7 for angivelse av
artsmengder i NiN’
sterk skilleart = ‘art med betydelig høyere frekvens og/eller dekning i én blant to eller flere
naturtyper som sammenliknes; forskjellen utgjør to trinn på den standard 7-trinnsskalaen M7 for
angivelse av artsmengder i NiN’
svært sterk skilleart = ‘art med så mye høyere frekvens og/eller dekning i én blant to eller flere
naturtyper som sammenliknes at forskjellen utgjør tre eller flere trinn på den standard 7trinnsskalaen M7 for angivelse av artsmengder i NiN’
Begrepene for de to kriteriene kombineres fritt til f.eks. svak relativ skilleart (s-) og sterk relativ
skilleart (s+). Disse to kombinerte begrepene blir markert spesielt i artslistene til beskrivelsene av
hver enkelt kartleggingsenhet.
Merk at kjennetegnende tyngdepunktarter og gradient-tyngdepunktarter automatisk også er
skillearter mot ‘nabo-typer’ langs en LKM. Disse er derfor ikke oppført med skilleartskode. For
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skillearter angis hvilke basistrinn langs hvilke LKM’er de er skillearter for, på en standardisert måte.
F.eks. betyr s*[UF∙f|g] at arten er absolutt skilleart for uttørkingsfare (UF) basistrinn f mot basistrinn
g. En del arter har diagnostisk verdi bare i en del av landet eller i visse bioklimatiske regioner.
Følgende forkortelser er brukt for å angi dette (alltid i klammeparenteser etter kategori av
diagnostisk art):
Fylker: Øf = Østfold; Ak = Akershus; Os = Oslo; He = Hedmark; Op = Oppland; Bu = Buskerud; Vf =
Vestfold; Te = Telemark; AA = Aust-Agder; VA = Vest-Agder; Ro = Rogaland; Ho = Hordaland; SF =
Sogn og Fjordane; MR = Møre og Romsdal; ST = Sør-Trøndelag; NT = Nord-Trøndelag; No = Nordland;
Tr = Troms; Fi = Finnmark.
Landsdeler: Ø = Østlandet (Øf–Te); S = Sørlandet (AA, VA; evt. også tilgrensende deler av Te og Ro); V
= Vestlandet (Ro – MR: Sunnmøre), M = Midt-Norge (MR: Romsdal – NO: Helgeland ), N = NordNorge (No: Salten – Fi); Sb = Svalbard.
Plassering langs regionale LKM: Langs bioklimatiske seksjoner (variabelen 6SE): O3, O2, O1, OC, C1,
C2; langs bioklimatiske soner (variabelen 6SO): BN, SB, MB, NB, LA, MA, HA. Se NiN[2] Artikkel 3:
Vedlegg 8 for detaljert beskrivelse.

Utbredelse og regional fordeling
Kortfattet informasjon om variasjon i kartleggingsenhetens fordeling i Norge beskrives, først og
fremst ved bruk av begrepene for bioklimatiske seksjoner (6SE) og bioklimatiske soner (6SO).

Viktigste forvekslingstyper, rødlistestatus (2011), forvaltningsstatus og referanser og
typeparalleller
Under disse overskriftene samles ulike typer relevant informasjon. ‘Forvekslingstyper’ inneholder ei
liste over kartleggingsenheter som er økologisk nærstående, det vil si inntar nabotrinn langs viktige
LKM. Dette kan være enheter i samme eller en annen hovedtype. ‘Rødlistestatus’ refererer seg til
Artsdatabankens ‘Rødliste for naturtyper 2011; ‘forvaltningsstatus’ adresser offisiell
forvaltningsstatus, f.eks. som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven. Under overskriften
‘typeparalleller’ angis tilsvarende typer i NiN versjon 1, ‘Vegetasjonstyper i Norge (VN; Fremstad
1997) og Direktoratet for miljøforvaltning sin kartleggingshåndbok 13, 2007-utgaven. Informasjonen
under disse overskriftene er foreløpig ikke systematisert og harmonisert.
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Helofytt-saltvannssump M8-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Saltvannsbunnsystemer:
Helofytt-saltvannssump (M8), én grunntype (1).
Fysiognomi: Høyvokst, tett vegetasjon med
helofytter (sumpplanter: urter og graminider
tilpasset liv i vann med luftekanaler i rot, stengel og
blad). Ofte renbestand med én art eller
blandingsbestand med få arter.
Helofytt-saltvannssump. Fy: Kommune: Sted.
Økologisk karakteristikk: Forekommer i og langs
kanten av havstrand på grunt vann i kiler, viker og på andre beskyttede steder. Typisk knyttet til
brakkvann, gjerne på steder med tilsig av ferskvann fra landsiden, ved elvemunninger og deltaer.
Vannhastigheten varierer fra stillestående vann til sakteflytende elver. Opptrer på fine sedimenter,
som dels oppstår ved at den tette vegetasjonen fungerer som "sedimentfelle". Skilles fra
helofyttsumper i ferskvann ved forekomst av halofytter (salttolerante arter). Oftest humusfattig
bunn, men kan også ha høyt organisk innhold særlig nordover. Har tidligere blitt beitet eller slått,
men dette er sjeldent i dag.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: I overgang mellom åpent vann og fastmarksvegetasjon på
havstrand. Oftest relativt jevn struktur. Kan være vanskelig å skille mot annen åpen
fastmarksvegetasjon eller våtmarksvegetasjon.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Sammenhengende
helofyttbelter skal samlet tilordes typen, som dermed også inkluderer de delene av
helofyttbestander som strekker seg inn på det som etter definisjonen er fastmark (bunn/mark som er
dekket av vann < 50% av tida).
Koder og målestokktilpasninger er foreløpig ikke utarbeidet for typen.
Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Bolboschoenus maritimus havsivaks m t*
Carex ×halophila spraglestarr
Carex ×vacillans saltstarr t*
Carex mackenziei pølstarr t
Carex paleacea havstarr t*
Carex salina fjærestarr v

Filipendula ulmaria mjødurt v
Glyceria fluitans mannasøtgras v
Glyceria maxima kjempesøtgras v
Iris pseudacorus sverdlilje t*
Lysimachia thyrsiflora gulldusk v
Lysimachia vulgaris fredløs v

Lythrum salicaria kattehale v
Phalaroides arundinacea strandrør v
Phragmites australis takrør m* v
Schoenoplectus lacustris sjøsivaks v
Schoenoplectus tabernaemontani
pollsivaks t*
Thalictrum flavum gul frøstjerne v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-OC. Langs kysten i hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Helofyttsump (E4), strandeng (T12).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: U7, U8, U9 (VN). Delvis G05, G07 (DNHB13).
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Litoralbasseng M9

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Saltvannsbunnsystemer:
Litoralbassengbunn (M9), ni grunntyper.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:

Litoralbasseng. Fy: Kommune: Sted.

Koder og målestokktilpasninger er foreløpig ikke utarbeidet for typen.
Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig helofyttsump L4-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Ferskvannsbunnsystemer:
Helofytt-ferskvannssump (L4), én grunntype (1).
Definert av LKM: KA∙1. LKM-basistrinn: KA∙ab.
Fysiognomi: Høyvokst, tett vegetasjon med
helofytter (sumpplanter: urter og graminider
tilpasset liv i vann med luftekanaler i rot, stengel og
blad). Ofte renbestand med én art eller
blandingsbestand med få arter.

Kalkfattig helofyttsump. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Forekommer i og langs kanten av innsjøer og elver, i flomløp, kanaler og
evjer i tilknytning til sakteflytende elver, fra elvekanten og ut til ca. 1(–2) m dyp. Forekommer på
ulike sedimenttyper, ofte på relativt finkornet substrat (grus, sand, silt og leire) med lavt innhold av
organisk materiale, på kalkfattig bunn. Skilles fra mer kalkrike helofyttsumper ved mangel på
kalkkrevende arter. Skilles (i prinsippet) fra våtmarks- og fastmarkssystemer ved at bunnen er
vanndekt mer enn 50 % av tiden og ved dominans av helofytter. Ble tidligere ofte benyttet til beite
eller slått; i dag er dette sjelden.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I overgang mellom åpent vann og fastmarksvegetasjon på elveeller innsjøbredden. Oftest relativt jevn struktur. Kan være vanskelig å skille mot annen åpen
fastmarksvegetasjon eller våtmarksvegetasjon.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Sammenhengende
helofyttbelter skal samlet tilordes typen, som dermed også inkluderer de delene av
helofyttbestander som strekker seg inn på det som etter definisjonen er fastmark (bunn/mark som er
dekket av vann < 50% av tida).
Koder og målestokktilpasninger er foreløpig ikke utarbeidet for typen.
Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Equisetum fluviatile elvesnelle v
Calamagrostis canescens vassrørkvein v
Carex lasiocarpa trådstarr t

Carex rostrata flaskestarr t
Comarum palustre myrhatt t

Menyanthes trifoliata bukkeblad v
Phragmites australis takrør m v

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Svakt kalkrik til intermediær og kalkrik helofyttsump (E4-C-2-3), åpen
flomfastmark på silt og leire (T18-C-2), semi-naturlig våteng (V10).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i Kroksjøer, meandere og flomløp (EN).
Referanser og typeparalleller: Delvis O3, O5 (VN). Deler av E01, E03, (DNHB13).
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Litt kalkfattig til intermediær
helofyttsump L4-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Ferskvannsbunnsystemer:
Helofytt-ferskvannssump (L4), én grunntype (2).
Definert av LKM: KA∙2. LKM-basistrinn: KA∙cde.
Fysiognomi: Høyvokst, tett vegetasjon med
helofytter (sumpplanter: urter og graminider
tilpasset liv i vann med luftekanaler i rot, stengel og
blad). Ofte renbestand med én art eller
blandingsbestand med få arter.

Litt kalkfattig til intermediær helofyttsump. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Forekommer i og langs kanten av innsjøer og elver, i flomløp, kanaler og
evjer i tilknytning til sakteflytende elver, fra elvekanten og ut til ca. 1(–2) m dyp. Forekommer på
ulike sedimenttyper, ofte på relativt finkornet substrat (grus, sand, silt og leire) med relativt lavt
innhold av organisk materiale, på litt kalkfattig og intermediær bunn. Skilles fra kalkfattige
helofyttsumper ved forekomst av noe kalkkrevende arter og fra kalkrike helofyttsumper ved mangel
av klart kalkkrevende arter. Skilles (i prinsippet) fra våtmarks- og fastmarkssystemer ved at bunnen er
vanndekt mer enn 50 % av tiden og ved dominans av helofytter. Ble tidligere ofte benyttet til beite
eller slått; i dag er dette sjelden.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I overgang mellom åpent vann og fastmarksvegetasjon på elveeller innsjøbredden. Oftest relativt jevn struktur. Kan være vanskelig å skille mot annen åpen
fastmarksvegetasjon eller våtmarksvegetasjon.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Sammenhengende
helofyttbelter skal samlet tilordes typen, som dermed også inkluderer de delene av
helofyttbestander som strekker seg inn på det som etter definisjonen er fastmark (bunn/mark som er
dekket av vann < 50% av tida).
Koder og målestokktilpasninger er foreløpig ikke utarbeidet for typen.
Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Equisetum fluviatile elvesnelle v
Alisma plantago-aquatica vassgro t
Calamagrostis canescens vassrørkvein v
Caltha palustris bekkeblom v
Carex aquatilis nordlandsstarr t
Carex disticha duskstarr s+[KA·c|b]

Carex rostrata flaskestarr t
Carex vesicaria sennegras s*[KA·c|b]
Comarum palustre myrhatt v
Glyceria maxima kjempesøtgras t
Iris pseudacorus sverdlilje v
Lysimachia thyrsiflora gulldusk t
Lythrum salicaria kattehale t

Phragmites australis takrør m
Schoenoplectus lacustris sjøsivaks t
Sparganium emersum rankpiggknopp v
Sparganium natans småpiggknopp v
Typha angustifolia smal dunkjevle t
Typha latifolia brei dunkjevle t

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig og kalkrik helofyttsump (E4-C-1,3), åpen flomfastmark på silt
og leire (T18-C-2), semi-naturlig våteng (V10).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i Kroksjøer, meandere og flomløp (EN).
Referanser og typeparalleller: Delvis O3, O5 (VN). Deler av E01, E03, (DNHB13).
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Kalkrik helofyttsump L4-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Ferskvannsbunnsystemer:
Helofytt-ferskvannssump (L4), én grunntype (3).
Definert av LKM: KA∙3. LKM-basistrinn: KA∙fghi.
Fysiognomi: Høyvokst, tett vegetasjon med
helofytter (sumpplanter: urter og graminider
tilpasset liv i vann med luftekanaler i rot, stengel og
blad). Ofte renbestand med én art eller
blandingsbestand med få arter.

Kalkrik helofyttsump. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Forekommer i og langs kanten av innsjøer og elver, i flomløp, kanaler og
evjer i tilknytning til sakteflytende elver, fra elvekanten og ut til ca. 1(–2) m dyp. Forekommer på
ulike sedimenttyper, ofte på relativt finkornet substrat (grus, sand, silt og leire), med relativt lavt
innhold av organisk materiale, på kalkrik bunn. Humusfattig mineraljords-bunn. Varierende
vannhastighet fra stillestående vann til sakteflytende elver. Skilles fra kalkfattige og intermediære
helofyttsumper ved forekomst av klart kalkkrevende arter. Skilles (i prinsippet) fra våtmarks- og
fastmarkssystemer ved at bunnen er vanndekt mer enn 50 % av tiden og ved dominans av helofytter.
Ble tidligere ofte benyttet til beite eller slått; i dag er dette sjelden.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I overgang mellom åpent vann og fastmarksvegetasjon på elveeller innsjøbredden. Oftest relativt jevn struktur. Kan være vanskelig å skille mot annen åpen
fastmarksvegetasjon eller våtmarksvegetasjon.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Sammenhengende
helofyttbelter skal samlet tilordes typen, som dermed også inkluderer de delene av
helofyttbestander som strekker seg inn på det som etter definisjonen er fastmark (bunn/mark som er
dekket av vann < 50% av tida).
Koder og målestokktilpasninger er foreløpig ikke utarbeidet for typen.
Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Dryopteris cristata vasstelg s*[KA·f|e]
Equisetum fluviatile elvesnelle v
Alisma plantago-aquatica vassgro v
Bidens cernua nikkebrønsle v
Calamagrostis canescens vassrørkvein v
Caltha palustris bekkeblom v
Carex acuta kvass-starr t
Carex acutiformis rankstarr s*[KA·f|e]
Carex diandra kjevlestarr s*[KA·f|e]
Carex disticha duskstarr v

Carex elata bunkestarr s*[KA·f|e]
Carex paniculata toppstarr s+[KA·f|e]
Carex pseudocyperus dronningstarr
s*[KA·f|e]
Carex rhynchophysa blærestarr
s*[KA·f|e]
Carex riparia kjempestarr s+[KA·f|e]
Carex vesicaria sennegras v
Cicuta virosa selsnepe t
Iris pseudacorus sverdlilje v

Lythrum salicaria kattehale v
Phragmites australis takrør m v
Schoenoplectus lacustris sjøsivaks v
Sparganium emersum rankpiggknopp t
Sparganium erectum kjempepiggknopp
t
Stellaria palustris myrstjerneblom s[KA·f|e]
Typha angustifolia smal dunkjevle t
Typha latifolia brei dunkjevle t

Utbredelse og regional fordeling: BN-SB, O2-C1. Mest i lavereliggende strøk, kystnært.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig, litt kalkfattig og intermediær helofyttsump (E4-C-1,2), åpen
flomfastmark på silt og leire (T18-C-2), semi-naturlig våteng (V10).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i Kroksjøer, meandere og flomløp (EN).
Referanser og typeparalleller: O4 (VN). Deler av E01, E03, (DNHB13).
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Lite uttørkingseksponerte svært og
temmelig kalkfattige nakne berg T1-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), ti grunntyper (1,2,21,33,41,42,61,62,69, 70).
Definert av LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 & KA∙1 & UE∙1,2 &
VF∙2 & VS∙2. LKM-basistrinn OR∙0abc & HF∙0ab+ &
KA∙ab & UE∙0abc & VF∙bcdef & VS∙e.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Lite uttørkingseksponerte svært og temmelig
kalkfattige nakne berg. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på
beskyttede, ofte skyggefulle steder, som i kløfter, i nordvendte skråninger eller under tresjikt der
luftfuktigheten er stabilt høy. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans
av moser og fuktighetskrevende lavarter og ved forekomst på svært sure bergarter. Arter tilpasset litt
kalkfattige eller rikere berggrunn mangler. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller.
Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de
er helt omsluttet av nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling,
flomutsatthet på berg langs elver, fossesprut, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk
sammensetning (jernrikt).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T1-1,2,21,33,41,
42,61,62,69,70

1:2.500
T1-B-1,9,13
T1-1,2,21,33,41,
42,61,62,69,70

1:5.000
T1-C-1
T1-1,2,21,33,41,
42,61,62,69,70

1:10.000
1:20.000
T1-D-1
T1-E-1
T1-1,2,21,33,41, T1-1-8,21-26,3342,61,62,69,70 36,41-48,61-64,6972,77,78,83,84

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Hymenophyllum wilsonii hinnebregne t
s*[UE·c|d]
Polypodium vulgare sisselrot t
Anastrepta orcadensis heimose t
s*[UE·c|d]
Dicranodontium denudatum
fleinljåmose t
Hypnum cupressiforme matteflette v
Isothecium myosuroides musehalemose
v

Kurzia trichoclados kystfingermose v
Mylia taylorii rødmuslingmose t
s*[UE·c|d]
Paraleucobryum longifolium
sigdnervemose v
Rhytidiadelphus loreus kystkransmose v
Sanionia uncinata klobleikmose v
Asplenium adiantum-nigrum
blankburkne t

Chrysothrix chlorina klippepulverlav v
Cladonia metacorallifera skjellrødbeger
v
Cladonia squamosa fnaslav v
Cladonia subcervicornis kystpute t
Hypogymnia physodes vanlig kvistlav v
Hypogymnia vittata randkvistlav t
Lepraria membranacea rosettmellav t

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Uttørkingseksponerte svært og
temmelig kalkfattige berg, bergvegger
og knauser T1-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), sju grunntyper (3,4,22,23,34,43,44). Definert av
LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 & KA∙1 & UE∙3,4. LKMbasistrinn OR∙0abc & HF∙0ab+ & KA∙ab & UE∙defg.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert lav, noe moser og spredte karplanter.

Uttørkingseksponerte svært og temmelig kalkfattige
berg, bergvegger og knauser. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på
eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i sør- eller sørvestvendte skråninger, i åpen
mark uten busker og trær der luftfuktigheten er lav. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen
nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser og ved forekomst på svært sure bergarter.
Arter tilpasset litt kalkfattige eller rikere berggrunn mangler. Karplanter kan forekomme i sprekker og
på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i
naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til
overrisling, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk sammensetning (jernrikt).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T1-3,4,22,23,34,
43,44

1:2.500
T1-B-2
T1-3,4,22,23,34,
43,44

1:5.000
T1-C-2
T1-3,4,22,23,34,
43,44

1:10.000
1:20.000
T1-D-2
T1-E-1
T1-3,4,22,23,34, T1-1-8,21-26,3343,44
36,41-48,61-64,6972,77,78,83,84

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Aira praecox dvergsmyle t s*[UE·d|c]
Asplenium septentrionale olavsskjegg t
s*[UE·d|c]
Polypodium vulgare sisselrot v
Sedum annuum småbergknapp t
s*[UE·d|c]
Spergula morisonii vårbendel t
s*[UE·d|c]
Bazzania trilobata storstylte v
Diplophyllum albicans stripefoldmose t
Ptilidium ciliare bakkefrynse t
Andreaea rothii nervesotmose v
Andreaea rupestris bergsotmose t
Hedwigia ciliata gråsteinmose t
s*[UE·d|c]
Hypnum cupressiforme matteflette v
Pohlia nutans agg. vegnikke v

Racomitrium lanuginosum heigråmose v
s*[UE·d|c]
Racomitrium microcarpon duskgråmose
t
Sanionia uncinata klobleikmose v
Arctoparmelia centrifuga stor gulkrinslav
t s*[UE·d|c]
Arctoparmelia incurva liten gulkrinslav t
s*[UE·d|c]
Cladonia squamosa fnaslav v
Cladonia strepsilis polsterlav t
s*[UE·d|c]
Lasallia pustulata blærelav v s*[UE·d|c]
Neofuscelia pulla skålskjærgårdslav v
s*[UE·d|c]
Lecidea fuscoatra t s*[UE·d|c]
Lecidea lapicida t s*[UE·d|c]
Melanelixia fuliginosa stiftbrunlav v

Parmelia omphalodes brun fargelav v
s*[UE·d|c]
Parmelia saxatilis grå fargelav t
Parmelia sulcata bristlav v
Rhizocarpon geographicum vanlig
kartlav v
Stereocaulon saxatile grå saltlav v
Stereocaulon vesuvianum skjoldsaltlav v
Umbilicaria cylindrica frynseskjold v
s*[UE·d|c]
Umbilicaria deusta stiftnavlelav v
s*[UE·d|c]
Umbilicaria hirsuta melnavlelav v
s*[UE·d|c]
Umbilicaria hyperborea vanlig navlelav
v s*[UE·d|c]
Umbilicaria polyphylla glatt navlelav v
s*[UE·d|c]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige
og svakt intermediære nakne berg T1-C3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), 10 grunntyper (5,6,24,35,45,46,63,64, 71,72).
Definert av LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 & KA∙2 & UE∙1,2 &
VF∙2 & VS∙2. LKM-basistrinn OR∙0abc & HF∙0ab+ &
KA∙cd & UE∙0abc & VF∙bcdef & VS∙e.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt
intermediære nakne berg. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller bergvegger på beskyttede, ofte skyggefulle steder, som i kløfter, i
nordvendte skråninger eller under tresjikt der luftfuktigheten er stabilt høy. Skilles fra andre
kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av moser og fuktighetskrevende lavarter og
ved forekomst på litt kalkfattige til svakt intermediære bergarter. Arter tilpasset sterkt intermediære
eller rikere berggrunn mangler. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike
mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er
helt omsluttet av nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling,
flomutsatthet på berg langs elver, fossesprut, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk
sammensetning (jernrikt).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T15,6,24,35,45,46,
63,64,71,72

1:2.500
T1-B-3,10,14
T15,6,24,35,45,46,
63,64,71,72

1:5.000
T1-C-3
T15,6,24,35,45,46,
63,64,71,72

1:10.000
1:20.000
T1-D-3
T1-E-1
T1T1-1-8,21-26,335,6,24,35,45,46, 36,41-48,61-64,6963,64,71,72
72,77,78,83,84

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Asplenium adiantum-nigrum
blankburkne t
Asplenium adulterinum brunburkne t
Cystopteris fragilis skjørlok v
Hymenophyllum wilsonii hinnebregne t
s*[UE·c|d]
Polypodium vulgare sisselrot t
Amphidium mougeotii bergpolstermose
s-[KA·c|b]
Anastrepta orcadensis heimose t
s*[UE·c|d]
Breutelia chrysocoma gullhårmose t
s*[UE·c|d]

Dicranella heteromalla
smaragdgrøftemose v
Dicranodontium denudatum
fleinljåmose t s*[UE·c|d]
Grimmia hartmanii sigdknausing v
Hookeria lucens dronningmose s[KA·c|b]
Hylocomiastrum umbratum
skyggehusmose s-[KA·c|b]
Hypnum cupressiforme matteflette v
Isothecium myosuroides musehalemose
t
Mylia taylorii rødmuslingmose t
s*[UE·c|d]

Paraleucobryum longifolium
sigdnervemose t
Rhytidiadelphus loreus kystkransmose v
s*[UE·c|d]
Sanionia uncinata klobleikmose v
Chrysothrix chlorina klippepulverlav v
Cladonia squamosa fnaslav v
Cladonia subcervicornis kystpute t
Hypogymnia vittata randkvistlav t
Lepraria membranacea rosettmellav t
Nephroma parile grynvrenge v
Peltigera praetextata skjellnever s[KA·c|b]
Sphaerophorus globosus brun korallav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Uttørkingseksponerte litt kalkfattige og
svakt intermediære berg, bergvegger og
knauser T1-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), sju grunntyper (7,8,25,26,36,47,48). Definert av
LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 & KA∙2 & UE∙3,4. LKMbasistrinn OR∙0abc & HF∙0ab+ & KA∙cd & UE∙defg.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert lav, noe moser og spredte karplanter.

Uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt
intermediære berg, bergvegger og knauser. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på
eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i sør- eller sørvestvendte skråninger, i åpen
mark uten busker og trær der luftfuktigheten er lav. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen
nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser og ved forekomst på litt kalkfattige til svakt
intermediære bergarter. Arter tilpasset sterkt intermediære eller rikere berggrunn mangler.
Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng
forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg.
Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling, naturlig gjødsling på fuglesteiner og
avvikende kjemisk sammensetning (jernrikt).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T17,8,25,26,36,47,
48

1:2.500
T1-B-4
T17,8,25,26,36,47,
48

1:5.000
T1-C-4
T17,8,25,26,36,47,
48

1:10.000
1:20.000
T1-D-4
T1-E-1
T1T1-1-8,21-26,337,8,25,26,36,47, 36,41-48,61-64,6948
72,77,78,83,84

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Arabidopsis thaliana vårskrinneblom v
s*[UE·d|c]
Asplenium septentrionale olavsskjegg t
s*[UE·d|c]
Polypodium vulgare sisselrot v
Sedum acre bitterbergknapp t
s*[UE·d|c]
Sedum annuum småbergknapp t
s*[UE·d|c]
Spergula morisonii vårbendel t
s*[UE·d|c]
Andreaea rupestris bergsotmose t
Bazzania trilobata storstylte v
Diplophyllum albicans stripefoldmose t
Hedwigia ciliata gråsteinmose t
s*[UE·d|c]

Hypnum cupressiforme matteflette v
Pohlia nutans vegnikke v
Ptilidium ciliare bakkefrynse t
Racomitrium microcarpon duskgråmose
t
Sanionia uncinata klobleikmose v
Arctoparmelia centrifuga stor gulkrinslav
t s*[UE·d|c]
Cladonia squamosa fnaslav v
Lecanora muralis murkantlav v
Lecanora rupicola v s*[UE·d|c]
Lecidea fuscoatra t s*[UE·d|c]
Lecidea lapicida t s*[UE·d|c]
Neofuscelia pulla skålskjærgårdslav v
s*[UE·d|c]
Parmelia fraudans knauslav v s*[UE·d|c]

Parmelia saxatilis grå fargelav t
Phaeophyscia sciastra stiftrosettlav v
s*[UE·d|c]
Physcia caesia hoderosettlav v
s*[UE·d|c]
Physcia dubia fuglesteinlav v s*[UE·d|c]
Rhizocarpon geographicum vanlig
kartlav t*
Stereocaulon saxatile grå saltlav v
Umbilicaria spp. navlelav v s*[UE·d|c]
Xanthoparmelia conspersa stiftsteinlav
v s*[UE·d|c]
Xanthoria candelaria grynmessinglav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Lite uttørkingseksponerte sterkt og litt
kalkrike intermediære nakne berg T1-C5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), ti grunntyper (9,10,27,37,49,50,65,66, 73,74).
Definert av LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 & KA∙3 & UE∙1,2 &
VF∙2 & VS∙2. LKM-basistrinn OR∙0abc & HF∙0ab+ &
KA∙ef & UE∙0abc & VF∙bcdef & VS∙e.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Lite uttørkingseksponerte sterkt og litt kalkrike
intermediære nakne berg. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller bergvegger på beskyttede, ofte skyggefulle steder, som i kløfter, i
nordvendte skråninger eller under tresjikt der luftfuktigheten er stabilt høy. Skilles fra andre
kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av moser og fuktighetskrevende lavarter og
ved forekomst på sterkt intermediære eller litt kalkrike bergarter. Arter tilpasset temmelig eller
ekstremt kalkrik berggrunn mangler. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike
mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er
helt omsluttet av nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling,
flomutsatthet på berg langs elver, fossesprut, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk
sammensetning (bl.a. kobberrike bergarter).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
1:5.000
1:10.000
1:20.000
T1-B-5,11,15
T1-C-5
T1-D-5
T1-E-2
T1T1T1T1T1-9-20,27-32,379,10,27,37,49,50,
9,10,27,37,49,50, 9,10,27,37,49,50, 9,10,27,37,49,50, 40,49-60,65-68,7365,66, 73,74
65,66, 73,74
65,66, 73,74
65,66, 73,74
76,79-82,85

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Asplenium adulterinum brunburkne t
Asplenium viride grønnburkne t
s*[UE·c|d]
Cystopteris fragilis skjørlok t
Anomodon attenuatus piskraggmose
s+[KA·e|d]
Anomodon viticulosus kalkraggmose
s+[KA·e|d]
Apometzgeria pubescens skjerfmose
s+[KA·e|d]
Breutelia chrysocoma gullhårmose t
s*[UE·c|d]
Cirriphyllum piliferum lundveikmose v

Distichium capillaceum puteplanmose
s+[KA·e|d]
Homalia trichomanoides glansmose
s+[KA·e|d]
Hookeria lucens dronningmose t
s*[UE·c|d]
Hylocomiastrum umbratum
skyggehusmose v
Isothecium alopecuroides rottehalemose
s-[KA·e|d]
Lejeunea cavifolia glansperlemose s[KA·e|d]
Metzgeria furcata gulband s+[KA·e|d]
Myurella julacea skåltrinnmose v

Neckera complanata flatfellmose
s+[KA·e|d]
Thamnobryum alopecurum revemose
s+[KA·e|d]
Collema flaccidum skjellglye v
s*[UE·c|d]
Leptogium cyanescens blyhinnelav v
s*[UE·c|d]
Nephroma parile grynvrenge v
s*[UE·c|d]
Peltigera praetextata skjellnever v
s*[UE·c|d]
Sphaerophorus globosus brun korallav v
s*[UE·c|d]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Uttørkingseksponerte sterkt
intermediære og litt kalkrike berg,
bergvegger og knauser T1-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), sju grunntyper (11,12,28,29,38,51,52). Definert
av LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 & KA∙3 & UE∙3,4. LKMbasistrinn OR∙0abc & HF∙0ab+ & KA∙ef & UE∙defg.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert lav, noe moser og spredte karplanter.

Uttørkingseksponerte sterkt intermediære og litt
kalkrike berg, bergvegger og knauser. Fy: Kommune:
Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på flatberg, bergknauser eller bergvegger på
eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i sør- eller sørvestvendte skråninger, i åpen
mark uten busker og trær der luftfuktigheten er lav. Skilles fra andre kartleggingsenheter innen
nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser og ved forekomst på sterkt intermediære
eller litt kalkrike bergarter. Arter tilpasset temmelig eller ekstremt kalkrik berggrunn mangler.
Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng
forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg.
Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling, naturlig gjødsling på fuglesteiner og
avvikende kjemisk sammensetning (bl.a. kobberrike bergarter).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T111,12,28,29,38,5
1,52

1:2.500
T1-B-6
T111,12,28,29,38,5
1,52

1:5.000
T1-C-6
T111,12,28,29,38,5
1,52

1:10.000
1:20.000
T1-D-6
T1-E-2
T1T1-9-20,27-32,3711,12,28,29,38,5 40,49-60,65-68,731,52
76,79-82,85

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Artemisia campestris markmalurt v
s+[KA·e|d]
Asplenium trichomanes svartburkne t
Draba verna vårrublom t s*[UE·d|c]
Sedum acre bitterbergknapp t
s*[UE·d|c]
Sedum album hvitbergknapp v
s+[KA·e|d]
Sedum rupestre broddbergknapp v s[KA·e|d]
Woodsia ilvensis lodnebregne t
Abietinella abietina granmose v
s*[KA·e|d]
Antitrichia curtipendula ryemose v
s+[KA·e|d]

Encalypta rhaptocarpa rødklokkemose v
s+[KA·e|d]
Homalothecium sericeum krypsilkemose
v s+[KA·e|d]
Myurella julacea skåltrinnmose v
Pseudoleskeella nervosa
broddtråklemose v s-[KA·e|d]
Syntrichia ruralis putehårstjerne v
s+[KA·e|d]
Collema fuscovirens bølgeglye v s[KA·e|d]
Collema polycarpon skålglye v s[KA·e|d]
Dermatocarpon miniatum glatt lærlav v
s-[KA·e|d]

Diploschistes gypsaceus v s-[KA·e|d]
Lecanora muralis murkantlav t*
Leptogium gelatinosum tuehinnelav v s[UE·d|c]
Parmelia fraudans knauslav v
s*[UE·d|c]
Phaeophyscia sciastra stiftrosettlav v
s*[UE·d|c]
Physcia caesia hoderosettlav v
s*[UE·d|c]
Physcia dubia fuglesteinlav v s*[UE·d|c]
Umbilicaria spp. navlelav v s*[UE·d|c]
Xanthoparmelia stenophylla gul steinlav
v s*[UE·d|c]
Xanthoria candelaria grynmessinglav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Lite uttørkingseksponerte temmelig til
ekstremt kalkrike nakne berg T1-C-7

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), 14 grunntyper (13,14,17,18,30,39,53,54,
57,67,68,75,76). Definert av LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 &
KA∙4,5 & UE∙1,2 & VF∙2 & VS∙2. LKM-basistrinn
OR∙0abc & HF∙0ab+ & KA∙ghi & UE∙0abc & VF∙bcdef
& VS∙e.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert moser, noe lav og spredte karplanter.

Lite uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt
kalkrike nakne berg. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller bergvegger på beskyttede, ofte skyggefulle steder, som i kløfter, i
nordvendte skråninger eller under tresjikt der luftfuktigheten er stabilt høy. Skilles fra andre
kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av moser og fuktighetskrevende lavarter og
ved forekomst på temmelig til ekstremt kalkrike bergarter. Arter tilpasset temmelig eller ekstremt
kalkrik berggrunn inngår. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike
mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er
helt omsluttet av nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling,
flomutsatthet på berg langs elver, fossesprut, naturlig gjødsling på fuglesteiner og avvikende kjemisk
sammensetning.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
1:5.000
1:10.000
T1-B-7,12,16
C1-C-7
C1-D-7
T1T1T1T113,14,17,18,30,3
13,14,17,18,30,3 13,14,17,18,30,3 13,14,17,18,30,3
9,53,54,57,67,68,
9,53,54,57,67,68, 9,53,54,57,67,68, 9,53,54,57,67,68,
75,76
75,76
75,76
75,76

1:20.000
T1-E-2
T1-9-20,2732,37-40,4960,65-68,7376,79-82,85

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Asplenium viride grønnburkne t
s*[UE·c|d]
Cystopteris fragilis skjørlok t
Hymenophyllum wilsonii hinnebregne v
s*[UE·c|d]
Anomodon attenuatus piskraggmose t
s*[UE·c|d]
Anomodon longifolius tepperaggmose t
s*[UE·c|d]
Anomodon viticulosus kalkraggmose t
s*[UE·c|d]

Apometzgeria pubescens skjerfmose t
s*[UE·c|d]
Cololejeunea calcarea spindelmose t
s*[UE·c|d]
Conocephalum salebrosum
bergkrokodillemose t s*[UE·c|d]
Encalypta streptocarpa storklokkemose
s+[KA·g|f]
Homalia trichomanoides glansmose t
Hypnum cupressiforme matteflette v
Isothecium alopecuroides rottehalemose
v

Myurella julacea skåltrinnmose v
Neckera complanata flatfellmose t
Neckera crispa krusfellmose t
Preissia quadrata skjøtmose t
s*[UE·c|d]
Cetrelia olivetorum praktlav t
Collema auriforme moseglye s-[KA·g|f]
Gyalecta jenensis s+[KA·g|f]
Heterodermia speciosa elfenbenslav
s+[KA·g|f]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Uttørkingseksponerte temmelig til
ekstremt kalkrike berg, bergvegger og
knauser T1-C-8

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), 11 grunntyper (15,16,19,20,31,32,40,55,
56,59,60). Definert av LKM: OR∙1-3 & HF∙1,2 &
KA∙4,5 & UE∙3,4. LKM-basistrinn OR∙0abc & HF∙0ab+
& KA∙ghi & UE∙defg.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert lav, noe moser og spredte karplanter.

Uttørkingseksponerte temmelig til ekstremt kalkrike
berg, bergvegger og knauser. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller bergvegger på eksponerte steder, ofte med direkte solinnstråling, som i
sør- eller sørvestvendte skråninger, i åpen mark uten busker og trær der luftfuktigheten er lav. Skilles
fra andre kartleggingsenheter innen nakent berg ved dominans av tørketålende lav og moser og ved
forekomst på temmelig til ekstremt kalkrike bergarter. Arter tilpasset temmelig eller ekstremt kalkrik
berggrunn inngår. Karplanter kan forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og
små overheng forekommer ofte i nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av
nakent berg. Variasjon i artssammensetning også knyttet til overrisling, naturlig gjødsling på
fuglesteiner og avvikende kjemisk sammensetning.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
1:5.000
1:10.000
T1-B-8
T1-C-8
T1-D-8
T1T1T1T115,16,19,20,31,3 15,16,19,20,31,3 15,16,19,20,31,3 15,16,19,20,31,3
2,40,55, 56,59,60 2,40,55, 56,59,60 2,40,55, 56,59,60 2,40,55, 56,59,60

1:20.000
T1-E-2
T1-9-20,2732,37-40,4960,65-68,7376,79-82,85

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Androsace septentrionalis smånøkkel t
Asplenium ruta-muraria murburkne t s[KA·g|f]
Asplenium trichomanes svartburkne t
Saxifraga adscendens skåresildre t
Saxifraga cotyledon bergfrue t s-[KA·g|f]
Saxifraga osloënsis oslosildre t s[KA·g|f]
Saxifraga tridactylites trefingersildre t s[KA·g|f]
Sedum album hvitbergknapp v
Woodsia alpina fjell-lodnebregne t
Abietinella abietina granmose t
Ditrichum flexicaule storbust v s-[KA·g|f]

Encalypta vulgaris småklokkemose t s[KA·g|f]
Grimmia pulvinata kvitknausing v
Rhytidium rugosum labbmose v s[KA·g|f]
Syntrichia ruralis putehårstjerne v
Weissia controversa tannkrusmose v
s+[KA·g|f]
Collema fuscovirens bølgeglye t
Collema multipartitum vifteglye v
s*[KA·g|f]
Dermatocarpon miniatum glatt lærlav v
Glypholecia scabra kalkskjold v
s*[KA·g|f]

Phaeophyscia constipata kalkrosettlav v
s*[KA·g|f]
Physconia muscigena kalkdogglav t
s*[KA·g|f]
Psora globifera t s*[KA·g|f]
Rusavskia elegans raudberglav t
s+[KA·g|f]
Squamarina cartilaginea t s*[KA·g|f]
Toninia spp. t s*[KA·g|f]
Xanthoparmelia stenophylla gul steinlav
v s*[UE·d|c]
Xanthoria sorediata kalkmessinglav t s[KA·g|f]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Svakt intermediært og kalkfattig forblåst
berg T1-C-9

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), én grunntype (83). Definert av LKM: KA∙1,2 &
UE∙1-4 & VI∙2. LKM-basistrinn: KA∙abcd &
UE∙0abcdefg & VI∙bc.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert lav, noe moser og spredte karplanter.
Svakt intermediært og kalkfattig forblåst berg. Fy:

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
Kommune: Sted.
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller bergvegger på svært eksponerte steder i åpen mark med direkte
solinnstråling der luftfuktigheten er lav. Typen er mest utbredt i høyfjellet eller langs kysten.
Karakteriseres av spesielt lavarter som tåler sterkt vindeksponering og ved forekomst på svært
kalkfattige til svakt intermediære bergarter på eksponerte steder. Arter tilpasset sterkt intermediær
eller rikere berggrunn mangler. Dominans av tørketolerante lav og moser. Karplanter kan forekomme
i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i nakent berg
og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg. Ofte innslag av litt nitrofile arter
grunnet naturlig gjødsling på fuglesteiner.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T1-B-21
T1-83

1:5.000
T1-C-9
T1-83

1:10.000
T1-D-9
T1-83

T1-83

1:20.000
T1-E-1
T1-1-8,21-26,3336,41-48,6164,6972,77,78,83,84

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
v
Gymnomitrion apiculatum
broddåmemose v
Gymnomitrion corallioides
kølleåmemose v
Kiaeria starkei snøfrostmose v
Alectoria nigricans jervskjegg t
Alectoria ochroleuca rabbeskjegg t

Allantoparmelia alpicola fjelltopplav v
Brodoa atrofusca alperabbelav t
Brodoa intestiniformis vanlig rabbelav t
Brodoa oroarctica fjellrabbelav t
Bryocaulon divergens fjelltagg v
Hypogymnia austerodes seterlav v
Lasallia pustulata blærelav t
Lecidea lapicida v

Melanelia disjuncta svart steinlav v
Melanelia hepatizon svartberglav v
Melanelia tominii prikksteinlav v
Melanohalea infumata rimkrinslav v
Ophioparma ventosa vanlig fokklav t
Ramalina polymorpha grynragg v
Sporastatia testudinea v
Umbilicaria arctica vardelav t
Umbilicaria cylindrica frynseskjold v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt
forblåst berg T1-C-10

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), én grunntype (84). Definert av LKM: KA∙3-5 &
UE∙1-4 & VI∙2. LKM-basistrinn: KA∙efghi &
UE∙0abcdefg & VI∙bc.
Fysiognomi: Fast berg enten uten vegetasjon eller
dominert lav, noe moser og spredte karplanter.
Sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt forblåst berg.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
Fy: Kommune: Sted.
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller bergvegger på svært eksponerte steder i åpen mark med direkte
solinnstråling der luftfuktigheten er lav. Typen er mest utbredt i høyfjellet eller langs kysten.
Karakteriseres av spesielt lavarter som tåler sterkt vindeksponering og ved forekomst på sterkt
intermediære til ekstremt kalkrike bergarter på eksponerte steder. Karakteriseres av arter tilpasset
sterkt intermediær eller rikere berggrunn. Dominans av tørketolerante lav og moser. Karplanter kan
forekomme i sprekker og på små hyller. Slike mikrohabitateter og små overheng forekommer ofte i
nakent berg og inngår i naturtypen når de er helt omsluttet av nakent berg. Ofte innslag av litt
nitrofile arter grunnet naturlig gjødsling på fuglesteiner.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T1-B-22
T1-84

1:5.000
T1-C-10
T1-84

1:10.000
T1-D-10
T1-84

T1-84

1:20.000
T1-E-1
T1-1-8,21-26,3336,41-48,6164,6972,77,78,83,84

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Gymnomitrion apiculatum
broddåmemose v
Gymnomitrion corallioides
kølleåmemose v
Brodoa atrofusca alperabbelav t
Brodoa intestiniformis vanlig rabbelav t
Brodoa oroarctica fjellrabbelav t
Bryocaulon divergens fjelltagg v

Hypogymnia austerodes seterlav v
Lasallia pustulata blærelav t
Lecidea lapicida v
Melanelia disjuncta svart steinlav v
Melanelia hepatizon svartberglav v
Melanelia tominii prikksteinlav v
Melanohalea infumata rimkrinslav v
Ophioparma ventosa vanlig fokklav t

Physcia caesia hoderosettlav v
Physcia dubia fuglesteinlav v
Ramalina polymorpha grynragg v
Sporastatia testudinea v
Umbilicaria arctica vardelav t
Umbilicaria cylindrica frynseskjold v
Xanthoria borealis fjellmessinglav v
Xanthoria candelaria grynmessinglav v
Rusavskia elegans raudberglav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Svakt intermediært og kalkfattig
snøleieberg T1-C-11

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), én grunntype (81). Definert av LKM: KA∙1,2 &
UE∙1-4 & SV∙2. LKM-basistrinn: KA∙abcd &
UE∙0abcdefg & SV∙abcd.
Fysiognomi: Fast berg uten vegetasjon eller med
noe lav og moser.
Svakt intermediært og kalkfattig snøleieberg. Fy:

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
Kommune: Sted.
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller mindre bergvegger på steder med langvarig snødekke i fjellet, som
smelter seint ut. Karakteriseres derfor av arter som tåler kort vekstsesong. Relativt fuktige forhold
grunnet sein utsmelting med overrisling og lav fordampning. Skilles fra andre kartleggingsenheter
innen nakent berg ved forekomst i høyfjellet på steder som smelter seint ut og ved forekomst på litt
kalkfattige til svakt intermediære bergarter. Artssammensetning dårlig kjent og arter i artstabelen er
foreløpige og kan bli endret. Trolig artsfattig og med innslag av snøleiearter, særlig moser. Arter
tilpasset sterkt intermediære eller rikere berggrunn mangler. Variasjon i artssammensetning kanskje
også knyttet til avvikende kjemisk sammensetning.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T1-81

1:2.500
T-B-23
T1-81

1:5.000
T-C-11
T1-81

1:10.000
T-D-11
T1-81

1:20.000
T1-E-2
T1-9-20,27-32,37-40,4960,65-68,73-76,79-82,85

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anthelia julacea ranksnømose v
Cephalozia ambigua snøglefsemose v

Gymnomitrion apiculatum
Andreaea nivalis snøsotmose v
broddåmemose v
Andreaea obovata felesotmose v
Marsupella brevissima snøhutremose v Kiaeria glacialis jøkelfrostmose v
Marsupella sparsifolia døkkhutremose v

Utbredelse og regional fordeling: LA-HA og ASHTZ, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt
snøleieberg T1-C-12

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Nakent berg
(T1), én grunntype (82). Definert av LKM: KA∙3-5 &
UE∙1-4 & SV∙2. LKM-basistrinn: KA∙efghi &
UE∙0abcdefg & SV∙abcd.
Fysiognomi: Fast berg uten vegetasjon eller med
noe lav og moser.
Sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt snøleieberg.

Økologisk karakteristikk: Nakent berg omfatter fast
Fy: Kommune: Sted.
fjell uten jorddekke. Naturtypen forekommer på
flatberg, bergknauser eller mindre bergvegger på steder med langvarig snødekke i fjellet, som
smelter seint ut. Karakteriseres derfor av arter som tåler kort vekstsesong. Relativt fuktige forhold
grunnet sein utsmelting med overrisling og lav fordampning. Skilles fra andre kartleggingsenheter
innen nakent berg ved forekomst i høyfjellet på steder som smelter seint ut og ved forekomst på
sterkt intermediære eller rikere bergarter. Artssammensetning dårlig kjent og arter i artstabelen er
foreløpige og kan bli endret. Trolig artsfattig og med innslag av snøleiearter, særlig moser. Variasjon i
artssammensetning kanskje også knyttet til avvikende kjemisk sammensetning.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte små forekomster. Loddrette bergvegger vanskelig å se i
flybilder. Knauser og flatberg med lys grå til mørk farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T1-82

1:2.500
T1-B-24
T1-82

1:5.000
T1-C-1
T1-82

1:10.000
T1-D-1
T1-82

1:20.000
T1-E-2
T1-9-20,27-32,37-40,4960,65-68,73-76,79-82,85

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anthelia julacea ranksnømose v
Cephalozia ambigua snøglefsemose v

Gymnomitrion apiculatum
Andreaea nivalis snøsotmose v
broddåmemose v
Andreaea obovata felesotmose v
Marsupella brevissima snøhutremose v Kiaeria glacialis jøkelfrostmose v
Marsupella sparsifolia døkkhutremose v

Utbredelse og regional fordeling: LA-HA og ASHTZ, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Strandberg (T6), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Deler av F2, F3 og F6 (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark
T2-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
grunnlendt mark (T2), én grunntype (1). Definert
av LKM: KA∙1 & UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙abc &
UF∙def.
Fysiognomi: Åpen heipreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Dominert av lyng, stedvis også
lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker
og små trær. Oftest glissent feltsjikt med en del
naken jord og berg i dagen. Bunnsjikt varierende,
oftest med tørketolerante moser og noen busklav.

Åpen kalkfattig grunnlendt lyngmark. Ak: Oppegård:
Bekkensten.

Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark under skoggrensa på sure bergarter, i overgangen
mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørkeutsatthet, sterk vindeksponering
etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer, bl.a. i forsenkinger og sprekker i
områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog. Dannes også langs
kysten ved primær suksesjon etter landheving der hvor jordsmonnutviklingen på berg foregår
langsomt. Artssammensetning med tørketolerante, lyselskende surbunnsarter. Noe mindre
tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av tørketålende lav og der moser spiller en
underordnet rolle. Skilles fra nakent berg ved forekomst av jordboende arter i motsetning til berg der
steinboende lav, moser og enkelte karplanter forekommer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Typisk små arealer, smale overganger mellom skog og berg i
dagen. Ofte mosaikk med nakent berg. FF: Ofte brun og jevn tekstur, rødbrun farge ved høyt innslag
av røsslyng. Tekstur og farge konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-1

1:2.500
T2-B-1
T2-1

1:5.000
T2-C-1
T2-1

1:10.000
T2-D-1
T2-1,2

1:20.000
T2-E-1
T2-1,2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Avenella flexuosa smyle v;s*[UF∙f|g]
Barbarea vulgaris vinterkarse v
Calluna vulgaris røsslyng v
Carex panicea kornstarr v[BN]
Carex pilulifera bråtestarr v
Empetrum nigrum krekling v
Festuca ovina sauesvingel v
Huperzia selago lusegras v
Juniperus communis einer v

Luzula pilosa hårfrytle s-[UF∙f|g]
Nardus stricta finnskjegg v
Polypodium vulgare sisselrot v
Rumex acetosella småsyre v
Vaccinium myrtillus blåbær v;s*[UF∙f|g]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v
Dicranum polysetum krussigd s-[UF∙f|g]

Hylocomium splendens etasjemose
v;s*[UF∙f|g]
Hypnum cupressiforme matteflette v
Pleurozium schreberi furumose v
Pohlia nutans vegnikke v
Ptilidium ciliare bakkefrynse s-[UF∙f|g]
Racomitrium lanuginosum heigråmose
m* O3: MR–Tr];v*[O3: MR–Tr]
Cladonia spp. begerlav v
Cetraria islandica islandslav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet under skoggrensa, først og fremst langs
kysten på eksponerte steder, kanskje også langs større innsjøer.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen kalkfattig grunnlendt lavmark (T2-C-2), åpen intermediær
grunnlendt lyngmark (T2-C-3), åpen intermediær grunnlendt lavmark (T2-C-4), kalkfattig eng med
mindre hevdpreg (T32-C-1), kalkfattig eng med klart hevdpreg (T32-C-2), kalkfattig tørreng med
mindre hevdpreg (T32-C-11), kalkfattig tørreng med klart hevdpreg (T32-C-12).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F3 delvis (VN).
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Åpen kalkfattig grunnlendt lavmark
T2-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
grunnlendt mark (T2), én grunntype (2).
Definert av LKM: KA∙1 & UF∙2. LKM-basistrinn:
KA∙abc & UF∙gh.
Fysiognomi: Åpen heipreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Dominert av tørketolerante
lav, og spredt med tørketolerante urter og gras.
Iblant krypende einer og lyngarter. Oftest glissent feltsjikt med mye naken jord og berg i
dagen.
Åpen kalkfattig grunnlendt lavmark. Øf: Halden: Enningdal:

Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark
Skogen.
under skoggrensa på sure bergarter, i
overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørkeutsatthet, sterk
vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Typisk på tørkeutsatte koller i sprekkedalslandskap
(Østfold, Sørlands-kysten). Finnes på hyller og som jorddekte arealer i områder dominert av nakent
berg; i åpninger i skog og langs kysten der primær suksesjon etter landheving gjør at
jordsmonnutviklingen går langsomt. Artssammensetning med tørketolerante, lyselskende
surbunnsarter. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark, og dominert av lav i bunnsjiktet.
Tørketålende karplanter, glissen vegetasjon. Skilles fra nakent berg ved forekomst av jordboende
arter i motsetning til berg der steinboende lav, moser og enkelte karplanter forekommer.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Typisk små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag,
eller smale overganger mellom skog og berg i dagen. Ofte mosaikk med nakent berg. FF: Grå til hvit
farge ved dominans av lav, og da meget jevn tekstur. Brunlig farge når lyngdekningen er større.
Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-2

1:2.500
T2-B-2
T2-2

1:5.000
T2-C-2
T2-2

1:10.000
T2-D-1
T2-1,2

1:20.000
T2-E-1
T2-1,2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis vinealis bergkvein v;s-[KA∙c|d]
Aira praaecox dvergsmyle v[S]
Arctostaphylos uva-ursi melbær s[UF∙g|f]
Calluna vulgaris røsslyng v
Carex panicea kornstarr v[BN–SB]
Carex pilulifera bråtestarr v
Hylotelephium maximum smørbukk s[UF∙g|f]
Juniperus communis einer v
Polypodium vulgare sisselrot v

Rumex acetosella småsyre v
Spergula morisonii vårbendel t;s[UF∙g|f]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum spurium rabbesigd v
Pohlia nutans vegnikke v
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v
Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
v

Racomitrium lanuginosum heigråmose
v
Cladonia arbuscula lys reinlav s-[UF∙g|f]
Cladonia rangiferina grå reinlav s[UF∙g|f]
Cladonia stellaris kvitkrull s-[UF∙g|f]
Cladonia uncialis pigglav s-[UF∙g|f]
Cetraria ericetorum smal islandslav s[UF∙g|f]
Cetraria islandica islandslav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst langs kyst og større innsjøer.
Viktigste forvekslingstyper: Andre kalkfattige (T2-C-1) og intermediære (T2-C-3,4) kartleggingsenheter innenfor åpen grunnlendt mark; samt semi-naturlig eng med tilsvarende plassering langs KA
og/eller UF (T32-C-1,2,11,12).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F3 delvis (VN).

33

Åpen intermediær grunnlendt lyngmark
T2-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
grunnlendt mark (T2), én grunntype (3). Definert av
LKM: KA∙2 & UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙de & UF∙def.
Fysiognomi: Åpen heipreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Dominert av lyng og lavvokste
urter og gras, ikke sjelden med spredte busker,
kratt og små trær. Oftest glissent feltsjikt med en
del naken jord og berg i dagen. Bunnsjikt
varierende, ofte med tørketolerante moser.
Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark under Åpen intermediær grunnlendt lyngmark, til dels tilgrodd
med slåpekratt. Øf: Moss: Jeløy: Rødsåsen
skoggrensa på intermediære bergarter, i
overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk
vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Typisk i hellende terreng på soleksponerte lokaliteter langs
kysten. Finnes på hyller og som jorddekte arealer bl.a. i forsenkinger og sprekker i områder dominert
av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og skog. Dannes også langs kysten ved primær
suksesjon etter landheving der hvor jordsmonnutvikling på berg foregår langsomt. Arter fra fattig
lyngmark og noe mer kalkkrevende arter inngår. Mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som
har dominans av tørketålende lav og der moser spiller en underordnet rolle. Skilles fra nakent berg
ved forekomst av jordboende arter i motsetning til berg der steinboende lav, moser og enkelte
karplanter forekommer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Som regel små arealer, smale overganger mellom skog og berg i
dagen. Ofte mosaikk med nakent berg. FF: Ofte grønn farge ved innslag av busker, ellers lys til mørk
brun avhengig av lyngdekning. Ujevn tekstur ved innslag av busker, kratt og små treslag. Tekstur og
farge varierer innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-3

1:2.500
T2-B-3
T2-3

1:5.000
T2-C-3
T2-3

1:10.000
T2-D-2
T2-3,4

1:20.000
T2-E-2
T2-3,4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Avenella flexuosa smyle v;s*[Uf∙f|g]
Barbarea vulgaris vinterkarse v
Calluna vulgaris røsslyng v
Campanula rotundifolia blåklokke s[KA∙d|c]
Carex pilulifera bråtestarr v
Convallaria majalis liljekonvall s[KA∙d|c]
Epilobium collinum bergmjølke s[KA∙e|d]
Festuca ovina sauesvingel v

Hieracium umbellatum skjermsveve v
Huperzia selago lusegras v
Juniperus communis einer v
Lathyrus linifolius knollerteknapp s*
[KA∙d|c]
Lotus corniculatus tiriltunge s*[KA∙d|c]
Nardus stricta finnskjegg v
Pilosella officinarum hårsveve s[KA∙d|c]
Plantago lanceolata smalkjempe
s+[KA∙d|c]

Trifolium arvense harekløver v;s[KA∙d|c]
Vaccinium myrtillus blåbær v;s*[Uf∙f|g]
Dicranum polysetum krussigd s-[UF∙f|g]
Hylocomium splendens etasjemose
v;s*[Uf∙f|g]
Pleurozium schreberi furumose v
Cladonia spp. begerlav v
Cetraria islandica islandslav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst langs kysten og større innsjøer.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig (T2-C-1,2) og nokså kalkrik (T2-C-5,6) åpen grunnlendt mark,
åpen intermediær grunnlendt lavmark (T2-C-4), samt semi-naturlig eng med tilsvarende plassering
langs KA og/eller UF (T32-C-3,4,13).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F3 delvis (VN).
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Åpen intermediær grunnlendt lavmark
T2-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
grunnlendt mark (T2), én grunntype (4).
Definert av LKM: KA∙2 & UF∙2.
LKM-basistrinn: KA∙de & UF∙gh.
Fysiognomi: Åpen heipreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Dominert av tørketolerante lav,
og spredt med tørketolerante urter og gras. Iblant
einer og lyngvekster. Oftest glissent feltsjikt med en
del naken jord og berg i dagen.
Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark under Åpen intermediær grunnlendt lavmark. Øf: Hvaler:
Søndre Sandøy.
skoggrensa på intermediære bergarter, i
overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk
vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer i områder
dominert av nakent berg i åpne arealer i skog og langs kysten der primær suksesjon etter landheving
gir langsom jordsmonnutvikling på berg. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark, og dominert av
lav i bunnsjiktet. Tørketålende karplanter, ofte glissen vegetasjon. Skilles fra nokså rik lavmark ved
mangel på svake lågurtindikatorer. Skilles fra nakent berg ved forekomst av jordboende arter i
motsetning til berg der steinboende lav, moser og enkelte karplanter forekommer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte
høydedrag, eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF:
Grå til hvit farge ved dominans av lav, og da oftest med jevn tekstur og farge, som er konsistent
innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-4

1:2.500
T2-B-4
T2-4

1:5.000
T2-C-4
T2-4

1:10.000
T2-D-2
T2-3,4

1:20.000
T2-E-2
T2-3,4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Antennaria dioica kattefot v;s-[UF∙g|f]
Arabidopsis thaliana vårskrinneblom s[UF∙g|f]
Arctostaphylos uva-ursi melbær s[UF∙g|f]
Arenaria serpyllifolia sandarve s-[UF∙g|f]
Atocion rupestre småsmelle s-[UF∙g|f]
Bromus hordeaceus lodnefaks v
Calluna vulgaris røsslyng v
Carex pilulifera bråtestarr v
Epilobium collinum bergmjølke s[KA∙e|d]

Festuca ovina sauesvingel v
Geranium robertianum stankstorkenebb
v
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Hylotelephium maximum smørbukk s[UF∙g|f]
Jasione montana blåmunke v
Pilosella officinarum hårsveve s-[KA∙d|c]
Rumex acetosella småsyre v
Sedum acre bitterbergknapp s+[UF∙g|f]
Sedum annuum småbergknapp v;t

Sedum rupestre broddbergknapp s[UF∙g|f]
Spergula morisonii vårbendel s-[UF∙g|f]
Viola tricolor stemorsblom s-[KA∙d|c]
Viscaria vulgaris engtjæreblom s[KA∙d|c]
Cladonia spp. begerlav v
Cladonia arbuscula lys reinlav s-[UF∙g|f]
Cladonia rangiferina grå reinlav s-[UF∙g|f]
Cladonia stellaris s-[UF∙g|f]
Cetraria islandica islandslav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst langs kysten og større innsjøer.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen kalkfattig, intermediær og svakt kalkrik grunnlendt lyngmark (T2-C1, T2-C-3, T2-C-5), åpen kalkfattig og svakt kalkrik grunnlendt lavmark (T2-C-2, T2-C-6), intermediær
tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-13), intermediær eng med mindre hevdpreg (T32-C-3),
intermediær eng med klart hevdpreg (T32-C-4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F3 delvis (VN).
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Åpen svakt kalkrik grunnlendt
lyngmark T2-C-5
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
grunnlendt mark (T2), én grunntype (5). Definert
av LKM: KA3 & UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg &
UF∙def.
Fysiognomi: Åpen heipreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Dominert av lavvokste urter og
gras, iblant med spredte busker og små trær som
sannsynligvis ikke vil bli gamle. Oftest glissent
feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen.
Bunnsjikt med tørketolerante moser.

Åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark. Ak: Oppegård:
Bekkensten.

Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark under skoggrensa på moderat kalkrike bergarter.
Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk
vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer, bl.a. i
forsenkinger og sprekker i områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og
skog. Finnes også i landhevingsområder langs kysten med langsom jordsmonnutvikling og primær
suksesjon på berg. Noe mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av
tørketålende lav og der moser spiller en underordnet rolle. Skilles fra sterkt kalkrik lyngmark (T2-C-7)
ved mangel på kalklågurtindikatorer. T2-C-5 domineres av jordboende arter, mens nakent berg kun
inneholder steinboende lav, moser og enkelte karplanter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest små arealer, smale overganger mellom skog og berg i dagen
og mosaikk med nakent berg. FF: Ofte grønn farge, men mørkner når busksjikt finnes, og blir brunlig
ved høy lyngdekning. Tekstur i flyfoto jevn når busksjikt mangler. Tekstur og farge konsistent innen
regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-5

1:2.500
T2-B-5
T2-5

1:5.000
T2-C-5
T2-5

1:10.000
T2-D-3
T2-5,6

1:20.000
T2-E-3
T2-5,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla glaucescens fløyelsmarikåpe
v;s-[KA∙f|e]
Anthyllis vulneraria rundbelg s-[KA∙g|f]
Astragalus glycyphyllos lakrismjelt v;s[KA∙g|f]
Avenula pubescens dunhavre s-[KA∙f|e]
Barbarea vulgaris vinterkarse v
Calluna vulgaris røsslyng v
Carex digitata fingerstarr s+[KA∙f|e]

Festuca ovina sauesvingel v
Fragaria vesca markjordbær s-[KA∙f|e]
Galium boreale hvitmaure s-[KA∙f|e]
Geranium sanguineum blodstorkenebb
s*[KA∙h|f]
Hypericum perforatum prikkperikum s[KA∙f|e]
Lathyrus linifolius knollerteknapp s[UF∙f|e]

Lotus corniculatus tiriltunge v;s[UF∙f|e]
Plantago lanceolata smalkjempe v
Plantago media dunkjempe v:
s*[KA∙g|f]
Poa alpina fjellrapp s*[KA∙g|f]
Polygala vulgaris blåfjær v; s-[KA∙f|e]
Rubus saxatilis teiebær s-[KA∙f|e]
Trifolium medium skogkløver s-[KA∙f|e]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet på moderat kalkrike bergarter, vanligst
langs kysten og større innsjøer.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen intermediær og sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark (T2-C-3, T2-C7), åpen intermediær, svakt kalkrik og sterkt kalkrik grunnlendt lavmark (T2-C-4, T2-C-6, T2-C-8),
nokså kalkrik tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-15), nokså kalkrik eng med mindre hevdpreg
(T32-C-5), nokså kalkrik eng med klart hevdpreg (T32-C-20).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Delvis F3, F4 og F5 (VN). Delvis B02 (DNHB13).

36

Åpen svakt kalkrik grunnlendt lavmark
T2-C-6
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
grunnlendt mark (T2), én grunntype (6). Definert
av LKM: KA3 & UF∙2. LKM-basistrinn: KA∙fg &
UF∙gh.
Fysiognomi: Åpen tørrengpreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Dominert av lavvokste urter og
gras, iblant med spredte busker og små trær som
forventes å dø i ung alder. Oftest glissent feltsjikt med en del naken jord og berg i dagen. Bunnsjikt
med tørketolerante moser og lav.
Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark under skoggrensa på moderat kalkrike bergarter.
Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk
vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Typisk for landhevingsområder langs kysten med langsom
jordsmonnsutvikling og primær suksesjon på berg. Artssammensetning med svært tørketolerante,
lyselskende arter. Mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark. Skilles fra sterkt kalkrik lavmark ved
mangel på kalklågurtindikatorer. Dominans av jordboende arter, mens nakent berg kun inneholder
steinboende lav, moser og enkelte karplanter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag,
eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF: Grå til hvit
farge ved dominans av lav, og da oftest jevn tekstur i flyfoto. Mørkner og kan være brun ved høg
røsslyng-dekning, grønn når mye busker. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-6

1:2.500
T2-B-6
T2-6

1:5.000
T2-C-6
T2-6

1:10.000
T2-D-3
T2-5,6

1:20.000
T2-E-3
T2-5,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Allium oleraceum vill-løk v
Antennaria dioica kattefot v;s-[UF∙g|f]
Anthyllis vulneraria rundbelg s-[KA∙g|f]
Arabidopsis thaliana vårskrinneblom v
Arenaria serpyllifolia sandarve v
Cerastium semidecandrum vårarve v
Draba verna vårrublom s-[UF∙g|f;KA∙g|f]
Festuca ovina sauesvingel v
Geranium sanguineum blodstorkenebb v

Hylotelephium maximum smørbukk v
Pilosella officinarum hårsveve v
Polygonatum odoratum kantkonvall v
Potentilla argentea sølvmure v
Saxifraga granulata nyresildre v
Scleranthus perennis flerårsknavel
s+[UF∙g|f]
Sedum acre bitterbergknapp s+[UF∙g|f]
Sedum album hvitbergknapp s+[UF∙g|f]

Veronica arvensis bakkeveronika v;s[KA∙g|f]
Viola tricolor stemorsblom m;s-[UF∙g|f]
Viscaria vulgaris engtjæreblom v;s[UF∙g|f]
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia arbuscula lys reinlav s-[UF∙g|f]
Cladonia rangiferina grå reinlav s[UF∙g|f]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet på moderat kalkrike bergarter, vanligst
langs kysten og større innsjøer.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen intermediær, svakt kalkrik og sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark
(T2-C-3, T2-C-5, T2-C-7), åpen intermediær og sterkt kalkrik grunnlendt lavmark (T2-C-4, T2-C-8),
nokså kalkrik tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-15), nokså kalkrik eng med mindre hevdpreg
(T32-C-5), nokså kalkrik eng med klart hevdpreg (T32-C-20).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Delvis F3, F4 og F5 (VN). Delvis B02 (DNHB13)
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Åpen sterkt kalkrik grunnlendt
lyngmark T2-C-7
NiN-karakteristikk: Fastmarkssyst.: Åpen grunnlendt mark (T2), én grunntype (7). Definert av
LKM: KA∙4 & UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi & UF∙def.
Fysiognomi: Åpen heipreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Kan ha høyt innslag av lyngarter,
men oftest med overvekt av lavvokste urter og
gras, iblant med spredte busker og små trær som
sannsynligvis ikke vil bli gamle. Varierende
feltsjiktsdekning, ofte naken jord og berg i dagen.

Åpen sterkt kalkrik grunnlendt lyngmark. Ak: Bærum:
Sarbuvollen vest.

Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark under skoggrensa på svært kalkrike bergarter.
Omfatter overganger mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk
vindeksponering og saltsprut forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer bl.a. i
forsenkinger og sprekker i områder dominert av nakent berg og i overganger mellom nakent berg og
skog. Dannes også langs kysten ved primær suksesjon etter landheving der hvor jordsmonnutvikling
på berg foregår langsomt. Noe mindre tørkeutsatt enn grunnlendt lavmark, som har dominans av
tørketålende lav og der moser spiller en underordnet rolle. Oftest artsrik, skilles fra fattigere typer
ved forekomst av kalklågurtindikatorer. Dominans av jordboende arter, mens nakent berg har kun
steinboende lav, moser og enkelte karplanter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest små arealer, smale overganger mellom skog og berg i
dagen. Mosaikk med nakent berg vanlig. FF: Ofte lys grønn til grønn farge, mørkere og brunlig eller
brun ved høg lyngdekning. Forekomst av busksjikt gir mørkere grønntone. Tekstur i flyfoto jevn
dersom busksjikt mangler. Tekstur og farge konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-7

1:2.500
T2-B-7
T2-7

1:5.000
T2-C-7
T2-7

1:10.000
T2-D-4
T2-7,8

1:20.000
T2-E-4
T2-7,8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acinos arvensis bakkemynte
v;s+[KA∙h|g]
Anthyllis vulneraria rundbelg v
Astragalus glycyphyllos lakrismjelt v
Avenula pratensis enghavre
t;v;s*[KA∙h|g]
Avenula pubescens dunhavre v
Briza media hjertegras v; s+[KA∙h|g]
Carex caryophyllea vårstarr v;s*[ KA∙h|g]
Centaurea scabiosa fagerknoppurt s[KA∙h|g]
Dracocephalum ruyschiana dragehode
t;s*[KA∙h|g]

Empetrum nigrum v[N]
Filipendula vulgaris knollmjødurt
s*[KA∙h|g]
Galium verum gulmaure s+[KA∙h|g]
Geranium sanguineum blodstorkenebb
v;t
Hypericum perforatum prikkperikum v
Hypochaeris maculata flekkgrisøre s[KA∙h|g]
Linum catharticum vill-lin s+[KA∙h|g]
Origanum vulgare bergmynte v; s[KA∙h|g]
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v;s-

[KA∙h|g]
Plantago media dunkjempe v; s[UF∙h|g]
Poa alpina fjellrapp v
Poa compressa flatrapp t;s+[KA∙h|g]
Polygala vulgaris blåfjær v
Potentilla crantzii flekkmure s+[KA∙h|g]
Rubus saxatilis teiebær v
Seseli libanotis hjorterot t*
Silene nutans nikkesmelle s[+KA∙h|g]
Viola rupestris grusfiol v;s+[KA∙h|g]
Rhytidium rugosum labbmose
v;s+[KA∙h|g]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, 03-C1. Hele landet på svært kalkrike bergarter, vanligst
langs kysten i Oslofjordområdet og på Helgeland og i Salten (No).
Viktigste forvekslingstyper: Andre nokså kalkrike og sterkt kalkrike typer av åpen grunnlendt mark
(T2-C-5,6,8), samt semi-naturlig eng med tilsvarende plassering langs KA og/eller UF (T32-C-7,17,18).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU (åpen grunnlendt kalkmark i BN).
Referanser og typeparalleller: Delvis F3, F4 og F5 (VN). Delvis B01 og B02 (DNHB13)
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Åpen sterkt kalkrik grunnlendt
lavmark T2-C-8
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
grunnlendt mark (T2), én grunntype (8).
Definert av LKM: KA∙4 & UF∙2. LKM-basistrinn:
KA∙hi & UF∙gh.
Fysiognomi: Åpen tørrengpreget vegetasjon på
grunnlendt mark. Dominert av lavvokste urter og
gras, iblant med spredte busker og små trær som
forventes å dø i ung alder. Oftest glissent feltsjikt
Åpen sterkt kalkrik grunnlendt lavmark. Bu: Hurum:
Delsvik.
med en del naken kalkgrus og berg i dagen.
Bunnsjikt med innslag av tørketolerante moser og lav.
Økologisk karakteristikk: Jorddekt naturmark under skoggrensa på svært kalkrike bergarter.
Omfatter overgangen mellom nakent berg og skogsmark, der hvor grunt jordsmonn, tørke, sterk
vindeksponering etc. forhindrer trevekst. Finnes på hyller og som jorddekte arealer i områder
dominert av nakent berg, i åpninger i skog og langs kysten der primær suksesjon etter landheving gir
langsom jordsmonnsutvikling på berg. Artssammensetning med svært tørketolerante, lyselskende
karplantearter; mer tørkeutsatt enn grunnlendt lyngmark. Artsrik, skilles fra typer på mer kalkfattig
mark ved forekomst av kalklågurtindikatorer. Dominans av jordboende arter, mens nakent berg kun
inneholder steinboende lav, moser og enkelte karplanter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest små arealer, gjerne på koller, vindeksponerte høydedrag,
eller smale overganger mellom skog og berg i dagen og mosaikk med nakent berg. FF: Oftest lys
grønn-brun farge, men gråner når innslaget av lyse lav øker. Oftest jevn tekstur i flyfoto; tekstur og
farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T2-8

1:2.500
T2-B-8
T2-8

1:5.000
T2-C-8
T2-8

1:10.000
T2-D-4
T2-7,8

1:20.000
T2-E-4
T2-7,8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acinos arvensis bakkemynte
v;t;s+[KA∙h|g]
Allium oleraceum vill-løk v;t
Androsace septentrionalis smånøkkel
t;s*[KA∙h|g]
Anthyllis vulneraria rundbelg v
Arabis hirsuta bergskrinneblom
v;s+[KA∙h|g]
Artemisia campestris markmalurt
v;s+[KA∙h|g]
Draba verna vårrublom t;s-[UF∙g|f]
Festuca ovina sauesvingel v
Galium verum gulmaure v

Geranium sanguineum blodstorkenebb
v;t
Hypochaeris maculata flekkgrisøre s[KA∙h|g]
Myosotis ramosissima
bakkeforglemmegei s-[UF∙g|f]
Poa alpina fjellrapp v
Poa compressa flatrapp t;s-[KA∙h|g]
Polygonatum odoratum kantkonvall m;v
Potentilla argentea sølvmure v
Potentilla crantzii flekkmure s*[KA∙h|g]
Saxifraga tridactylites trefingersildre s[KA∙h|g]

Sedum album hvitbergknapp s+[UF∙g|f]
Seseli libanotis hjorterot t;s*[KA∙h|g]
Silene nutans nikkesmelle t;s+[KA∙h|g]
Veronica spicata aksveronika
t;s*[KA∙h|g]
Viola rupestris grusfiol v;s-[KA∙h|g]
Viola tricolor stemorsblom v
Abietinella abietina granmose v;s[KA∙h|g]
Rhytidium rugosum labbmose
v;s+[KA∙h|g]
Cladonia spp. begerlav s-[UF∙g|f]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet på svært kalkrike bergarter, vanligst
langs kysten i Oslofjordområdet og på Helgeland og i Salten (No).
Viktigste forvekslingstyper: Andre nokså kalkrike og sterkt kalkrike typer av åpen grunnlendt mark
(T2-C-5,6,7), samt semi-naturlig eng med tilsvarende plassering langs KA og/eller UF (T32-C-7,17,18).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU (åpen grunnlendt kalkmark i BN).
Referanser og typeparalleller: Delvis F3, F4 og F5 (VN). Delvis B01 og B02 (DNHB13)
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig leside T3-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (1). Definert av
LKM: KA∙1 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙abc &
UF∙bc & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig leside. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-1

1:2.500
T3-B-1
T3-1

1:5.000
T3-C-1
T3-1

1:10.000
T3-D-1
T3-1

1:20.000
T3-E-1
T3-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig fjell-lynghei T3-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (2). Definert av
LKM: KA∙1 & UF∙2& KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙abc &
UF∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig fjell-lynghei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-2

1:2.500
T3-B-2
T3-2

1:5.000
T3-C-2
T3-2

1:10.000
T3-D-4
T3-2,3

1:20.000
T3-E-4
T3-2,3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig fjell-lavhei T3-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (3). Definert av
LKM: KA∙1 & UF∙3 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙abc &
UF∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig fjell-lavhei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-3

1:2.500
T3-B-3
T3-3

1:5.000
T3-C-3
T3-3

1:10.000
T3-D-4
T3-2,3

1:20.000
T3-E-4
T3-2,3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Intermediær leside T3-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3 én grunntype (4). Definert av
LKM: KA∙2 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙de &
UF∙bc & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær leside. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-4

1:2.500
T3-B-4
T3-4

1:5.000
T3-C-4
T3-4

1:10.000
T3-D-2
T3-4

1:20.000
T3-E-2
T3-4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Intermediær fjell-lynghei T3-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (5). Definert av
LKM: KA∙2 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙de &
UF∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær fjell-lynghei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-5

1:2.500
T3-B-5
T3-5

1:5.000
T3-C-5
T3-5

1:10.000
T3-D-5
T3-5,6

1:20.000
T3-E-5
T3-5,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Intermediær fjell-lavhei T3-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (6). Definert av
LKM: KA∙2 & UF∙3 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙de &
UF∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær fjell-lavhei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-6

1:2.500
T3-B-6
T3-6

1:5.000
T3-C-6
T3-6

1:10.000
T3-D-5
T3-5,6

1:20.000
T3-E-5
T3-5,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Svakt kalkrik leside T3-C-7
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (7). Definert av
LKM: KA∙3 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg &
UF∙bc & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Svakt kalkrik leside. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-7

1:2.500
T3-B-7
T3-7

1:5.000
T3-C-7
T3-7

1:10.000
T3-D-3
T3-7,10,13,14

1:20.000
T3-E-3
T3-7,10,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.

46

Svakt kalkrik fjell-lynghei T3-C-8

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (8). Definert av
LKM: KA∙3 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg &
UF∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Svakt kalkrik fjell-lynghei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-8

1:2.500
T3-B-8
T3-8

1:5.000
T3-C-8
T3-8

1:10.000
T3-D-6
T3-8,9

1:20.000
T3-E-6
T3-8,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Svakt kalkrik fjell-lavhei T3-C-9

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (9). Definert av
LKM: KA∙3 & UF∙3 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg &
UF∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Svakt kalkrik fjell-lavhei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-9

1:2.500
T3-B-9
T3-9

1:5.000
T3-C-9
T3-9

1:10.000
T3-D-6
T3-8,9

1:20.000
T3-E-6
T3-8,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Sterkt kalkrik leside T3-C-10
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (10). Definert av
LKM: KA∙4 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi
&UF∙bc & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Sterkt kalkrik leside. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-10

1:2.500
T3-B-10
T3-10

1:5.000
T3-C-10
T3-10

1:10.000
T3-D-3
T3-7,10,13,14

1:20.000
T3-E-3
T3-7,10,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sterkt kalkrik fjell-lynghei T3-C-11

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (11). Definert av
LKM: KA∙4 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi
&UF∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Sterkt kalkrik fjell-lynghei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-11

1:2.500
T3-B-11
T3-11

1:5.000
T3-C-11
T3-11

1:10.000
T3-D-7
T3-11,12

1:20.000
T3-E-7
T3-11,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sterkt kalkrik fjell-lavhei T3-C-12

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (12). Definert av
LKM: KA∙4 & UF∙3 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi &
UF∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Sterkt kalkrik fjell-lavhei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-12

1:2.500
T3-B-12
T3-12

1:5.000
T3-C-12
T3-12

1:10.000
T3-D-7
T3-11,12

1:20.000
T3-E-7
T3-11,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Intermediær kildepåvirket fjellhei T3-C13

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (13). Definert av
LKM: KA∙2 & UF∙3 & KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙de &
UF∙fg & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær kildepåvirket fjellhei. Fy: Kommune: Sted.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-13

1:2.500
T3-B-13
T3-13

1:5.000
T3-C-13
T3-13

1:10.000
T3-D-3
T3-7,10,13,14

1:20.000
T3-E-3
T3-7,10,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrik kildepåvirket fjellhei T3-C-14

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellhei,
leside og tundra (T3), én grunntype (14). Definert av
LKM: KA∙3,4 & UF∙3 & KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙fghi &
UF∙fg & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkrik kildepåvirket fjellhei. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T3-14

1:2.500
T3-B-14
T3-14

1:5.000
T3-C-14
T3-14

1:10.000
T3-D-3
T3-7,10,13,14

1:20.000
T3-E-3
T3-7,10,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Blåbærskog T4-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (1). Definert av LKM:
UF∙1 & KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙ab & KA∙abc &
KI∙0a.
Fysiognomi: Skyggefulle skoger sterkt preget av
blåbærdominans og på litt mer næringsrik grunn samt i
mer oseaniske strøk også småbregner. Typisk er et
sammenhengende mosedekke i bunnen, på fuktmark
helt dominert av torvmoser. Arealmessig viktigst er
Blåbærgranskog. Op: Søndre Land: Venholhøgda.
granskog med sparsomt innslag av boreale lauvtrær. I
BN også representert ved eikeskog og bøkeskog, mens bjørkeskog dominerer store arealer i NB og
landsdeler utenfor granas utbredelsesområde. Der kan også furu være dominant.
Økologisk karakteristikk: Artsmangfold sparsomt i feltsjikt med stort sett blåbær, tyttebær, smyle og
noen få andre nøysomme arter. Forekommer på kalkfattig berggrunn, ulike eksposisjons- og
helningsforhold og et jordsmonn som kjennetegnes av et velutviklet podsolprofil med råhumuslag
øverst og som holder en relativt stabil fuktighet.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Alle terrengposisjoner, men mer frekvent i flate, jevnt hellende
eller konkave terrengposisjoner enn i opplendte, ofte grunnlendte partier. FF: Dominerende treslag
og tresjiktstetthet er styrende for gjenkjenning i flyfoto, tekstur varierende. Farge mørkt grønn i
granskog, lys grønn i løvskog, grønn-grå i furuskog. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-1

1:2.500
T4-B-1
T4-1

1:5.000
T4-C-1
T4-1

1:10.000
T4-D-1
T4-1,5

1:20.000
T4-E-1
T4-1,5.

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Avenella flexuosa smyle v*
Betula pubescens bjørk m;v
Blechnum spicant bjønnkam v[O3-O2]
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær m[O3-O2];v[O3-O1]
Gymnocarpium dryopteris fugletelg v
Linnaea borealis linnea v
Luzula pilosa hårfrytle v
Lycopodium annotinum stri kråkefot v
Maianthemum bifolium maiblom v*
Melampyrum pratense stormarimjelle
v*
Picea abies gran m;v*
Sorbus aucuparia rogn v
Trientalis europaea skogstjerne v*
Vaccinium myrtillus blåbær m*;v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*
Barbilophozia attenuata piskskjeggmose

v
Barbilophozia floerkei lyngskjeggmose
m;v[O3-O2]
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v
Calypogeia muelleriana sumpflak v
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum majus blanksigd m*;v*
Dicranum scoparium ribbesigd v*
Hylocomiastrum umbratum
skyggehusmose v
Hylocomium splendens etasjemose
m*;v*
Lophocolea heterophylla stubbeblonde v
Lophozia obtusa buttflik v
Lophozia ventricosa agg. grokornflik v
Plagiochila asplenioides prakthinnemose
v

Plagiothecium laetum agg.
glansjamnemose v*
Plagiothecium undulatum
kystjamnemose v[O3–O1]
Pleurozium schreberi furumose v*
Polytrichastrum formosum
kystbinnemose v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Ptilium crista-castrensis fjærmose v*
Rhytidiadelphus loreus m[O3–
O2];v[O3–O1]
Sphagnum girgensohnii grantorvmose
m;v
Sphagnum quinquefarium lyngtorvmose
v
Sphagnum russowii tvaretorvmose v
Tritomaria quinquedentata
storhoggtann v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet; sannsynligvis den grunntypen som dekker
størst areal i skog i Norge.
Viktigste forvekslingstyper: Bærlyngskog (T4-C-5), svak lågurtskog (T4-C-2).
Rødlistestatus (2011) LC. og Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-1,2,6,7 (NiN v1).
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Svak lågurtskog T4-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (2). Definert av LKM: UF∙1 &
KA∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙ab & KA∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Skyggefulle skoger preget av
blåbærdominans samt forekomst av småbregner og noen
urter, gras og moser som ikke finner nok næring i
blåbærskogen. Typisk er et sammenhengende mosedekke
i bunnen, på fuktmark dominans av torvmoser.
Arealmessig viktigst er granskog med sparsomt innslag av
boreale lauvtrær. I BN også representert ved eikeskog og
bøkeskog, mens bjørkeskog dominerer store arealer i NB
og landsdeler utenfor granas utbredelsesområde. Der kan
også furu være dominant.
Økologisk karakteristikk: Artsmangfold relativt sparsomt i
feltsjikt med blåbær og dens følgearter fra blåbærskogen
(inkludert småbregneutformingen) samt spredte, noe mer Svak lågurt(gran)skog. Os: Kolås
kalkkrevende arter som skogsveve og legeveronika. Forekommer på litt mer relativt kalkfattig
berggrunn, ulike eksposisjons- og helningsforhold og et jordsmonn som vanligvis kjennetegnes av et
podsolprofil, øverst med humuslag av moder-typen og som holder en relativt stabil fuktighet.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Alle terrengposisjoner, men mer frekvent i flate, jevnt hellende
eller konkave terrengposisjoner enn i opplendte, grunnlendte partier. FF: Dominerende treslag og
tresjiktstetthet er styrende for gjenkjenning i flyfoto, tekstur varierende. Farge mørkt grønn i
granskog, lys grønn i løvskog, grønn-grå i furuskog. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-2

1:2.500
T4-B-2
T4-2

1:5.000
T4-C-2
T4-2

1:10.000
T4-D-2
T4-2,6,17

1:20.000
T4 E-2
T4-2,6,17

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anemone nemorosa hvitveis v
Avenella flexuosa smyle v*
Betula pubescens bjørk m;v
Calamagrostis arundinacea
snerprørkvein v[Ø]
Gymnocarpium dryopteris fugletelg v
Hieracium sp. sveve v;s+[KA∙d|c]
Lathyrus linifolius knollerteknapp
s+[KAd|c]
Linnaea borealis linnea v
Luzula pilosa hårfrytle v
Maianthemum bifolium maiblom v*
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Orthilia secunda nikkevintergrønn v

Oxalis acetosella gaukesyre v
Picea abies gran m;v*
Pyrola minor perlevintergrønn
s+[KA∙d|c]
Rubus saxatilis teiebær s+[KA∙d|c]
Solidago virgaurea gullris v
Sorbus aucuparia rogn v
Trientalis europaea skogstjerne v*
Vaccinium myrtillus blåbær m*;v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*
Viola riviniana skogfiol s[KA∙e|d]

Dicranum majus blanksigd m*;v*
Dicranum scoparium ribbesigd v*
Hylocomium splendens etasjemose
m*;v*
Plagiochila asplenioides prakthinnemose
v
Pleurozium schreberi furumose v*
Ptilium crista-castrensis fjærmose v
Rhytidiadelphus subpinnatus
fjærkransmose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransemose s[KA∙d|c]
Barbilophozia floerkei lyngskjeggmose v Sciuro-hypnum reflexum
Barbilophozia lycopodioides
sprikelundmose v
gåsefotskjeggmose v
Sphagnum girgensohnii grantorvmose v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet
Viktigste forvekslingstyper: Svak bærlyng-lågurtskog (T4-C-6), lågurtskog (T4-C-3).
Rødlistestatus: –. Forvaltningsstatus (2011): LC.Referanser og typeparalleller: T23-3 (NiN v1)
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Lågurtskog T4-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (3). Definert av LKM: UF∙1
& KA∙3 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙ab & KA∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Skyggefulle skoger preget av urter og gras.
Skogbunnen har varierende mosedekning av delvis mer
krevende arter, og god bonitet med tett tresjikt og lite lys
kan ofte begrense undervegetasjonen, slik at deler av
skogbunnen er rent barnålteppe eller dekket av lauvstrø.
Arealmessig viktigst er granskog, med sparsomt innslag
av boreale lauvtrær. I BN også representert ved
edellauvskog, mens bjørkeskog dominerer store arealer i
NB og landsdeler utenfor granas utbredelsesområde. Der
kan også furu være dominant.
Økologisk karakteristikk: Typen kan være relativt artsrik,
og en klassisk skilleart fra fattigere typer er blåveis.
Forekommer på næringsrik berggrunn, ulike eksposisjonsog helningsforhold. Jordsmonnet er kjennetegnet av et
brunjordsprofil og som holder en relativt stabil fuktighet.

Lågurt(gran)skog. Os: Kolås.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i alle terrengposisjoner, men mer frekvent i flatt,
jevnt hellende eller konkave terrengposisjoner enn opplendte, ofte grunnlendte parti. FF:
Dominerende treslag og tresjiktstetthet styrende for gjenkjenning i flyfoto, tekstur varierende. Mørkt
grønn i granskog, lys grønn i løvskog, grønn-grå i furuskog. Lysere grønn farge i skogglenner (ikke i
skygge) i flyfoto. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-3

1:2.500
T4-B-3
T4-3

1:5.000
T4-C-3
T4-3

1:10.000
1:20.000
T4-D-3
T4 E-3
T4-3,4,7,8,18,19 T4-3,4,7,8,18,19

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anemone nemorosa hvitveis m*;v*
Avenella flexuosa smyle v*
Betula pubescens bjørk m;v
Calamagrostis arundinacea
snerprørkvein v
Carex digitata fingerstarr v;s+[KA∙f|e]
Convallaria majalis liljekonvall v
Corylus avellana hassel v:s+[KA∙f|e]
Fragaria vesca markjordbær v;s+[KAf|e]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Gymnocarpium dryopteris fugletelg v*
Hepatica nobilis blåveis v;s*[KA∙f|e]
Hieracium sp. sveve v
Lathyrus linifolius knollerteknapp v
Luzula pilosa hårfrytle v*

Maianthemum bifolium maiblom v*
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Melica nutans hengeaks v;s+[KA∙f|e]
Poa nemoralis lundrapp v
Picea abies gran m*;v*
Pyrola minor perlevintergrønn v
Rubus saxatilis teiebær v
Solidago virgaurea gullris v
Vaccinium myrtillus blåbær v
Veronica officinalis legeveronika v
Viola riviniana skogfiol v+
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v

Cirriphyllum piliferum v
Dicranum majus blanksigd m;v*
Eurynchium angustirete
hasselmoldmose s+[KA∙f|e]
Hylocomium splendens etasjemose v*
Mnium spinosum strøtornemose
s+[KA∙f|e]
Plagiomnium affine skogfagermose v
Ptilium crista-castrensis fjærmose v
Rhodobryum roseum rosettmose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose m*;v*
Sciuro-hypnum reflexum
sprikelundmose v*

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet. Utbredt type
Viktigste forvekslingstyper: Svak lågurtskog (T4-C-2), bærlyng-lågurtskog (T4-C-7), kalklågurtskog
(T4-C-4).
Rødlistestatus (2011): LC. Forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: T23-4 (NiN v1)
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Kalklågurtskog T4-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (4).
Definert av LKM: UF∙1 & KA∙4 & KI∙1. LKMbasistrinn: UF∙ab & KA∙hi & KI∙0a.
Fysiognomi: Skyggefulle skoger på mer eller
mindre grunnlendt mark. Ofte lite og trivielt
innslag av lågurter som ikke skiller seg mye fra
mer ordinære lågurtskoger; men med noen få
utslagsgivende plantearter. Typen kan være sterkt
mosedominert (gjerne etasjemose). Best
Kalk-lågurtskog. Os: Kolås.
karakterisert av en rekke kravfulle kalkbarskogssopper. Kalkgranskog dekker trolig størst areal i BN, der det finnes alle overganger til ren
edellauvskog på de klimatisk gunstigste lokalitetene. Frekvent som bjørkeskog i NB og ellers i alle
landsdeler utenfor granas utbredelsesområde.
Økologisk karakteristikk: Typen kan være relativt artsfattig, og en klassisk skilleart fra fattigere typer
er rødflangre. Forekommer på kalkrik berggrunn, ulike eksposisjons- og helningsforhold og et
jordsmonn kjennetegnet av et brunjordsprofil og som holder en relativt stabil fuktighet. På kalkrik
grunn med tjukt humuslag erstattes kalklågurtskogen av skogsmarkstyper med lavere KA-trinn.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i alle terrengposisjoner, men ofte i opplendte partier.
FF: Dominerende treslag og tresjiktstetthet styrende for gjenkjenning i flyfoto. Mørkt grønn i
granskog, lys grønn i løvskog, grønn-grå i furuskog. Tekstur varierende, men ofte ujevn. Tekstur og
farge ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-4

1:2.500
T4-B-4
T4-4

1:5.000
T4-C-4
T4-4

1:10.000
T4-D-4
T4-3,4,7,8,18,19

1:20.000
T4 E-4
T4-3,4,7,8,18,19

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Actaea spicata trollbær v;s-[KA∙h|g]
Anemone nemorosa hvitveis m*;v*
Calamagrostis arundinacea
snerprørkvein v
Campanula trachelium nesleklokke v; s[KA∙h|g?]
Carex digitata fingerstarr v*
Convallaria majalis liljekonvall v
Corylus avellana hassel v
Galium odoratum myske v; s+[KA∙h|g]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Gymnocarpium dryopteris fugletelg v
Hepatica nobilis blåveis v
Hieracium sp. sveve v
Lathyrus vernus vårerteknapp s-[KA∙h|g]
Lonicera xylosteum leddved v,s-[KA∙h|g]

Maianthemum bifolium maiblom v
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Melica nutans hengeaks v
Poa nemoralis lundrapp v
Picea abies gran m*;v*
Pyrola minor perlevintergrønn v
Rubus saxatilis teiebær v*
Solidago virgaurea gullris v
Veronica officinalis legeveronika v
Viola collina bakkefiol v;s+[KA∙h|g]
Viola mirabilis krattfiol v;s-[KA∙h|g]
Viola riviniana skogfiol v*

Cirriphyllum piliferum lundveikmose v
Dicranum majus blanksigd v
Eurynchium angustirete
hasselmoldmose v
Hylocomium splendens etasjemose m*;v
Plagiomnium affine skogfagermose v
Pleurozium schreberi furumose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose m*
Gomphus clavatus fiolgubbe s+[KA∙h|g]
Cortinarius cupreorufer kopperrød
slørsopp s+[KA∙h|g]
Clitocybe alexandrii pluggtraktsopp
s+[KA∙h|g]

Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse begrenset til de aller mest kalkrike områder, særlig det
geologiske Oslofeltet samt Nord-Trøndelag-Nordland. BN–NB.
Viktigste forvekslingstyper: lågurtskog (T4-3), bærlyng-kalklågurtskog (T4-8).
Rødlistestatus (2011): –. Forvaltningsstatus: VU
Referanser og typeparalleller: T23-5 (NiN v1)
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Bærlyngskog T4-C-5
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (5).
Definert av LKM: UF∙2 & KA∙1 & KI∙1. LKMbasistrinn: UF∙cd & KA∙abc & KI∙0a.
Fysiognomi: Skyggefulle til halvåpne skoger med
lyng- og dels mosedominans, men med økende
mengde lav mot mer kontinentale strøk.
Barblandingsskog, som varierer fra grandominans
med konstant innslag av furu til mer likeverdig
blanding av de to og også med innslag eller
dominans av eik i BN på Sørlandet. Utviklet som
bjørkeskog i NB og som furu- og/eller bjørkeskog
utenfor granas utbredelsesområde.

Bærlyng(furu)skog med spredte innslag av gran. Op:
Lunner: St. Snellingen.

Økologisk karakteristikk: Bærlyngdominans med mer eller mindre sterkt innslag av røsslyng, og med
få andre arter i feltsjiktet. Furumose og sigdmoser, stedvis også etasjemose eller reinlavarter, er
karakteristiske i bunnsjikt. Gran-, lyng- og tvaretorvmose dominerer på fuktmark. Forekommer på
kalkfattig berggrunn. Jordsmonnet danner et podsolprofil og er som regel tynnere og mer tørkeutsatt
enn i blåbærskogen.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og toppområder. Kan dekke store arealer på elve- og breelvavsetninger (‘furumoer’). FF:
Dominerende treslag og tresjiktstetthet styrende for gjenkjenning, tekstur varierende. Mørkt grønn i
granskog, lys grønn i løvskog, grønn-grå i furuskog; i flyfoto framtrer åpne partier oftest som grønne
til grønnbrune. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-5

1:2.500
T4-B-5
T4-5

1:5.000
T4-C-5
T4-5

1:10.000
T4-D-1
T4-1,5

1:20.000
T4-E1
T4-1,5

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Avenella flexuosa smyle v*
Betula pubescens bjørk m;v
Calluna vulgaris røsslyng v*;s*[UF∙c|b]
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v[O3-O1]
Empetrum nigrum krekling v
Linnaea borealis linnea v
Luzula pilosa hårfrytle v
Lycopodium annotinum stri kråkefot v
Melampyrum pratense stormarimjelle v
Picea abies gran m*;v*
Pinus sylvestris furu m*:v
Vaccinium myrtillus blåbær m*;v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*

Barbilophozia floerkei lyngskjeggmose
m;v[O3-O1]
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v[O3-O1]
Dicranum fuscescens bergsigd v*
Dicranum majus blanksigd m;v
Dicranum polysetum krussigd v
Dicranum scoparium ribbesigd m;v*
Hylocomium splendens etasjemose m;v*
Plagiothecium undulatum
kystjamnemose v[O3–O1]
Pleurozium schreberi furumose m;v*

Polytrichum commune storbjørnemose v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Ptilium crista-castrensis fjærmose v*
Rhytidiadelphus loreus v[O3–O1]
Sphagnum girgensohnii grantorvmose v
Sphagnum quinquefarium lyngtorvmose
v
Sphagnum russowii tvaretorvmose v
Cladonia arbuscula lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet; bærlyngskog er en av de mest utbredte
grunntypene i skog.
Viktigste forvekslingstyper: Lyngskog (T4-C-9), blåbærskog (T4-C-1).
Rødlistestatus (2011): LC. Forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: T23-11,16 p.p. og T23-1,2,6,7 p.p. (NiN v1).
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Svak bærlyng-lågurtskog T4-C-6
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (6).
Definert av LKM: UF∙2 & KA∙2 & KI∙1. LKMbasistrinn: UF∙cd & KA∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Skyggefulle til halvåpne skoger med
lyng- og dels mosedominans, men økende
mengde lav mot mer kontinentale strøk.
Barblandingsskog, som varierer fra grandominans
med konstant innslag av furu til mer likeverdig
blanding av de to og også med eik i BN. Utviklet
som bjørkeskog i NB og som furu- og/eller
bjørkeskog utenfor granas utbredelsesområde.

Svak bærlyng-lågurt(furu)skog. Os: Kolås.

Økologisk karakteristikk: Bærlyngdominans med mer eller mindre sterkt innslag av røsslyng, og med
få andre arter i feltsjiktet. Furumose og sigdmoser, stedvis også etasjemose eller reinlavarter, er
karakteristiske i bunnsjikt. Forekommer på kalkfattig berggrunn, men med noe bedre nærings-tilgang
enn bærlyngskog, T4-C-5. Dette gir seg utslag i at det sammenliknet med denne kartleggingsenheten
kommer inn noen få, spredte, litt mer kalkkrevende arter. Jordsmonnet er typisk et svakt podsolprofil
som vanligvis er tynnere og mer tørkeutsatt enn i svak lågurtskog på frisk mark.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og toppområder. FF: Ofte grønn til grønn-brunlig farge i skogglenner i fargefoto ellers
varierer farge og tekstur med dominerende treslag og tresjiktstetthet: mørkt grønn i granskog, lys
grønn i løvskog, grønn-grå i furuskog. Ujevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-6

1:2.500
T4-B-6
T4-6

1:5.000
T4-C-6
T4-6

1:10.000
T4-D-2
T4-2,6,17

1:20.000
T4-E-2
T4-2,6,17

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anemone nemorosa hvitveis v
Avenella flexuosa smyle v*
Betula pubescens bjørk m;v
Calamagrostis arundinacea
snerprørkvein v[Ø]
Calluna vulgaris røsslyng v*;s*[UF∙c|b]
Empetrum nigrum krekling v
Fragaria vesca markjordbær v
Hieracium Pilosella hårsveve C
Lathyrus linifolius knollerteknapp
v;s+[KA∙e|d]
Linnaea borealis linnea v
Luzula pilosa hårfrytle v
Melampyrum pratense stormarimjelle v
Melampyrum sylvaticum

småmarimjelle v
Orthilia secunda nikkevintergrønn v
Oxalis acetosella gaukesyre v
Picea abies gran m*;v*
Pinus sylvestris furu m;v*
Pyrola minor perlevintergrønn
s+[KA∙e|d]
Vaccinium myrtillus blåbær m*;v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*
Barbilophozia floerkei lyngskjeggmose
v[O3–O1]
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v[O3–O1]
Dicranum majus blanksigd m;v
Dicranum fuscescens bergsigd v

Dicranum polysetum krussigd
v;s*[UF∙c|b]
Dicranum scoparium ribbesigd v*
Hylocomium splendens etasjemose
m;v*
Pleurozium schreberi furumose m;v*
Polytrichum commune storbjørnemose
v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Ptilium crista-castrensis fjærmose
v[O3–O1]
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v;s-[KA∙d|c]
Cladonia arbuscula lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet, men langt mindre hyppig enn lyngskogen
(T4-C-5).
Viktigste forvekslingstyper: Svak lyng-lågurtskog (T4-C-10), svak lågurtskog (T4-C-2).
Rødlistestatus (2011): LC. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-11,16 p.p. og T23-1,2,6,7 p.p. (NiN v1).
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Bærlyng-lågurtskog T4-C-7
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (7).
Definert av LKM: UF∙2 & KA∙3 & KI∙1. LKMbasistrinn: UF∙cd & KA∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Skyggefulle til halvåpne skoger med
urter og mosedominans: mengden lav øker mot
mer kontinentale strøk. Barblandingsskog, som
varierer fra grandominans med konstant innslag
av furu til mer likeverdig blanding av de to og også
med eik i BN. Utviklet som bjørkeskog i NB og som
furu- og/eller bjørkeskog utenfor granas
utbredelsesområde.

Bærlyng-lågurt(furu)skog. Os: Kolås.

Økologisk karakteristikk: Omfatter den friskeste delen av det som tradisjonelt kalles kalkfuruskog;
middels kalkrik furuskog med innslag av litt tørketålende lågurter som skogfiol, legeveronika,
markjordbær, knollerteknapp, teiebær, liljekonvall mv. Forekomst av sterke kalkindikatorer, typisk
orkideer, mangler. Finnes ofte på halvrike, gjerne lettforvitrede bergarter som amfibolitt, larvikitt,
gabbro, basalt, rombeporfyr, gjerne på varme steder. Utenfor kalkområdene er bærlynglågurtfuruskogen ofte svakt sigevannspåvirket (sesongfuktig). Få plantearter skiller denne typen fra
den mest kalkrike bærlyng-lågurtskogen. Jordsmonnet er et brunjordsprofil.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og andre konvekse terrengformer. FF: Farge i flyfoto (varierer avhengig av dominerende
treslag og tresjiktstetthet. Granskog gir mørk grønn farge som lysner med økende andel lauvtrær;
grønnfargen er lysere i skogglenner. Tekstur ofte varierende. Tekstur og farge ofte konsistent innen
regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-7

1:2.500
T4-B-7
T4-7

1:5.000
T4-C-7
T4-7

1:10.000
T4-D-3
T4-3,4,7,8,18,19

1:20.000
T4-E-3
T4-3,4,7,8,18,19

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anemone nemorosa hvitveis v
Betula pendula lavlandsbjørk v
Calamagrostis arundinacea v
snerprørkvein v[Ø]
Carex digitata fingerstarr v
Convallaria majalis liljekonvall v*
Corylus avellana hassel v*;s–[UF∙f|e]
Fragaria vesca markjordbær v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Hieracium sp. svever v
Lathyrus linifolius knollerteknapp v

Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Melica nutans hengeaks v;s+[KA∙f|e]
Picea abies gran m*;v*
Pinus sylvestris furu m*;v*
Pyrola minor perlevintergrønn v
Rubus saxatilis teiebær v
Solidago virgaurea gullris v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*
Viola riviniana skogfiol v

Dicranum polysetum krussigd
v;s*[UF∙c|b]
Dicranum scoparium ribbesigd v*
Hylocomium splendens etasjemose m;v*
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum majus blanksigd v
Pleurozium schreberi furumose m;v*
Ptilium crista-castrensis fjærmose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet, men langt mindre hyppig enn lyngskogen
(T4-C-5). En del av de rike fjordsidefuruskogene i Møre og Romsdal og indre Sogn faller inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Bærlyng-kalkskog (T4-C-8), lyng-lågurtskog (T4-C-11).
Rødlistestatus (2011): NT. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-11,16 p.p. og T23-1,2,6,7 p.p. (NiN v1).
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Bærlyng-kalklågurtskog T4-C-8
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (8). Definert av LKM: UF∙2 &
KA∙4 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙cd & KA∙hi & KI∙0a.
Fysiognomi: Typen utgjøres av en engpreget, frodig, urteog grasrik skog. Skogen er oftest en ganske åpen furuskog
med skogkanter mot åpen kalkmark og bergvegger.
Økologisk karakteristikk: Omfatter den friskeste delen av
det som tradisjonelt kalles urterik kalkfuruskog; med
innslag av litt tørketålende lågurter som skogfiol,
legeveronika, markjordbær, knollerteknapp, teiebær,
liljekonvall mv. Også utforminger der ‘kalkeffekten’ skyldes
tilførsler av sigevann kombinert med periodevis uttørking
og da gjerne som en mosaikk mellom en veldrenert og en
fuktmarksutforming. Forekomst av sterke kalkindikatorer,
bl.a. orkideer som mangler i bærlyng-lågurtskog, skiller T4–
C-8 fra denne. I BN kan varmekjære lauvtrær og busker
utgjøre en viktig del av tre- og busksjiktet og noen ganger
Bærlyng-kalklågurtskog. Os: Rambergøya.
være dominerende (f.eks. tørkeutsatt kalklindeskog).
Jordsmonnet er et typisk brunjordsprofil, men er som regel tynnere enn i kalklågurtskog på frisk
mark.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og andre konvekse terrengformer. FF: Farge i flyfoto varierer med dominerende treslag og
tresjiktstetthet. Granskog gir mørk grønn farge som lysner med økende andel lauvtrær; grønnfargen
er lysere i skogglenner. Tekstur ofte varierende. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-8

1:2.500
T4-B-8
T4-8

1:5.000
T4-C-8
T4-8

1:10.000
T4-D-3
T4-3,4,7,8,18,19

1:20.000
T4-E-3
T4-3,4,7,8,18,19

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acer platanoides spisslønn v
Anemone nemorosa hvitveis v
Betula pendula lavlandsbjørk v
Calamagrostis arundinacea|
snerprørkvein v
Carex digitata fingerstarr v
Convallaria majalis liljekonvall m ;v*
Corylus avellana hassel v
Epipactis atrorubens rødflangre
s*[UF∙i|h]
Fragaria vesca markjordbær v
Galium boreale hvitmaure v

Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Hepatica nobilis blåveis v
Hieracium sp. svever v*
Juniperus communis einer v
Lathyrus linifolius knollerteknapp v
Melica nutans hengeaks v
Picea abies gran m;v
Pinus sylvestris furu m*;v*
Rubus saxatilis teiebær v*
Solidago virgaurea gullris v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*
Viola riviniana skogfiol v

Abietinella abietina granmose
v;s*[UF∙h|g]
Ctenidium molluscum kammose
v;s*[UF∙h|g]
Dicranum polysetum krussigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v*
Hylocomium splendens etasjemose m;v*
Pleurozium schreberi furumose mv*
Ptilium crista-castrensis fjærmose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose m;v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB, vidt utbredt og finnes I alle landsdeler, men overalt
sjelden. Kjerneområder er kambrosiluren i Oslofeltet, Sunnhordland, Steinkjer-Snåsa og Salten.
Viktigste forvekslingstyper: Lyng-kalklågurtskog (T4-C-12), bærlyng-lågurtskog (T4-C-7).
Rødlistestatus (2011): NT. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-13,18 p.p. og T23-4,5,9,10 p.p. (NiN v1).
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Lyngskog T4-C-9
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (9). Definert
av LKM: UF∙3 & KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙ef
& KA∙abc & KI∙0a.
Fysiognomi: Halvåpne skoger hvor røsslyng ofte
spiller en svært viktig rolle. Bunnsjiktet er
dominert av reinlaver i de mest kontinentale
strøkene; andelen moser øker mot mer oseaniske
strøk. Furu er det dominerende treslaget i
mesteparten av landet. I BN, særlig på Sørlandet,
Lyng(furu)skog. Os: Grorud, Badedammen S
kan også eik være et viktig innslag. I NB er T4-C-9
oftest en fjellbjørkeskog. Innenfor granas utbredelsesområde er grana vanlig, men forekommer
oftest som små og saktevoksende individer.
Økologisk karakteristikk: Feltsjiktet typisk dominert av nøysomme og tørketolerante arter, i tillegg til
røsslyng også bærlyng-arter. Furumose er ofte viktigste moseart og kan dominere på veldrenert
mark, mens furutorvmose er viktigste dominant på fuktmark. Heigråmose spiller stor rolle og er
dominerende mengdeart i oseaniske strøk. Lys og grå reinlav er karakteristiske innslag i bunnsjiktet.
Kartleggingsenheten er knyttet til kalkfattig og tørkeutsatt grunn. Jordprofilet kan være et
podsolprofil, men dette er ikke velutviklet når jordsmonnet er svært tynt. Kan dekke store arealer på
elve- og breelvavsetninger (‘furumoer’).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og toppområder. Kan dekke store arealer på elve- og breelvavsetninger (‘furumoer’). FF:
Farge varierer avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet. Furudominans i tresjiktet gir
olivengrønn farge, oftest med brun til mørkere grønnbrun farge i skogglenner. Ved høyere innslag av
heigråmose (O2-O3) eller lyse lavarter gråner hele enheten. Tekstur ofte varierende. Tekstur og farge
ofte konsistent innen og mellom regioner gitt sammenliknbare dominansforhold i tre- og bunnsjikt.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-9

1:2.500
T4-B-9
T4-9

1:5.000
T4-C-9
T4-9

1:10.000
T4-D-4
T4-9,13

1:20.000
T4-E-4
T-9,13

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Antennaria dioica kattefot s+[KA∙d|c]
Avenella flexuosa smyle v
Betula pubescens bjørk m
Calluna vulgaris røsslyng m*;v*
Empetrum nigrum krekling m;v*
Picea abies gran v
Pinus sylvestris furu m*;v*
Vaccinium myrtillus blåbær v*
Vaccinium uliginosum blokkebær
v;t[T4]

Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*
Barbilophozia floerkei lyngskjeggmose v
Dicranum drummondii kjempesigd t*
Dicranum fuscescens bergsigd v*
Dicranum polysetum krussigd m;v*
Dicranum scoparium ribbesigd m;v*
Hylocomium splendens etasjemose v
Leucobryum glaucum blåmose v(BN)
Pleurozium schreberi furumose m*;v*
Polytrichum commune storbjørnemose v

Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Racomitrium lanuginosum heigråmose
m[O3-O2];v[O2–O3]
Sphagnum capillifolium furutorvmose
m;v
Cetraria islandica islandslav m;v
Cladonia arbuscula lys reinlav m;v
Cladonia rangiferina grå reinlav m;v
Cladonia stellaris kvitkrull m;v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet; lyngskog er en av de mest utbredte
grunntypene i skog.
Viktigste forvekslingstyper: Bærlyngskog (T4-C-5), lavskog (T4-C-13).
Rødlistestatus (2011): LC. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-11,16 p.p. og T23-21,24 (NiN v1).
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Svak lyng-lågurtskog T4-C-10
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (10).
Definert av LKM: UF∙3 & KA∙2 & KI∙1. LKMbasistrinn: UF∙ef & KA∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Halvåpne skoger hvor røsslyng ofte
spiller en svært viktig rolle. Bunnsjiktet er
dominert av reinlaver i de mest kontinentale
strøkene, andelen mose øker mot mer oseaniske
strøk. Furu er dominerende treslag i mesteparten
av landet. I BN, særlig på Sørlandet, kan også eik
Svak lyng-lågurt(bjørke)skog (m/mogop). Op: Lom,
være et viktig innslag. I NB er T4-C-10 oftest en
Visdalen
fjellbjørkeskog. Små og saktevoksende
granindivider kan finnes i denne kartleggingsenheten.
Økologisk karakteristikk: Artsfattig feltsjikt, typisk dominert av tørketolerante arter, i tillegg til
røsslyng også bærlyng-arter. Furumose er viktigste moseart og dominerer ofte på veldrenert mark,
mens furutorvmose er viktigste dominant på fuktmark. Heigråmose spiller stor rolle og er
dominerende mengdeart i oseaniske strøk. Lys og grå reinlav er karakteristiske innslag i bunnsjiktet.
Kartleggingsenheten er knyttet til relativt kalkfattig og tørkeutsatt grunn, men kalkinnholdet er
høyere enn i lyngskog. Dette gir seg utslag i at det sammenliknet med denne kartleggingsenheten
kommer inn noen få, spredte, litt mer kalkkrevende arter. Jordsmonnet kan være et podsolprofil,
men dette er ikke velutviklet når jordsmonnet er svært tynt.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og toppområder. FF: Fargen varierer avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet,
men oftest med grønn-brun farge i skogglenner. Fargen gråner med høyere innslag av lyse lav eller
heigråmose. Tekstur ofte varierende. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-10

1:2.500
T4-B-10
T4-10

1:5.000
T4-C-10
T4-10

1:10.000
T4-D-5
T4-10,14

1:20.000
T4-E-5
T4-10,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Antennaria dioica kattefot v
Betula pubescens bjørk m
Calluna vulgaris røsslyng m*;v*
Campanula rotundifolia blåklokke v
Empetrum nigrum krekling m;v*
Festuca ovina ssp. ovina sauesvingel v
Fragaria vesca markjordbær s*[KA∙e|d]
Hieracium sp. svever v
Lathyrus linifolius knollerteknapp
s+[KA∙e|d]

Picea abies gran v
Pilosella officinarum hårsveve v[KA∙d|c]
Pinus sylvestris furu m*;v*
Pulsatilla vernalis mogop s-[KA∙e|d]
Pyrola minor perlevintergrønn s-[KA∙f|e]
Solidago virgaurea gullris v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum polysetum krussigd m;;v*
Dicranum scoparium ribbesigd v*
Hylocomium splendens etasjemose v*

Pleurozium schreberi furumose m*;v*
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v
Racomitrium lanuginosum heigråmose
m[O3–O2];v[O3–O2]
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia arbuscula lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav m;v
Cladonia stellaris kvitkrull v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet og utgjør en av de mest utbredte
grunntypene i skog.
Viktigste forvekslingstyper: Lyngskog (T4-C-9), svak bærlyng-lågurtskog (T4-C-6), svak lav-lågurtskog
(T4-C-14).
Rødlistestatus (2011): NT. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-12,17 p.p. og T22-21,25 (NiN v1).
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Lyng-lågurtskog T4-C-11
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (11). Definert av LKM: UF∙3
& KA∙3 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙ef & KA∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Halvåpne skoger hvor lyngpreget fra mer
kalkfattige skoger med tilsvarende uttørkingsutsatthet er
erstattet av et frodigere preg med urter og gras.
Bunnsjiktet er dominert av reinlaver i de mest
kontinentale strøkene; andelen mose øker mot mer
oseaniske strøk. Furu er det dominerende treslaget i
mesteparten av landet. I BN, særlig på Sørlandet, kan også
eik være et viktig innslag. Oftest fjellbjørkeskog i NB.
Økologisk karakteristikk: Omfatter den tørrere delen av
det som tradisjonelt kalles kalkfuruskog; middels kalkrik
furuskog med innslag av tørketålende lågurter. Forekomst
av sterke kalkindikatorer, gjerne orkideer, mangler i lynglågurtskogen. Finnes ofte på halvrike, gjerne lettforvitrede Lyng-lågurtskog. Bu: Øvre Eiker: NØ f Eikeren.
bergarter som amfibolitt, larvikitt, gabbro, basalt, rombeporfyr, gjerne på varme steder. Utenfor
kalkområdene er lågurtfuruskogen ofte svakt sigevannspåvirket (sesongfuktig).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og toppområder. FF: Farge i flyfoto varierer avhengig av dominerende treslag og
tresjiktstetthet, men ofte med lys grønn til grønn-brun farge i åpne partier. Dominans av moser og
lyng gir mørkere farge. Fargen gråner med høyere innslag av lyse lav eller heigråmose. Tekstur ofte
varierende. Tekstur og farge konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-11

1:2.500
T4-B-11
T4-11

1:5.000
T4-C-11
T4-11

1:10.000
T4-D-6
T4-11,12,15,16,20

1:20.000
T4-E-6
T4-11,12,15,16,20

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Berberis vulgaris berberis s*[KA∙f|e]
Betula pubescens bjørk v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein
s*[KA∙f|e]
Calluna vulgaris røsslyng m;v
Campanula persicifolia fagerklokke
s*[KA∙f|e]
Convallaria majalis liljekonvall m;v
Corylus avellana hassel s*[KA∙f|e]
Empetrum nigrum krekling v
Festuca ovina ssp. ovina sauesvingel v

Fragaria vesca markjordbær v
Galium boreale hvitmaure s*[KA∙f|e]
Hieracium sp. svever v;s-[KA∙f|e]
Hypericum perforatum prikkperikum
s*[KA∙f|e]
Lotus corniculatus tiriltunge s*[KA∙f|e]
Pinus sylvestris furu m*;v*
Rosa majalis kanelrose s*[KA∙f|e]
Solidago virgaurea gullris v
Sorbus hybrida rognasal s*[KA∙f|e]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*

Dicranum polysetum krussigd m;v
Dicranum scoparium ribbesigd m;v
Hylocomium splendens etasjemose v

Pleurozium schreberi furumose m;v*
Polytrichum juniperinum einerbjørnemose
v
Rhytidiadelphus triquetrus storkransmose
v
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia arbuscula lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet, men overalt sjelden. Mest hyppig på
kambrosiluren i Oslofeltet, i Sunnhordland, Steinkjer-Snåsa-området og i Salten. En del av de rike
fjordsidefuruskogene i Møre og Romsdal og indre Sogn faller inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Bærlyng-lågurtskog (T4-C-7), lyng-kalklågurtskog (T4-C-12), lavlågurtskog (T4-C-15).
Rødlistestatus (2011): NT. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-12,17 p.p. og T23-22,25 p.p. (NiN v1).
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Lyng-kalklågurtskog T4-C-12
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (12). Definert av LKM: UF∙3
& KA∙4 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙ef & KA∙hi & KI∙0a.
Fysiognomi: Typen utgjøres av engpreget, ofte relativt
frodig, urte- og grasrik skog. Skogen er oftest en ganske
åpen furuskog, med skogkanter mot åpen kalkmark og
bergvegger.
Økologisk karakteristikk: Omfatter den tørrere delen av
det som tradisjonelt kalles urterik kalkfuruskog, og
innbefatter også utforminger der ‘kalkeffekten’ skyldes
tilførsler av sigevann kombinert med periodevis uttørking
og da gjerne som en mosaikk mellom en veldrenert og en
fuktmarksutforming. Forekomst av sterke kalkindikatorer,
bl.a. orkideer som mangler i lyng-lågurtskog, skiller T4–C12 fra denne. I BN kan varmekjære lauvtrær og busker
utgjøre en viktig del av tre- og busksjiktet. Jordsmonnet er
oftest et tynt brunjordsprofil.

Lyng-kalklågurt(furu)skog. Os: Malmøya.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike
eksposisjons- og helningsforhold, men særlig på rygger og toppområder. FF: Farge i flyfoto varierer
med dominerende treslag og tresjiktstetthet. Fargen er ofte brun til grønn-brun i åpne partier, lys
grønn ved gras- eller urtedominans, mørkere grønn med busksjikt. Dominans av kalkgrus gir
grånende til gråsvart farge. Tekstur ofte varierende. Tekstur og farge konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-12

1:2.500
T4-B-12
T4-12

1:5.000
T4-C-12
T4-12

1:10.000
T4-D-6
T4-11,12,15,16,20

1:20.000
T4-E-6
T4-11,12,15,16,20

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acinos arvensis bakkemynte s*[KA∙h|g]
Antennaria dioica kattefot v
Berberis vulgaris berberis v
Briza media bevregras v;s*[KA∙h|g]
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
s+[KA∙h|g]
Campanula rotundifolia blåklokke v*
Convallaria majalis liljekonvall m;v*
Cotoneaster integerrimus dvergmispel
s*[KA∙h|g]
Epipactis atrorubens rødflangre v
s*[KA∙i|h]
Filipendula vulgaris knollmjødurt

s*[KA∙h|g]
Galium verum gulmaure v;s*[KA∙h|g]
Hieracium sp. sveve sp. v
Melica nutans hengeaks v
Pinus sylvestris furu m*;v*
Plantago media dunkjempe v;s+[KA∙h|g]
Polygala vulgaris blåfjær s+[KA∙h|g]
Potentilla crantzii flekkmure
v;s+[KA∙h|g]
Rhamnus carthartica geitved v;
s+[KA∙h|g]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*
Abietinella abietina granmose

v*;s*[KA∙h|g]
Ctenidium molluscum kammose
v*;s*[KA∙h|g]
Dicranum polysetum krussigd v
Hylocomium splendens etasjemose v*
Pleurozium schreberi furumose m;v*
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v
Rhytidium rugosum labbmose
v;s*[KA∙h|g]
Cladonia arbuscula lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet, men overalt sjelden. Kjerneområder er
kambrosiluren i Oslofeltet, Sunnhordland, Steinkjer-Snåsa og Salten.
Viktigste forvekslingstyper: Lyng-lågurtskog (T4-C-11), bærlyng-kalklågurtskog (T4-C-8), lavkalklågurtskog (T4-C-16).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT.
Referanser og typeparalleller: T23-13,18 p.p. og T23-23,26 p.p. (NiN v1).
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Lavskog T4-C-13
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (13). Definert
av LKM: UF∙4 & KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: UF∙gh
& KA∙abc & KI∙0a.
Fysiognomi: Halvåpne eller oftest åpne skoger
karakterisert av lyng og lav; mot fjellet ofte skog
eller krattskog av vekstreduserte trær. Bunnsjiktet
er oftest helt dominert av reinlaver, men
heigråmose kan spille en betydelig rolle i
oseaniske strøk. Furu er det dominerende
treslaget i mesteparten av landet, men bjørk
dominerer i fjellskogen de fleste steder.

Lav(bjørke)skog av vekstreduserte trær. Op: Dovre:
Dørålen

Økologisk karakteristikk: Feltsjiktet inneholder få, nøysomme og svært uttørkingstolerate arter; først
og fremst røsslyng, krekling og tyttebær. Furutorvmose forekommer på fuktmarksflekker, f.eks. i
svake forsenkninger på slett mark. Kvitkrull, lys reinlav og grå reinlav er de viktigste artene i
bunnsjiktet, men heigråmose kan være vanlig og/eller dominere i oseaniske strøk. T4-C-13
forekommer først og fremst på kalkfattig, tørr og skrinn mark med tynt jordsmonn over berg
(‘hällmarkstallskog’), men kan også dekke store, flate moreneavsetninger i kontinentale strøk. Der er
jordsmonnet gjerne dypere, med podsolprofil.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger, toppområder og flate moreneavsetninger i kontinentale deler av landet. FF: Farge varierer
avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet, men ofte mosaikk mellom gråhvitt
(lavdominans) og grønt (tre- og eventuelt busksjikt). Innslag av lyng gir mørkere farge. Furudominans
(olivengrønn) skilles lett fra bjørkedominans (reinere grønn). Tekstur og farge konsistent innen og
mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-13

1:2.500
T4-B-13
T4-13

1:5.000
T4-C-13
T4-13

1:10.000
T4-D-4
T4-E-9,13

1:20.000
T4-E-4
T4 E-9,13

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Betula pubescens bjørk m*[NB];v
Calluna vulgaris røsslyng m;v
Empetrum nigrum krekling v
Pinus sylvestris furu m*;v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v
Dicranum spurium rabbesigd t*

Leucobryum glaucum blåmose m;v[BN]
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v
Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
s*[UF∙h|g]
Ptilidium ciliare bakkefrynse v

Racomitrium lanuginosum heigråmose
m[O3–O2];v*[O3–O2]
Sphagnum capillifolium furutorvmose v
Cetraria islandica islandslav m;v
Cladonia arbuscula lys reinlav m;v*
Cladonia rangiferina grå reinlav m;v*
Cladonia stellaris kvitkrull m*;v*

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet, men klart mest utbredt i kontinentale
strøk.
Viktigste forvekslingstyper: Lyngskog (T4-C-9), svak lav-lågurtskog (T4-C-14).
Rødlistestatus (2011): LC. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-21,24, T23-11,16 p.p. (NiN v1).
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Svak lav-lågurtskog T4-C-14
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (14).
Definert av LKM: UF∙4 & KA∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
UF∙gh & KA∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Halvåpne eller oftest åpne skoger
karakterisert av lyng og lav; mot fjellet ofte skog eller
krattskog av vekstreduserte trær. Bunnsjiktet er ofte
helt dominert av reinlaver. Furu er det dominerende
treslaget i mesteparten av landet, men bjørk
dominerer i fjellskogen de fleste steder.
Økologisk karakteristikk: Feltsjiktet inneholder få,
relativt nøysomme og svært uttørkingstolerate arter;
først og fremst røsslyng, krekling og tyttebær.
Furutorvmose forekommer vanlig på
fuktmarksflekker. Kvitkrull, lys reinlav og grå reinlav
Svak lav-lågurt(furu)skog med småsmelle, i mosaikk
er de viktigste artene i bunnsjiktet, men heigråmose
med nakent berg. Os: Røverkollen.
kan være vanlig og/eller dominere i oseaniske strøk.
T4-C-14 forekommer først og fremst på relativt kalkfattig, tørr og skrinn mark med tynt jordsmonn
over berg (‘hällmarkstallskog’), men finnes også på flate moreneavsetninger i kontinentale strøk. Der
er jordsmonnet gjerne dypere, med podsolprofil. Forekomst av noen få, litt mindre nøysomme arter
skiller T4-C-14 fra lavskog (T4-C-13).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og toppområder. FF: Farge i flyfoto varierer avhengig av dominerende treslag og
tresjiktstetthet, men ofte mosaikk mellom gråhvitt (lavdominans) og grønt (tre- og busksjikt). Innslag
av lyng gir mørkere farge. Furudominans (olivengrønn) skilles lett fra bjørkedominans (reinere
grønn). Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-14

1:2.500
T4-B-14
T4-14

1:5.000
T4-C-14
T4-14

1:10.000
T4-D-5
T4-10,14

1:20.000
T4 E-5
T4-10,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Betula pubescens bjørk m*[NB];v
Calluna vulgaris røsslyng m;v
Campanula rotundifolia blåklokke
s*[KA∙d|c]
Empetrum nigrum krekling v
Festuca ovina sauesvingel s+[KA∙d|c]
Pilosella officinarum hårsveve
s+[KA∙d|c]
Pinus sylvestris furu m*;v*

Pulsatilla vernalis mogop s+[KA∙d|c]
Rumex acetosella småsyre s-[KA∙d|c]
Scleranthus perennis flerårsknavel
s+[KA∙d|c]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v
Dicranum spurium ribbesigd s-[UF∙g|f]
Leucobryum glaucum blåmose v[BN]
Pleurozium schreberi furumose v

Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v
Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
s*[UF∙h|g]
Racomitrium lanuginosum heigråmose
m[O3–O2];v[O3–O2]
Cetraria islandica islandslav m;v
Cladonia arbuscula lys reinlav m:v*
Cladonia rangiferina grå reinlav m;v*
Cladonia stellaris kvitkrull m*;v*

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet, men klart mest utbredt i kontinentale
strøk. Synes klart sjeldnere enn lavskogen (T4-C-13).
Viktigste forvekslingstyper: Lavskog (T4-C-13), svak lyng-lågurtskog (T4-C-10).
Rødlistestatus (2011): LC. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-22,25 (p.p.), T23-12,17 p.p. (NiN v1).
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Lav-lågurtskog T4-C-15
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype
(15). Definert av LKM: UF∙4 & KA∙3 & KI∙1.
LKM-basistrinn: UF∙gh & KA∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Relativt åpen skog, oftest
dominert av furu og med glissent feltsjikt
karakterisert av lyng og lav. I NB er T4-C-15
oftest en grunnlendt fjellbjørkeskog.
Økologisk karakteristikk: Feltsjiktet har
innslag av relativt kalkkrevende og
tørketolerante karplanter. Kartleggingsenheten opptrer ofte i veksling med lyngLav-lågurtskog. Op: Vågå: Åsvang.
lågurtskog (T4-C-11), lyng-kalklågurtskog
(T4-C-12) og/eller lav-kalklågurtskog (T4-C-16), gjerne som randsoner mot, eller med elementer av,
åpne svaberg [hovedtypene Nakent berg (T1) og Åpen grunnlendt mark (T2)]. T4-C-15 forekommer
ofte på periodevis overrislet (sesongfuktig) mark i skråninger under forekomster av kalkrike bergarter
høyere opp i terrenget. Floristisk karakteriseres T4-C-15 av forekomst av ekstremt tørketålende,
middels kalkkrevende arter som også er typiske for Åpen grunnlendt mark (T2), som hvitbergknapp,
flerårsknavel, blåklokke, bitterbergknapp, knegras, hårsveve, smørbukk, sølvmure. Enheten varierer
fra å være lavdominert til å ha sparsomt utviklet bunnsjikt og høy dekning av nakent berg med
vegetasjon, inkludert trær, konsentrert til sprekkesoner i berget.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på rygger og toppområder. FF: Farge i flyfoto varierer avhengig av dominerende treslag og
tresjiktstetthet, men ofte mosaikk mellom gråhvitt (lavdominans) og grønt (tre- og busksjikt). Innslag
av lyng gir mørkere farge. Furudominans (olivengrønn) skilles lett fra bjørkedominans (reinere
grønn). Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-15

1:2.500
T4-B-15
T4-15

1:5.000
T4-C-15
T4-15

1:10.000
T4-D-6
T4-11,12,15,16,20

1:20.000
T4-E-6
T4-11,12,15,16,20

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Antennaria dioica kattefot v
Arabidopsis thaliana vårskrinneblom
s*[KA∙g|f]
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Artemisia campestris markmalurt
s*[KA∙g|f]
Convallaria majalis liljekonvall v
Crepis tectorum takhaukeskjegg
s*[KA∙g|f]
Empetrum nigrum krekling v

Festuca ovina sauesvingel v
Lotus corniculatus tiriltunge s*[KA∙g|f]
Pinus sylvestris furu m*;v*
Polygonatum odoratum kantkonvall
s*[KA∙g|f]
Salix starkeana blåvier s*[KA∙h|g]
Sedum acre bitterbergknapp v
Sedum album hvitbergknapp s*[KA∙g|f]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*

Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v
Cetraria islandica islandslav m:v
Cladonia arbuscula lys reinlav m;v
Cladonia rangiferina grå reinlav m;v
Cladonia stellaris kvitkrull m;v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse og forekomst mangelfullt kjent, men trolig omtrent
som lav-kalklågurtskog med kjerneområde i kontinentale strøk.
Viktigste forvekslingstyper: Lav-kalklågurtskog (T4-C-16), lyng-lågurtskog (T4-C-11).
Rødlistestatus (2011): NT. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-22,25 p.p., T23-12,17 p.p. (NiN v1).
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Lav-kalklågurtskog T4-C-16
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype
(16). Definert av LKM: UF∙4 & KA∙4 & KI∙1.
LKM-basistrinn: UF∙gh & KA∙hi & KI∙0a.
Fysiognomi: Relativt åpen skog, oftest
dominert av furu og med glissent feltsjikt
karakterisert av urter og lav. I NB er T4-C-16
oftest en grunnlendt fjellbjørkeskog.
Økologisk karakteristikk: Feltsjiktet har
innslag av svært kalkkrevende og
tørketolerante karplanter. Kartleggingsenheten opptrer ofte i veksling med lynglågurtskog (T4-C-11), lyng-kalklågurtskog
Lav-kalklågurt(furu)skog. Bu: Ringerike: Ulltveit
(T4-C-12) og lav-lågurtskog (T4-C-15), gjerne
som randsoner mot, eller med elementer av, åpne svaberg [hovedtypene Nakent berg (T1) og Åpen
grunnlendt mark (T2)]. Forekommer oftest på grunnlendt mark på kalkrike bergarter. Enheten
varierer fra å være lavdominert til å ha sparsomt utviklet bunnsjikt og høy dekning av nakent berg
med vegetasjon, inkludert trær, konsentrert til sprekkesoner i berget.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer under ulike eksposisjons- og helningsforhold, men særlig
på kalkrygger. FF: Fargen varierer avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet, men ofte
mosaikk mellom gråhvitt (lavdominans) og grønt (tre og busksjikt). Innslag av lyng gir mørkere farge,
nakent berg ofte grånende farge. Furudominans (olivengrønn) skilles lett fra bjørkedominans (reinere
grønn). Tekstur og farge konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-16

1:2.500
T4-B-16
T4-16

1:5.000
T4-C-16
T4-16

1:10.000
T4-D-6
T4-11,12,15,16,20

1:20.000
T4-E-6
T4-11,12,15,16,20

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acinos arvensis bakkemynte s*[KA∙h|g]
Antennaria dioica kattefot v
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Artemisia campestris markmalurt v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
s+[KA∙h|g]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Convallaria majalis liljekonvall v
Epipactis atrorubens rødflangre
s*[KA∙i|h]
Festuca ovina sauesvingel v*

Filipendula vulgaris knollmjødurt
s+[KA∙h|g]
Geranium sanguineum s+[KA∙h|g]
Galium verum gulmaure v;s*[KA∙h|g]
Origanum vulgare bergmynte
s+[KA∙h|g]
Pinus sylvestris furu m*;v*
Polygonatum odoratum kantkonvall v
Sedum acre bitterbergknapp v
Thymus pulegioides bakketimian
s*[KA∙h|g]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m;v*

Abietinella abietina granmose
v;s*[KA∙h|g]
Ctenidium molluscum kammose
v;s*[KA∙h|g]
Ditrichum flexicaule storbust s*[KA∙h|g]
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v
Rhytidium rugosum labbmose
v;s*[KA∙h|g]
Pleurozium schreberi furumose v*
Cladonia arbuscula lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v

Utbredelse og regional fordeling: Sjelden type med klart tyngdepunkt i kontinentale strøk.
Viktigste forvekslingstyper: Lav-lågurtskog (T4-C-15), lyng-kalklågurtskog (T4-C-12).
Rødlistestatus (2011): NT. Forvaltningsstatus: –.
Referanser og typeparalleller: T23-23,26 (p.p.), T23-13,18 p.p.(NiN v1).
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Storbregneskog T4-C-17
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Fastmarks-skogsmark (T4), én grunntype
(17). Definert av LKM: UF∙1 & KA∙2 & KI∙2.
LKM-basistrinn: UF∙ab & KA∙de & KI∙bc.
Fysiognomi: Åpne eller skyggefulle, frodige skoger med høy produksjon. Feltsjikt
med store bregner og, i de tetteste utformingene, med bun som nesten helt er
dekket av et tjukt bregnestrølag. Finnes
som storbregne-granskog i granas utbredelseområde og som storbregnebjørkeskog på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellskogen. Storbregne-eike- eller bøkeskog
dekker svært små arealer. Innslag av gråor
i yngre hogstklasser, selje i N, er vanlig.

Åpen storbregne-bjørkeskog. MR: Stranda: Geiranger.

Økologisk karakteristikk: Permanent tilførsel av oksygenrikt sigevann; vannbevegelse parallell med
markoverflata. Store bregner dominerer, noen ganger nesten som reinbestander av skogburkne eller
fjellburkne (mest i NB) eller smørtelg (O2–O3). Blåbærskogens arter inngår sammen med enkelte
andre, noe mer kalkkrevende gras og urter. Forekommer på kalkfattig berggrunn, i kontinentale strøk
mest som smale belter i søkk, langs bekkesig etc., i oseaniske områder noen ganger arealdekkende
over større områder. Jorda er oftest et podsolprofil med en lett bregnestrøhumus.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I forsenkninger og slake lier, særlig i skyggefulle nordhellinger; i
mindre grad begrenset til tydelige forsenkninger i oseaniske områder. FF: Farge varierer med
dominerende treslag og tresjiktstetthet. Storbregnedominans gir ofte mørk grønn farge. Grandominans (mørkegrønn) skilles lett fra bjørkedominans (reinere grønn). Konsistent tekstur og farge..
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-17

1:2.500
T4-B-17
T4-17

1:5.000
T4-C-17
T4-17

1:10.000
T4-D-2
T4-2,6,17

1:20.000
T4-E-2
T4-2,6,17

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alnus incana gråor v
Anemone nemoralis hvitveis m;v*
Athyrium filix-femina skogburkne m*;v*
Avenella flexuosa smyle v*
Betula pubescens bjørk m;v
Blechnum spicant bjønnkam v[O3-O2]
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær m[O3-O2];v[O3-O1]
Calamagrostis phragmitoides
skogrørkvein v
Equisetum sylvaticum skogsnelle v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Gymnocarpium dryopteris fugletelg
m;v*

Luzula pilosa hårfrytle v
Maianthemum bifolium maiblom v*
Oxalis acetosella gaukesyre v*
Phegopteris connectilis hengeving m;v*
Picea abies gran m*;v*
Solidago virgaurea gullris v
Thelypteris limbosperma smørtelg
m[O3-O2]
Trientalis europaea skogstjerne v*
Vaccinium myrtillus blåbær m;v*
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v
Calypogeia muelleriana sumpflak v

Dicranum majus blanksigd v*
Hylocomiastrum umbratum
skyggehusmose v
Hylocomium splendens etasjemose v*
Plagiochila asplenioides prakthinnemose
v*
Ptilium crista-castrensis fjærmose v
Rhytidiadelphus subpinnatus
fjærkransmose v
Sciuro-hypnum reflexum
sprikelundmose v
Sciuro-hypnum starkei strølundmose v
Sphagnum girgensohnii grantorvmose v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB i hele landet; sterk arealmessig økning mot oseaniske strøk.
Viktigste forvekslingstyper: Høgstaudeskog (T4-C-18)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Høgstaudegranskog, NT
Referanser og typeparalleller: T23-8 (NiN v1).
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Høgstaudeskog T4-C-18
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (18). Definert av LKM:
UF∙1 & KA∙3,4 & KI∙2. LKM-basistrinn: UF∙ab & KA∙fghi
& KI∙bc.
Fysiognomi: Åpne eller skyggefulle, svært frodige og
høyproduktive skoger. Feltsjikt med opptil mannshøye urter, gras og bregner. Finnes som høgstaudegranskog i granskogsregionen og ellers som
høgstaudebjørkeskog på Vestlandet, i Nord-Norge og
Høgstaudegranskog, NT: Snåsa.
i fjellskogen. T4-C-18 omfatter også kalkrike, fuktige
edellauvskoger dominert av ask, alm eller gråor i BN. Også yngre suksesjonsstadier i SB og MB kan ha
rikelig med gråor. Betydelig innslag av selje i No og Tr.
Økologisk karakteristikk: Kjennetegnet ved permanent tilførsel av oksygen- og kalkrikt sigevann og
vannbevegelse parallelt med overflaten. Artsutvalget, inkludert dominansforholdene, varierer mye
uten at det er mulig å påvise økologiske forskjeller, men den regionale variasjonen er stor. I
kontinentale strøk mest som smale belter i søkk, langs bekkesig etc., i oseaniske områder noen
ganger arealdekkende over større flater. Forekommer på kalkrik berggrunn og har brunjordsprofil.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Utbredt i forsenkninger eller slake partier, særlig i skyggefulle
nordhellinger; jo mer oseanisk klima, desto mindre begrenset til tydelige forsenkninger. FF: Farge
varierer avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet, men er ofte grønn til mørkt grønn ved
høyt innslag av høgstauder i feltsjiktet. Grandominans (mørkegrønn) skilles lett fra bjørkedominans
(reinere grønn). Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-18

1:2.500
T4-B-18
T4-18

1:5.000
T4-C-18
T4-18

1:10.000
T4-D-3
T4-3,4,7,8,18,19

1:20.000
T4-E-3
T4-3,4,7,8,18,19

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Aconitum lycoctonum tyrihjelm m;v;
s*[KA∙f|e]
Alchemilla spp. marikåper v;s+[KA∙f|e]
Alnus incana gråor v;s+[KA∙f|e]
Anemone nemorosa hvitveis v*
Angelica sylvestris sløke s+[KA∙f|e]
Athyrium filix-femina skogburkne m;v
Betula pubescens bjørk m
Campanula latifolia storklokke v[BN];
s*[KA∙g|f]
Carex sylvatica skogstarr s*[KA∙h|g]
Cicerbita alpina turt s*[KA∙f|e]
Cirsium helenoides kvitbladtistel v;
s+[KA∙f|e]
Crepis paludosa sumphaukeskjegg v
s+[KA∙f|e]

Cypripedium calceolus marisko
s*[KA∙h|g]
Elymus caninus hundekveke s*[KA∙g|f]
Filipendula ulmaria mjødurt v;s+[KA∙f|e]
Fraxinus excelsior ask m[BN]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb
m;v;s+[KA∙f|e]
Geum rivale enghumleblom v;s*[KA∙f|e]
Gymnocarpium dryopteris fugletelg m;v
Matteuccia struthiopteris strutseving
s+[KA∙g|f]
Milium effusum myskegras v
Paris quadrifolia firblad v;s+[KA∙g|f]
Picea abies gran m*;v
Phegopteris connectilis hengeving m
Ranunculus acris engsoleie v;s+[KA∙f|e]

Solidago virgaurea gullris v Stachys
sylvatica skogsvinerot s*[KA∙g|f]
Trollius europaeus ballblom m[N]
Valeriana sambucifolia v;s*[KA∙f|e]
Brachythecium salebrosum lilundmose v
Cirriphyllum piliferum lundveikmose v
Kindbergia praelonga sprikemoldmose
v;s*[KA∙g|f]
Plagiomnium affine skogfagermose v
Rhodobryum roseum rosettmose v
Rhytidiadelphus subpinnatus
fjærkransmose v*
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose m;v;s+[KA∙f|e]
Sciuro-hypnum reflexum
sprikelundmose v

Utbredelse og regional fordeling: BN–NB over hele landet. Særlig stor arealdekning i oseaniske strøk
med kalkrik berggrunn (særlig i Midt- og Nord-Norge)
Viktigste forvekslingstyper: Storbregneskog (T4-C-17), litt tørkeutsatt høgstaudeskog (T4-C-19)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Høgstaudegranskog, NT
Referanser og typeparalleller: T23-9,10 (NiN v1).
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Litt tørkeutsatt høgstaudeskog T4-C-19
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarks-skogsmark
(T4), én grunntype (19). Definert av LKM: UF∙2 & KA∙3,4 & KI∙2.
LKM-basistrinn: UF∙cd & KA∙fghi & KI∙bc.
Fysiognomi: Relativt tett til halvåpen skog som oftest er
dominert av gran med innblanding av furu, men annen
treslagssammensetning (f.eks. dominans av edellauvtrær)
forekommer også. Feltsjiktet mer glissent og mindre produktivt
enn i høgstaudeskogen (T4-C-18). Karakterisert ved stort
artsmangfold av urter og gras.
Økologisk karakteristikk: Kjennetegnet ved periodevis tilførsel
av oksygen- og kalkrikt sigevann (sesongfuktig), men også
periodevis uttørkingsutsatt. Artsutvalget er en blanding av
Litt tørkeutsatt høgstaudeskog,
typiske ‘kalkfuruskogsarter’ og arter med tyngdepunkt i
Os: Røverkollen.
høgstaudeskoger. Forekommer på kalkrik berggrunn og på mer
kalkfattige bergarter som tilføres sigevann fra mer kalkrike bergarter – da i tydelig kontrast til
omkringliggende skogsmark på konvekse terrengformer som ikke påvirkes av kalkrikt sigevann.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Utbredt i forsenkninger og relativt slake partier, særlig i sørvendte
terrengposisjoner med god omsetning og redusert humusdannelse. FF: Varierer avhengig av
dominerende treslag og tresjiktstetthet, men ofte lyst grønn ved høyt innslag av gras og urter i
feltsjiktet. Grandominans (mørkegrønn) skilles lett fra furudominans (olivengrønn). Tekstur og farge
konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-19

1:2.500
T4-B-19
T4-19

1:5.000
T4-C-19
T4-19

1:10.000
T4-D-3
T4-3,4,7,8,18,19

1:20.000
T4-E-3
T4-3,4,7,8,18,19

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Aconitum lycoctonum tyrihjelm v
Alnus incana gråor v
Anemone nemorosa hvitveis v
Calluna vulgaris røsslyng v;s*[UF∙c|b]
Cirsium heterophyllum kvitbladtistel v
Convallaria majalis liljekonvall v
Crepis paludosa sumphaukeskjegg v
Fragaria vesca markjordbær v
Galium boreale kvitmaure s+[UF∙c|b]

Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Gymnocarpium dryopteris fugletelg v
Molinia caerulea blåtopp v;s+[UF∙c|b]
Parnassia palustris jåblom t
Picea abies gran m*:v*
Pinus sylvestris m;v*
Potentilla erecta tepperot v
Solidago virgaurea gullris v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v

Plagiomnium affine skogfagermose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose m*;v*
Campylium stellatum myrstjernemose
s*[UF∙c|b]
Hylocomium splendens etasjemose v*
Pleurozium schreberi furumose v

Utbredelse og regional fordeling: Sjelden type som finnes i BN–NB i alle landsdeler. Den mest
kalkrike utformingen (KA∙hi) har klart tyngdepunkt på de mest kalkrike bergartene I Oslofeltet og i
Midt-Norge. Mindre kalkrike utforminger har videre utbredelse og frekvens og forekommer også i
grunnfjellsområder.
Viktigste forvekslingstyper: Høgstaudeskog (T4-C-18), tørkeutsatt høgstaudeskog (T4-C-20), bærlynglågurtskog (T4-7), bærlyng-kalklågurtskog (T4-8)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Lågurt-lyngfuruskog p.p., lågurt-lyngfurukalkskog p.p.
(NT)
Referanser og typeparalleller: T23-17,18 p.p., T23-9,10 p.p. (NiN v1).
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Tørkeutsatt høgstaudeskog T4-C-20
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fastmarksskogsmark (T4), én grunntype (20)). Definert av LKM: UF∙3
& KA∙3,4 & KI∙2. LKM-basistrinn: UF∙ef & KA∙fghi & KI∙bc.
Fysiognomi: Halvåpen, furudominert skog. Karakterisert
ved stort artsmangfold av urter og gras, ofte også
uttørkingstolerante busker som einer. Alternerer ofte
med mer kalkfattige naturtyper.
Økologisk karakteristikk: Kjennetegnet ved periodevis
tilførsel av oksygenrikt og kalkrikt sigevann, men
sesongfuktig og utsatt for gjentatt uttørring. Artsutvalget
består en blanding av typiske "kalkfuruskogsarter", med
innslag av arter fra høgstaudeskogene. Forekommer på
kalkrik berggrunn og i blant på mer kalkfattige bergarter
som tilføres sigevann fra mer kalkrike bergarter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Utbredt i relativt slake
partier, særlig i sørvendte terrengposisjoner med god
omsetning og redusert humusdannelse. FF: Farge varierer
Tørkeutsatt høgstaudeskog. Te: Bamble: Rognsfjorden ved Langesund
avhengig av dominerende treslag og tresjiktstetthet, men
tresjiktet ofte olivingrønt (furudominans). Mørkt grønn
ved høyt innslag av einer og lyngarter, ellers vanligvis
grønn. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T4-20

1:2.500
T4-B-20
T4-20

1:5.000
T4-C-20
T4-20

1:10.000
T4-D-6
T4-11,12,15,16,20

1:20.000
T4 E-6
T4-11,12,15,16,20

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis canina hundekvein t
Anemone nemorosa hvitveis v
Briza media bevregras t
Calluna vulgaris røsslyng v*
Carex flacca blåstarr s*[UF∙e|d]
Carex flava gulstarr s*[UF∙e|d]
Carex panacea kornstarr s*[UF∙f|e]
Festuca ovina sauesvingel s*[UF∙e|d]
Fragaria vesca markjordbær v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v

Gymnadenia conopsea brudespore
s*[UF∙e|d]
Juniperus communis einer v
Molinia caerulea blåtopp m;v*
Picea abies gran v
Pinus sylvestris m*;v*
Polygala vulgaris blåfjær s+[UF∙e|d]
Potentilla erecta tepperot v*
Solidago virgaurea gullris v
Succisa pratensis blåknapp v

Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Campylium stellatum myrstjernemose
s*[UF∙e|d]
Fissidens adianthoides stor lommemose
t
Hylocomium splendens etasjemose v*
Plagiomnium affine skogfagermose v
Pleurozium schreberi furumose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransemose v*

Utbredelse og regional fordeling: Sjelden type som finnes i BN–NB i alle landsdeler. Den mest
kalkrike utformingen (KA∙hi) har klart tyngdepunkt på de mest kalkrike bergartene I Oslofeltet og i
Midt-Norge. Mindre kalkrike utforminger har videre utbredelse og frekvens og forekommer også i
grunnfjellsområder.
Viktigste forvekslingstyper: Litt tørkeutsatt høgstaudeskog (T4-C-19) lyng-lågurtskog (T4-C-11), lyngkalklågurtskog (T4-C-13)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Lågurt-lyngfuruskog p.p., lågurt-lyngfurukalkskog p.p.
(NT)
Referanser og typeparalleller: T23-17,18 p.p. (NiN v1).
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Kalkfattige til svakt kalkrike tørkeutsatte grotter og overheng T5-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grotte og
overheng (T5), tre grunntyper (1,2,4). Definert av
LKM: GS∙1,2 & KA∙1,2. LKM-basistrinn: GS∙abc &
KA∙abcdefg.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattige til svakt kalkrike tørkeutsatte grotter og
overheng. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T5-1,2,4

1:2.500
T5-B-1,2,4
T5-1,2,4

1:5.000
T5-C-1
T5-1,2,4

1:10.000
T5-D-1
T5-1,2,4

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T5-E-1
T5-1,2,4,8,9
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Sterkt kalkrike ikke tørkeutsatte grotter
og overheng T5-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grotte og
overheng (T5), to grunntyper (3,5). Definert av LKM:
GS∙1,2 & KA∙3. LKM-basistrinn: GS∙abc & KA∙hi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T5-3,5

1:2.500
T5-B-3,5
T5-3,5

Sterkt kalkrike ikke tørkeutsatte grotter og overheng.
Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T5-C-2
T5-3,5

1:10.000
T5-D-2
T5-3,5

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T5-E-2
T5-3,5,10
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Mindre kalkrikt grottedyp T5-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grotte og
overheng (T5), én grunntype (6). Definert av LKM:
GS∙3 & KA∙1,2. LKM-basistrinn: GS∙¤ & KA∙abcdefg.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T5-6

1:2.500
T5-B-6
T5-6

Mindre kalkrikt grottedyp. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T5-C-3
T5-6

1:10.000
T5-D-3
T5-6

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T5-E-3
T5-6
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Indre del av dyp karstgrotte T5-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grotte og
overheng (T5), én grunntype (7). Definert av LKM:
GS∙3 & KA∙3. LKM-basistrinn: GS∙¤ & KA∙hi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T5-7

1:2.500
T5-B-7
T5-7

Indre del av karstgrotte. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T5-C-4
T5-7

1:10.000
T5-D-4
T5-7

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T5-E-4
T5-7
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Tørt kalkfattig overheng T5-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grotte og
overheng (T5), én grunntype (8). Definert av LKM:
GS∙1 & KA∙1 & UE∙2. LKM-basistrinn: GS∙a & KA∙abc
& UE∙defg.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Tørt kalkfattig overheng. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T5-8

1:2.500
T5-B-8
T5-8

1:5.000
T5-C-5
T5-8

1:10.000
T5-D-5
T5-8

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T5-E-1
T5-1,2,4,8,9
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Tørt intermediært og svakt kalkrikt
overheng T5-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grotte og
overheng (T5), én grunntype (9). Definert av LKM:
GS∙1 & KA∙2 & UE∙2. LKM-basistrinn: GS∙a & KA∙defg
& UE∙defg.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Tørt intermediært og svakt kalkrikt overheng. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T5-9

1:2.500
T5-B-9
T5-9

1:5.000
T5-C-6
T5-9

1:10.000
T5-D-6
T5-9

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T5-E-1
T5-1,2,4,8,9

79

Tørt sterkt kalkrikt overheng T5-C-7

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grotte og
overheng (T5), én grunntype (10). Definert av LKM:
GS∙1 & KA∙3 & UE∙2. LKM-basistrinn: GS∙a & KA∙hi &
UE∙defg.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Tørt sterkt kalkrikt overheng. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T5-10

1:2.500
T5-B-10
T5-10

1:5.000
T5-C-7
T5-10

1:10.000
T5-D-7
T5-10

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T5-E-2
T5-3,5,10
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattige strandberg T6-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Strandberg
(T6), seks grunntyper (1-3,5-7). Definert av LKM: ∙
TV∙1-3 & KA∙1 & VF∙1,2 & HF∙1,2 & IF∙1,2. LKMbasistrinn: TV∙ijk & KA∙bcde & VF∙0abcdefgh¤ &
HF∙0ab+ & IF∙0ab¤.
Fysiognomi: Består av lav- og mosedominert
vegetasjon på berg i geolitoral og supralitoral sone.
Spredte karplanter kan inngå.

Kalkfattige strandberg. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Kalkfattige strandberg omfatter berg og store steinblokker i øvre geolitoral
og supralitoral sone. Dette er nakne berg uten jorddekke og vegetasjonen domineres av
salttolerante lav og moser. Karplantedekke fragmentert og ofte manglende, først og fremst i sprekker
i berget. Typen forekommer hyppigst og med størst dekning på eksponerte berg på ytterkysten som
utsettes for regelelmessig bølgesprut, og i områder med stor tidevannsforskjell. I fjordstrøk kun som
smale soner nær sjøen. Mot saltvannsystemer trekkes grensen ved øvre grense for rur og strandsnegl
og ved nedre grense for laven marebek som ses som et svart belte. Ovenfor marebek er det ofte et
oransje messinglavbelte. Oppover strekker strandbergene seg så langt som det er distinkt innslag av
salttolerante eller saltpreferende arter. Skilles fra nakent berg ved forekomst av salttolerante arter. Åpen
grunnlendt mark har tynt jorddekke og forekomst av arter som ikke tåler sterk saltpåvirkning, blant
annet lyngarter. I nedre del har saltinnhold større betydning enn kalkinnhold slik at
artssammensetningen er relativt lik på kalkrike og kalkfattige bergarter. I bølgesprutsonen avgrenses
kalkfattige strandberg ved mangel på klart kalkkrevende arter og bergartens kalkinnhold.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes på svaberg, knauser eller bratte berg langs eksponerte
havstrender. Oftest tydelig avgrenset som nakent berg på flybilder mot sjø, men grensa mot annen
åpen vegetasjon på landsiden vanskelig å avgjøre i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T6-1-3,5-7

1:2.500
T6-B-1,3
T6-1-3,5-7

1:5.000
T6-C-1
T6-1-3,5-7

1:10.000
T6-C-1
T6-1-3,5-7

1:20.000
T6-E-1
T6-1-3,5-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Asplenium marinum havburkne t
Agrostis stolonifera krypkvein v
Allium vineale strandløk v
Armeria maritima fjærekoll v
Cochlearia officinalis skjørbuksurt v
Festuca rubra rødsvingel v
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Plantago maritima strandkjempe v
Poa pratensis ssp. irrigata smårapp v
Rumex crispus krushøymol v
Sagina procumbens tunsmåarve v
Sagina subulata sylsmåarve v

Sedum acre bitterbergknapp v
Sedum anglicum kystbergknapp v
Sedum annuum småbergknapp v
Silene uniflora strandsmelle v
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå v
Tripolium pannonicum strandstjerne v
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Vicia cracca fuglevikke v
Bryum alpinum koppervrangmose v
Bryum salinum fjærevrangmose t*
Schistidium maritimum
saltblomstermose t*

Anaptychia runcinata svaberglav t
Caloplaca scopularis t*
Flavoplaca marina t*
Hydropunctaria maura m t*
Lasallia pustulata blærelav v
Lecanora helicopis t*
Lecanora actophila t*
Lichina confinis dvergtanglav t*
Lichina pygmaea havtanglav t*
Neofuscelia pulla skålskjærgårdslav v
Ramalina siliquosa klipperagg t*
Xanthoria aureola kystmessinglav t*
Xanthoria parietina vanlig messinglav m

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes langs hele kysten.
Viktigste forvekslingstyper: Nakent berg (T1), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: X1a (VN).
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Kalkrik bergknaus i bølgesprutsonen T6C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Strandberg
(T6), én grunntype (4). Definert av LKM: TV∙3 & KA∙2
& VF∙1 & HF∙1 & IF∙1. LKM-basistrinn: TV∙k & KA∙fghi
& VF∙0abcde & HF∙0ab & IF∙0ab.
Fysiognomi: Består av lav- og mosedominert
vegetasjon på berg i supralitoral sone. Spredte
karplanter kan inngå.

Kalkrik bergknaus i bølgesprutsonen. Fy: Kommune:
Sted.

Økologisk karakteristikk: Kalkfattige strandberg
omfatter berg og store steinblokker i supralitoral sone. Dette er nakne berg uten jorddekke og
vegetasjonen domineres av salttolerante lav og moser. Karplantedekke fragmentert og ofte
manglende, først og fremst i sprekker i berget. Typen forekommer hyppigst og med størst dekning på
eksponerte berg på ytterkysten som utsettes for regelelmessig bølgesprut, og i områder med stor
tidevannsforskjell. I fjordstrøk kun som smale soner nær sjøen. Nedre del mot sjøen trekkes ved
nedre grense for messinglavbeltet. Oppover strekker strandbergene seg så langt som det er distinkt
innslag av salttolerante eller saltpreferende arter. Skilles fra nakent berg ved forekomst av salttolerante
arter. Åpen grunnlendt mark har tynt jorddekke og forekomst av arter som ikke tåler sterk
saltpåvirkning, blant annet lyngarter. I bølgesprutsonen skilles kalkrike strandberg fra de kalkfattige
bergene ved forekomst av klart kalkkrevende arter og bergartens kalkinnhold.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes på knauser og svaberg langs eksponerte havstrender. Oftest
tydelig avgrenset som nakent berg på flybilder mot sjø, men grensa mot annen åpen vegetasjon på
landsiden vanskelig å avgjøre i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T6-4

1:2.500
T6-B-2
T6-4

1:5.000
T6-C-2
T6-4

1:10.000
T6-D-2
T6-4

1:20.000
T6-E-2
T6-4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein v
Allium vineale strandløk v
Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria
rundbelg s+[KA·f|e]
Armeria maritima fjærekoll v
Cochlearia officinalis skjørbuksurt v
Festuca rubra rødsvingel v
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Ligusticum scothicum strandkjeks v
Linum catharticum vill-lin s+[KA·f|e]
Lotus corniculatus tiriltunge v
Plantago maritima strandkjempe v
Poa pratensis ssp. irrigata smårapp v
Potentilla crantzii flekkmure s+[KA·f|e]

Potentilla tabernaemontani vårmure
s+[KA·f|e]
Rumex crispus krushøymol v
Sagina nodosa knoppsmåarve
s+[KA·f|e]
Sagina procumbens tunsmåarve v
Sagina subulata sylsmåarve v
Saxifraga tridactylites trefingersildre
s+[KA·f|e]
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Sedum acre bitterbergknapp v
Sedum album hvitbergknapp s+[KA·f|e]
Silene uniflora strandsmelle v

Succisa pratensis blåknapp s+[KA·f|e]
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå v
Tripolium pannonicum strandstjerne v
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Vicia cracca fuglevikke v
Bryum alpinum koppervrangmose v
Anaptychia runcinata svaberglav t
Lasallia pustulata blærelav v
Neofuscelia pulla skålskjærgårdslav v
Ramalina cuspidata havklipperagg t
Ramalina siliquosa klipperagg t
Xanthoria aureola kystmessinglav t
Xanthoria parietina vanlig messinglav m

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes langs hele kysten.
Viktigste forvekslingstyper: Nakent berg (T1), åpen grunnlendt mark (T2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: X1b (VN).
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Svært kalkfattig moderat snøleie T7-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1 & SV 1 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙a & SV∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-1

1:2.500
T7-B-1
T7-1

Svært kalkfattig moderat snøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-1
T7-1

1:10.000
T7-D1T7-1

1:20.000
T7-E-1
T7-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Svakt kalkfattig moderat snøleie T7-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (2). Definert av LKM: KA∙2 & SV 1 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙bc & SV∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-2

1:2.500
T7-B-2
T7-2

Svakt kalkfattig moderat snøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-2
T7-2

1:10.000
T7-D-2
T7-2-4,12

1:20.000
T7-E-2
T7-2-4,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Intermediært moderat snøleieT7-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (3). Definert av LKM: KA∙3 & SV 1 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙de & SV∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-3

1:2.500
T7-B-3
T7-3

Intermediært moderat snøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-3
T7-3

1:10.000
T7-D-2
T7-2-4,12

1:20.000
T7-E-2
T7-2-4,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Intermediært seint snøleie T7-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (4). Definert av LKM: KA∙2,3 & SV 2 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙bcde & SV∙cd & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-4

1:2.500
T7-B-4
T7-4

Svakt kalkfattig og intermediært seint snøleie. Fy:
Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-4
T7-4

1:10.000
T7-D-2
T7-2-4,12

1:20.000
T7-E-2
T7-2-4,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Intermediært ekstrem-snøleie T7-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (5). Definert av LKM: KA∙2,3 & SV 3 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙bcde & SV∙ef & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-5

1:2.500
T7-B-5
T7-5

Svakt kalkrikt og intermediært ekstrem-snøleie. Fy:
Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-5
T7-5

1:10.000
T7-D-3
T7-5

1:20.000
T7-E-3
T7-5

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Svakt kalkrikt moderat snøleie T7-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (6). Definert av LKM: KA∙4 & SV 1 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg & SV∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-6

1:2.500
T7-B-6
T7-6

Svakt kalkrikt moderat snøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-6
T7-6

1:10.000
T7-D-4
T7-6,7,13

1:20.000
T7-E-4
T7-6,7,13

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Svakt kalkrikt seint snøleie T7-C-7

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (7). Definert av LKM: KA∙4 & SV 2 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg & SV∙cd & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-7

1:2.500
T7-B-7
T7-7

Svakt kalkrikt seint snøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-7
T7-7

1:10.000
T7-D-4
T7-6,7,13

1:20.000
T7-E-4
T7-6,7,13

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sterkt kalkrikt moderat snøleie T7-C-8

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (8). Definert av LKM: KA∙5 & SV 1 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi & SV∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-8

1:2.500
T7-B-8
T7-8

Moderat kalksnøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-8
T7-8

1:10.000
T7-D-5
T7-8,9,14

1:20.000
T7-E-5
T7-8,9,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sterkt kalkrikt seint snøleie T7-C-9

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (9). Definert av LKM: KA∙5 & SV 2 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi & SV∙cd & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-9

1:2.500
T7-B-9
T7-9

Seint kalksnøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-9
T7-9

1:10.000
T7-D-5
T7-8,9,14

1:20.000
T7-E-5
T7-8,9,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrikt ekstremsnøleie T7-C-10

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (10). Definert av LKM: KA∙4,5 & SV 3 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fghi & SV∙ef & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-10

1:2.500
T7-B-10
T7-10

Kalkrikt ekstrem-snøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-10
T7-10

1:10.000
T7-D-6
T7-10

1:20.000
T7-E-6
T7-10

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Vegetasjonsfritt snøleie T7-C-11

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (11). Definert av LKM: KA∙2-5 & SV 4 &
KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙bcdefghi & SV∙¤ & KI∙0a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-11

1:2.500
T7-B-11
T7-11

Vegetasjonsfritt snøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-11
T7-11

1:10.000
Oppløs
T7-11

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.

1:20.000
Oppløs
T7-11
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Kildepåvirket intermediært snøleie T7-C12

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (12). Definert av LKM: KA∙3 & SV 1 &
KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙de & SV∙ab & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-12

1:2.500
T7-B-12
T7-12

Kildepåvirket intermediært snøleie. Fy: Kommune:
Sted.

1:5.000
T7-C-12
T7-12

1:10.000
T7-D-2
T7-2-4,12

1:20.000
T7-E-2
T7-2-4,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie T7-C13

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (13). Definert av LKM: KA∙4 & SV 1 &
KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙fg & SV∙ab & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-13

1:2.500
T7-B-13
T7-13

Kildepåvirket svakt kalkrikt moderat snøleie. Fy:
Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-13
T7-13

1:10.000
T7-D-4
T7-6,7,13

1:20.000
T7-E-4
T7-6,7,13

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.

95

Kildepåvirket kalksnøleie T7-C-14

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Snøleie (T7),
én grunntype (14). Definert av LKM: KA∙5 & SV 1 &
KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙hi & SV∙ab & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T7-14

1:2.500
T7-B-14
T7-14

Kildepåvirket moderat kalksnøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T7-C-14
T7-14

1:10.000
T7-D-5
T7-8,9,14

1:20.000
T7-E-5
T7-8,9,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Fuglefjell-høgstaude-enger T8-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fuglefjelleng og fugletopp (T8), tre grunntyper (1-3). Definert
av LKM: UF∙A & NG∙1-3 & KI∙1. LKM-basistrinn:
UF∙abcd & NG∙abcd¤ & KI∙0a.
Fysiognomi: Fuglefjell-høgstaude-enger er tett og
frodig gras- og urtedominert engvegetasjon som
forekommer mest typisk i bratte skråninger under
fuglefjell. Typen kan også forekomme på holmer og
nes langs kysten med høy fugletetthet.

Fuglefjell-høgstaude-enger. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Fuglefjell-høgstaude-enger dannes i skråninger under og i fuglefjell.
Fuglegjødslingen gir et jordsmonn med svært høyt innhold av fosfor og nitrogen, som mer eller
mindre overstyrer variasjon knyttet til mineralnæring langs kalkinnholdgradienten. På fuglegjødslede
steder utvikles en vegetasjon dominert av arter som utnytter forhøyede nitrogen- og fosforkonsentrasjoner. Engene er fattige på moser og lav mangler som regel. Innenfor typen er det
variasjon i artssammensetning knyttet til mengde fosfor og nitrogen. Skilles fra kildepåvirkede
fuglefjellenger ved å ha mindre innslag av arter som favoriseres av frisk kildevann, som høgstauder.
Oftest artsfattig, da kun et fåtall arter tåler sterk naturlig gjødsling. Fuglefjell-enger beites ofte av
sau.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Skilles fra omkringliggende berg ved tydelig grønnfarge. Ofte
skyggeeffekter på bilder på grunn av hellende terreng.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T8-1-3

1:2.500
T8-B-1,2
T8-1-3

1:5.000
T8-C-1
T8-1-3

1:10.000
T8-D-1
T8-1-4

1:20.000
T8-E-1
T8-1-4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Aira praecox dvergsmyle v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Armeria maritima fjærekoll v
Avenella flexuosa smyle v
Barbarea stricta stakekarse t
Cerastium fontanum ssp. fontanum
vanlig arve v
Chamerion angustifolium geitrams v
Cochlearia officinalis skjørbuksurt m
Draba incana lodnerublom v

Festuca rubra rødsvingel m
Festuca vivipara geitsvingel v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Luzula multiflora engfrytle v
Oxyria digyna fjellsyre t
Plantago lanceolata smalkjempe v
Plantago maritima strandkjempe v
Poa annua tunrapp v
Poa pratensis ssp. irrigata smårapp v
Poa trivialis markrapp v
Rhodiola rosea rosenrot v

Rubus chamaemorus molte v
Rumex acetosa engsyre v
Rumex longifolius høymol v
Sedum acre bitterbergknapp v
Sedum anglicum kystbergknapp v
Silene uniflora strandsmelle t
Stellaria media vassarve t
Stellaria nemorum skogstjerneblom v
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå t
Viola tricolor stemorsblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Vanligst langs ytterkysten fra MR til Fi.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), mosetundra (T9), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, gjelder fuglefjell
Referanser og typeparalleller: X2 (VN), G10 fuglefjell (DNHB13)
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Kildepåvirket fuglefjell-eng T8-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fuglefjelleng og fugletopp (T8), én grunntype (4). Definert av
LKM: UF∙A & NG∙1 & KI∙2. LKM-basistrinn: UF∙abcd &
NG∙ab & KI∙bc.
Fysiognomi: Kildepåvirket fuglefjell-eng er tett og
frodig gras- og urtedominert engvegetasjon som
forekommer mest typisk i bratte skråninger under
fuglefjell.

Kildepåvirket fuglefjell-eng. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Kildepåvirket fuglefjell-eng dannes i skråninger under og i fuglefjell på
steder som er påvirket av kildevann. Fuglegjødslingen gir et jordsmonn med svært høyt innhold av
fosfor og nitrogen, som mer eller mindre overstyrer variasjon knyttet til mineralnæring langs
kalkinnholdgradienten. På fuglegjødslede steder utvikles en vegetasjon dominert av arter som
utnytter forhøyede nitrogen- og fosfor-konsentrasjoner. Engene er fattige på moser og lav mangler
som oftest. Innenfor typen er det variasjon i artssammensetning knyttet til mengde fosfor og
nitrogen. Oftest artsfattig, da kun et fåtall arter tåler sterk naturlig gjødsling. Skilles fra øvrige
fuglefjellenger ved å være dominert arter som favoriseres av frisk kildevann, typisk høgstauder.
Fuglefjell-enger beites ofte av sau.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Skilles fra omkringliggende berg ved tydelig grønnfarge. Ofte
skyggeeffekter på bilder på grunn av hellende terreng.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T8-4

1:2.500
T8-B-3
T8-4

1:5.000
T8-C-2
T8-4

1:10.000
T8-D-1
T8-1-4

1:20.000
T8-E-1
T8-1-4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Angelica archangelica ssp. archangelica
kvann t
Anthriscus sylvestris hundekjeks t
Chamerion angustifolium geitrams t
Cochlearia officinalis skjørbuksurt m

Festuca rubra rødsvingel v
Festuca vivipara geitsvingel v
Oxyria digyna fjellsyre t
Poa trivialis markrapp t
Rumex acetosa engsyre t
Rumex longifolius høymol t

Silene dioica rød jonsokblom t
Stellaria nemorum skogstjerneblom v
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå t
Valeriana sambucifolia vendelrot t

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Vanligst langs ytterkysten fra MR til Fi.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), mosetundra (T9), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, gjelder fuglefjell
Referanser og typeparalleller: X2 (VN), G10 fuglefjell (DNHB13)
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Fugletopp T8-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fuglefjelleng og fugletopp (T8), én grunntype (5). Definert av
LKM: UF∙B & NG∙1. LKM-basistrinn: UF∙efgh & NG∙ab.
Fysiognomi: Fugletopper er markerte tuer på topppunkter i terrenget som benyttes regelmessig av
fugl. Består av frodig gras- og urtedominert
vegetasjon som begunstiges av høyt næringsinnhold.

Fugletopp. Fy: Kommune: Sted.
Økologisk karakteristikk: Fugletopper er tuer som
dannes på topp-punkter i terrenget eller andre steder med vid utsikt, som fugl regelmessig benytter
seg av. Fugletoppene utgjør lite areal og forekommer i andre åpne naturtyper, oftest kystlynghei eller
åpen grunnlendt mark. Fuglegjødslingen gir et jordsmonn med svært høyt innhold av fosfor og
nitrogen, og på fuglegjødslede steder utvikles en vegetasjon dominert av arter som utnytter
forhøyede nitrogen- og fosfor-konsentrasjoner. Fugletoppene mangler moser og lav og er artsfattige.
Skilles fra omkringliggende vegetasjon ved sterkt innslag av nitrofile arter og markert tueform.
Avviker også fra fuglefjellenger ved å være mer tørkeutsatt.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest små arealer på høyestliggende steder i terrenget, ofte i
kystlynghei og vanskelig å skille fra omgivende vegetasjon på flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T8-B-4
T8-5

T8-5

1:5.000
T8-C-3
T8-5

1:10.000
T8-D-2
T8-5

1:20.000
T8-E-2
T8-5

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik t
Antennaria dioica kattefot v
Armeria maritima fjærekoll t
Campanula rotundifolia blåklokke v
Cerastium fontanum ssp. fontanum
vanlig arve v
Cochlearia officinalis skjørbuksurt t

Draba incana lodnerublom t
Festuca ovina sauesvingel v
Festuca rubra rødsvingel v
Festuca vivipara geitsvingel v
Potentilla crantzii flekkmure v
Ranunculus acris engsoleie v

Rhodiola rosea rosenrot v
Rubus saxatilis teiebær v
Rumex acetosa engsyre v
Sagina nodosa knoppsmåarve v
Sedum acre bitterbergknapp v
Sedum anglicum kystbergknapp v
Silene uniflora strandsmelle v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Vanligst langs ytterkysten fra MR til Fi.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), mosetundra (T9), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: X2 (VN)
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Fattig-intermediær mosetundra T9-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Mosetundra
(T9), én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1. LKMbasistrinn: KA∙cde.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T9-1

1:2.500
TP-B-1
T9-1

Fattig-intermediær mosetundra. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T9-C-1
T9-1

1:10.000
T9-D-1
T9-1

1:20.000
T9-E-1
T9-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrik mosetundra T9-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Mosetundra
(T9), én grunntype (2). Definert av LKM: KA∙2. LKMbasistrinn: KA∙fghi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T9-2

1:2.500
TP-B-2
T9-2

Kalkrik mosetundra. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T9-C-2
T9-2

1:10.000
T9-D-2
T9-2

1:20.000
T9-E-2
T9-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Arktiske stepper T10-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Arktisk
steppe (T10), to grunntyper (1,2). Definert av LKM:
VI∙1,2. LKM-basistrinn: VI∙0abc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T10-1,2

1:2.500
T10-B-1,2
T10-1,2

Arktiske stepper. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T10-C-1
T10-1,2

1:10.000
T10-D-1
T10-1,2

1:20.000
T10-E-1
T10-1,2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Saltanrikingsmarker i geolitoral T11-C1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Saltanrikingsmark (T11), to grunntyper (1,3).
Definert av LKM: S1∙A & TV∙1 og S1∙B & TV∙1. LKMbasistrinn: S1∙de & S1∙hi & TV∙cdefgh.
Fysiognomi: Glissen og lavvokst vegetasjon på
grus, silt eller leire, dominert av ettårige eller
kortlevde urter. Ofte dominert av enkeltarter og
med vegetasjonsfrie partier innimellom.

Geolitoral saltanrikingsmark på grus. NT: Fosnes: Jøa.

Økologisk karakteristikk: Artsfattig type med svært spesialiserte, salttolerante arter, ofte
sukkulenter eller arter med andre tilpasninger til ekstrem saltholdighet. Forekommer i svake
forsenkninger i nedre del av geolitoralbeltet på steder der det finner sted saltanriking av marka på
grunn av fordampning av saltvann. Isskuring og erosjon fra bølger og vind forhindrer etablering av
strandengvegetasjon og bidrar til dannelse av åpne, svake forsenkninger. Substratets grovhet gir en
indikasjon på graden av bølgeeksponering og erosjonsutsatthet – jo grovere, desto mer utsatt. Énartssamfunn med salturt er typisk på finmaterialstrender, noe mer artsrik vegetasjon med saftmelde,
havbendel, saltbendel og salturt kan finnes på fin grus. Tangarter kan finnes innimellom. Grensen
mot graminid-dominerte strandenger er oftest relativt tydelig.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater og forsenkninger i strandeng. Fototidspunkt i
forhold til vannstand innvirker på synlighet i flyfoto. FF: Fargen styres også i stor grad av substratet,
som overstyrer signalene fra vegetasjonen. Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Sammensatt av
grunntypene saltanrikingsmark på grus i geolitoral (T11-1) og saltanrikingsmark på silt og leire i
geolitoral (T11-3). Små forekomster vil ofte inngå i sammensatte polygoner.
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T11-1,3

1:2.500
T11-B-1,3
T11-1,3

1:5.000
T11-C-1
T11-1,3

1:10.000
T11-D-1
T11-1,3

1:20.000
T11-E-1
T11-1-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Lysimachia maritima strandkryp
Plantago maritima strandkjempe

Salicornia europaea salturt v;t
Salicornia procumbens fjæresalturt t
Spergularia media havbendel t

Spergularia salina saltbendel v;t
Suaeda maritima saftmelde t
Tripolium pannonicum strandstjerne

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-OC. Finnes langs hele kysten. Tynnes ut nordover, og er
relativt sjelden i Troms/Finnmark.
Viktigste forvekslingstyper: Saltanrikingsmark på grus i supralitoral (T11-2), eufotisk marin
sedimentbunn (M4), marin undervannseng (M7).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, sørlig strandeng EN.
Referanser og typeparalleller: U3 (VN). Deler av G05 (DNHB-13).
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Øvre saltanrikingsmark på grus T11-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Saltanrikingsmark (T11), én grunntype (2). Definert
av LKM: S1∙A & TV∙2. LKM-basistrinn: S1∙de &
TV∙ijk.
Fysiognomi: Glissen og lavvokst vegetasjon på grus
eller finere materiale, dominert av ettårige eller
kortlevde urter. Ofte dominert av enkeltarter og
med vegetasjonsfrie partier, eller mer eller mindre
vegetasjonsfri.
Økologisk karakteristikk: Artsfattig type med svært
spesialiserte, salttolerante arter, ofte sukkulenter
Supralitoral saltanrikingsmark i forsenkning i strandeng,
dominert av strandrødtopp. Øf: Råde: Oven.
eller arter med andre tilpasninger til ekstrem
saltholdighet. Forekommer i svake forsenkninger i supralitoralen på steder der sjøvann blir stående
etter flo slik at det finner sted saltanriking av marka når saltvannet fordamper; typisk i åpninger og
forsenkninger i sluttet strandengvegetasjon. Blir mindre vanlig mot nord fordi det kjøligere klimaet
medfører redusert fordampning av saltvann.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forsenkninger og åpninger i strandeng, svakt hellende flater.
Fototidspunkt i forhold til vannstand innvirker på synlighet i flyfoto. FF: Oftest lys grønn farge med
svært jevn tekstur. Tekstur og farge konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Små forekomster vil
inngå i sammensatte polygoner.
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T11-2

1:2.500
T11-B-2
T11-2

1:5.000
T11-C-2
T11-2

1:10.000
T11-D-2
T11-2

1:20.000
T11-E-1
T11-1-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Juncus gerardii saltsiv
Lysimachia maritima strandkryp
Odontites litoralis strandrødtopp v
Plantago maritima strandkjempe v

Salicornia europaea salturt v
Salicornia pojarkovae kvitsjøsalturt t
Salicornia procumbens fjæresalturt

Spergularia salina saltbendel
Suaeda maritima saftmelde
Tripolium pannonicum strandstjerne v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-OC. Finnes langs hele kysten. Tynnes ut nordover, og er
relativt sjelden i Troms/Finnmark.
Viktigste forvekslingstyper: Geolitoral saltanrikingsmark (T11-C-1).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, sørlig strandeng EN.
Referanser og typeparalleller: U3 (VN). Deler av G05 (DNHB-13).
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Strandenger i nedre og midtre
geolitoral T12-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Strandeng
(T12), to grunntyper (1,2). Definert av LKM: TV∙1,2.
LKM-basistrinn: TV∙cdef.
Fysiognomi: Lavvokst, ofte sluttet, engpreget
vegetasjon dominert av salttolerante graminider.
Økologisk karakteristikk: Nedre del av strandeng
(nedre og midtre geolitoralbelte) på beskyttede,
Strandeng i nedre og midtre geolitoral. NT: Fosnes:
lite erosjonsutsatte steder; oftest på finmateriale
Leirvika.
(silt og leire), men iblant på grus. Oversvømmes
regelmessig av sjøvann og domineres av spesialiserte, salttolerante arter. Veldrenert, uten
saltanriking. Domineres ofte av enkeltarter som kan opptre i relativt distinkte belter som løper
parallelt med strandlinja; ytterst et saltgras-belte, deretter et saltsivbelte og innenfor dette et
rødsvingelbelte. Brakkvannspreg ved elveutløp og andre steder som tilføres ferskvann. Strandenger
oppstår naturlig etter hvert som nytt land blottlegges gjennom landheving. I Nord-Norge er
strandenger stabile over lang tid, i Sør-Norge er engpregete strandenger oftest et kortvarig
suksesjonsstadium før takrør og/eller andre høyvokste arter kommer inn. Endetrinn for slike
suksesjoner er ofte en helofytt-saltvannssump (M8). Sterk eksposisjon, beite av ender, etc., kan bidra
til å forlenge det åpne engstadiet.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater i ytre deler av strandeng. Jevn struktur.
Fototidspunkt i forhold til vannstand innvirker på synlighet i flyfoto FF: Farge som regel lys grønn til
lys brun, men mørkere dersom vannstanden er høy ved fototidspunktet eller dersom høgvokste
graminider dominerer. Svært jevn tekstur. Tørr leire og silt kan gi gråere farge. Tekstur og farge
konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T12-1,2

1:2.500
T12-B-1,2
T12-1,2

1:5.000
T12-C-1
T12-1,2

1:10.000
T12-D-1
T12-1,2

1:20.000
T12-E-1
T12-1-4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein v
Armeria maritima fjærekoll v
Atriplex prostrata fjæremelde v;s[TV∙f|g]
Bolboschoenus maritimus havsivaks
v;s+[TV∙f|g]
Carex paleacea havstarr v;s+[TV∙f|g]
Carex salina fjærestarr t;v
Carex subspathacea ishavsstarr t*
Cochlearia officinalis skjørbuksurt t;v

Festuca rubra rødsvingel m*;v*
Juncus gerardii saltsiv m*;v*;t
Limonium humile strandrisp t*
Lysimachia maritima strandkryp
m;v*;t;s+[TV∙f|g]
Phragmites australis takrør m*;v
Plantago maritima strandkjempe v*;t
Potentilla anserina gåsemure v
Puccinellia maritima fjæresaltgras v;t
Puccinellia phryganodes teppesaltgras t

Salicornia europaea salturt s-[TV∙f|g]
Spergularia salina saltbendel s-[TV∙f|g]
Stellaria humifusa ishavsstjerneblom t
Suaeda maritima saftmelde s-[TV∙f|g]
Triglochin maritima fjæresauløk v;t;s[TV∙f|g]
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå v
Tripolium pannonicum strandstjerne
v*;t; s-[TV∙f|g]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes langs hele kysten. Regionale
utforminger med karakteristisk artssammensetning for sørlige (sørøstlige) og nordlige (nordøstlige)
strandenger.
Viktigste forvekslingstyper: Strandeng i øvre geolitoral og supralitoral (T12-C-2), semi-naturlig
strandeng (T33). T12 skilles fra semi-naturlige strandenger ved å mangle tydelig innslag av seminaturlige arter.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, sørlig strandeng EN
Referanser og typeparalleller: U4 (VN), G05 (DNHB-13).
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Strandenger i øvre geolitoral og
supralitoral T12-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Strandeng
(T12), to grunntyper (3,4). Definert av LKM: TV∙3,4.
LKM-basistrinn: TV∙ghijk.
Fysiognomi: Lavvokst, sluttet, engvegetasjon
dominert av salttolerante graminider og urter.
Økologisk karakteristikk: Øvre del av strandeng
(øvre geolitoral- og supralitoralbelte) på beskytStrandeng i øvre geolitoral og supralitoral. NT: Stjørdal:
tede, lite erosjonsutsatte steder, oftest på
Svea.
finmateriale (silt og leire), men iblant på grus.
Oversvømmes av sjøvann ved høyvann eller springflo. Veldrenert, uten saltanriking. Brakkvannspreg
på steder med tilførsel av ferskvann. Urterik vegetasjon som domineres av salttolerante landplanter i
tillegg til strandplanter. Strandenger oppstår naturlig etter hvert som nytt land blottlegges gjennom
landheving. I Nord-Norge er lavvokste, urterike strandenger stabile over lang tid, også i øvre del av
fjærebeltet. I Sør-Norge er denne kartleggingsenheten oftest dominert av takrør og andre høyvokste
arter, mens strandenger med engpreg oftest er et resultat av sterk beiting og derfor semi-naturlige
strandenger (T33). Strandenger med lavvokste urter og gras kan være artsrike, og flere sjeldne
karplanter er knyttet til typen.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater i ytre deler av strandeng. Oftest jevn struktur.
FF: Farge oftest lys grønn til grønn; eventuelle driftvoll-innslag ses som mørke striper. Jevn tekstur.
Tekstur og farge konsistent innen regioner. Tidevannsnivå ved fototidspunktet påvirker synligheten i
flyfoto.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T12-3,4

1:2.500
T12-B-3,4
T12-3,4

1:5.000
T12-C-2
T12-3,4

1:10.000
T12-D-2
T12-3,4

1:20.000
T12-E-1
T12-1-4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein v
Armeria maritima fjærekoll v*;t
Artemisia vulgaris burot s+[TV∙g|f]
Blysmopsis rufa rustsivaks v;t
Carex ×vacillans saltstarr t
Carex distans glisnestarr t;s-[TV∙g|f]
Carex glareosa grusstarr t
Carex maritima buestarr t
Carex salina fjærestarr v
Centaurium littorale tusengylden s[TV∙g|f]
Festuca rubra rødsvingel m*;v*
Filipendula ulmaria mjødurt v
Gentianella aurea bleiksøte t

Gentianella detonsa fjæresøte t
Juncus gerardii saltsiv m;v*
Ligusticum scothicum strandkjeks v
Lotus corniculatus tiriltunge v;s-[TV∙g|f]
Lysimachia maritima strandkryp v
Ophioglossum vulgatum ormetunge s[TV∙g|f]
Parnassia palustris jåblom v
Phragmites australis takrør m*[S];v*[S]
Plantago major groblad v; s+[TV∙g|f]
Plantago maritima strandkjempe v
Poa pratensis agg. bakkerapp v
Polygonum aviculare tungras v
Potentilla anserina gåsemure v

Rhinanthus minor småengkall s-[TV∙g|f]
Rumex crispus krushøymol v
Sagina nodosa knoppsmåarve v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v;s[TV∙g|f]
Sonchus arvensis åkerdylle v
Trifolium repens hvitkløver v;s-[TV∙g|f]
Triglochin maritima fjæresauløk v
Triglochin palustris myrsauløk v
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå v*
Tripolium pannonicum strandstjerne v
Vicia cracca fuglevikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes langs hele kysten. Regionale
utforminger med karakteristisk artssammensetning for sørlige og nordlige strandenger.
Viktigste forvekslingstyper: Nedre og midtre strandeng (T12-C-1), semi-naturlig strandeng (T33). T12
skilles fra semi-naturlige strandenger ved å mangle tydelig innslag av arter som kjennetegner seminaturlige systemer.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, sørlig strandeng EN,
Referanser og typeparalleller: U5 (VN). G05 (DNHB-13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig grov ur T13-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (1). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙1 & S1∙A. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙abc &
S1∙b.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig grov ur. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-1

1:2.500
T13-B-1
T13-1

1:5.000
T13-C-1
T13-1

1:10.000
T13-D-1
T13-1,2

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-1
T13-1,2

107
Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig ur T13-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (2). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙1 & S1∙B. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙abc &
S1∙c.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig ur. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-2

1:2.500
T13-B-2
T13-2

1:5.000
T13-C-2
T13-2

1:10.000
T13-D-1
T13-1,2

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-1
T13-1,2
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Kalkfattig grus- og sanddominert
rasmark T13-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (3). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙1 & S1∙C. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙abc &
S1∙def.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig grus- og sanddominert rasmark. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-3

1:2.500
T13-B-3
T13-3

1:5.000
T13-C-3
T13-3

1:10.000
T13-D-2
T13-3

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-2
T13-3
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Intermediær og svakt kalkrik grov ur
T13-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (4). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙2 & S1∙A. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙defg &
S1∙b.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær og svakt kalkrik grov ur. Fy: Kommune:
Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-4

1:2.500
T13-B-4
T13-4

1:5.000
T13-C-4
T13-4

1:10.000
T13-D-3
T13-4,5

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-3
T13-4,5
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Intermediær og svakt kalkrik ur T13-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (5). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙2 & S1∙B. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙defg &
S1∙c.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær og svakt kalkrik ur. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-5

1:2.500
T13-B-5
T13-5

1:5.000
T13-C-5
T13-5

1:10.000
T13-D-3
T13-4,5

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-3
T13-4,5
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Intermediær og svakt kalkrik grus- og
sanddominert rasmark T13-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (6). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙2 & S1∙C. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙defg &
S1∙def.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær og svakt kalkrik grus- og sanddominert
rasmark. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-6

1:2.500
T13-B-6
T13-6

1:5.000
T13-C-6
T13-6

1:10.000
T13-D-4
T13-6

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-4
T13-6
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Sterkt kalkrik grov ur T13-C-7
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (7). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙3 & S1∙A. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙hi & S1∙b.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-7

1:2.500
T13-B-7
T13-7

Sterkt kalkrik grov ur. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T13-C-7
T13-7

1:10.000
T13-D-5
T13-7,8

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-5
T13-7,8
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Sterkt kalkrik ur T13-C-8
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (8). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙3 & S1∙B. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙hi & S1∙c.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-8

1:2.500
T13-B-8
T13-8

Sterkt kalkrik ur. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T13-C-8
T13-8

1:10.000
T13-D-5
T13-7,8

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-5
T13-7,8
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Sterkt kalkrik grus- og sanddominert
rasmark T13-C-9

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (9). Definert av LKM: UE∙2 &
KA∙3 & S1∙C. LKM-basistrinn: UE∙defg & KA∙hi &
S1∙def.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-9

1:2.500
T13-B-9
T13-9

1:5.000
T13-C-9
T13-9

1:10.000
T13-D-6
T13-9

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-6
T13-9
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Kalkfattig fuktig grov ur T13-C-10

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (10). Definert av LKM: UE∙1 &
KA∙1 & S1∙A. LKM-basistrinn: UE∙abc & KA∙abc &
S1∙b.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig fuktig grov ur. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-10

1:2.500
T13-B-10
T13-10

1:5.000
T13-C-10
T13-10

1:10.000
T13-D-7
T13-10,11

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-7
T13-10,11
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig fuktig ur T13-C-11
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (11). Definert av LKM: UE∙1 &
KA∙1 & S1∙B. LKM-basistrinn: UE∙abc & KA∙abc &
S1∙c.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig fuktig ur. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-11

1:2.500
T13-B-11
T13-11

1:5.000
T13-C-11
T13-11

1:10.000
T13-D-7
T13-10,11

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-7
T13-10,11
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Intermediær og svakt kalkrik fuktig grov
ur T13-C-12

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (12). Definert av LKM: UE∙1 &
KA∙2 & S1∙A. LKM-basistrinn: UE∙abc & KA∙defg &
S1∙b.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær og svakt kalkrik fuktig grov ur. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-12

1:2.500
T13-B-12
T13-12

1:5.000
T13-C-12
T13-12

1:10.000
T13-D-8
T13-12,13

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-8
T13-12,13

118

Intermediær og svakt kalkrik fuktig ur
T13-C-13

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (13). Definert av LKM: UE∙1 &
KA∙2 & S1∙B. LKM-basistrinn: UE∙abc & KA∙defg &
S1∙c.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Intermediær og svakt kalkrik fuktig ur. Fy: Kommune:
Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T13-13

1:2.500
T13-B-13
T13-13

1:5.000
T13-C-13
T13-13

1:10.000
T13-D-8
T13-12,13

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-8
T13-12,13
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Sterkt kalkrik fuktig grov ur T13-C-14

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (14). Definert av LKM: UE∙1 &
KA∙3 & S1∙A. LKM-basistrinn: UE∙abc & KA∙hi & S1∙b.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:

Sterkt kalkrik fuktig grov ur. Fy: Kommune: Sted.

Målestokk
Kode
Grunntyper

1:5.000
T13-C-14
T13-14

1:500
T13-14

1:2.500
T13-B-14
T13-14

1:10.000
T13-D-9
T13-14,15

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-9
T13-14,15
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Sterkt kalkrik fuktig ur T13-C-15

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmark
(T13), én grunntype (15). Definert av LKM: UE∙1 &
KA∙3 & S1∙B. LKM-basistrinn: UE∙abc & KA∙hi & S1∙c.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:

Sterkt kalkrik fuktig ur. Fy: Kommune: Sted.

Målestokk
Kode
Grunntyper

1:5.000
T13-C-15
T13-15

1:500
T13-15

1:2.500
T13-B-15
T13-15

1:10.000
T13-D-9
T13-14,15

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T13-E-9
T13-14,15
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Kalkfattig og intermediær rabbe T14-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rabbe
(T14), én grunntype (1) og deler av en oppløst
grunntype (3). Definert av LKM: VI∙AB & KA∙1. LKMbasistrinn: VI∙abc¤ & KA∙abcde.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig og intermediær rabbe. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T14-1

1:2.500
T14-B-1
T14-1

1:5.000
T14-C-1
T14-1,3*

1:10.000
T14-D-1
T14-1,3*

1:20.000
T14-E-1
T14-1,3*

* Merk: Grunntypen T14–3 Deflasjonsrabbe (VI∙d & KA∙abcdefghi) oppløses og inngår i T14-C,D,E-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrik rabbe T14-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rabbe
(T14), én grunntype (2) og deler av en oppløst
grunntype (3). Definert av LKM: VI∙AB & KA∙2. LKMbasistrinn: VI∙abcd & KA∙fghi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkrik rabbe. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T14-2

1:2.500
T14-B-2
T14-2

1:5.000
T14-C-2
T14-2,3*

1:10.000
T14-D-2
T14-2,3*

1:20.000
T14-E-2
T14-2,3*

* Merk: Grunntypen T14–3 Deflasjonsrabbe (VI∙d & KA∙abcdefghi) oppløses og inngår i T14-C,D,E-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediær fosse-eng T15C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fosse-eng
(T15), én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1. LKMbasistrinn: KA∙cde.
Fysiognomi: Åpen frodig, engpreget vegetasjon med
urter og gras i feltsjikt, moser i bunnsjiktet. Lavvokst
og med sterkest moseinnslag nærmest fossen,
økende innslag av gras, urter og bregner med større
avstand fra fossen.

Kalkfattig og intermediær fosse-eng. Fy: Kommune:
Sted.

Økologisk karakteristikk: Fosse-eng omfatter naturlig åpne, grunnlendte, men jorddekte, engpregete
fastmarksarealer i fossesprutsonen langs elver med fosser og fossestryk. Fosse-eng finnes først og fremst i
ytterkanten av fossesprutsonen, særlig i nedre del av fossen, mellom fosseberg og skog eller fjellhei og andre
åpne fastmarkstyper. Skog etableres ikke, først og fremst fordi vedplanter ikke tåler innfrysing i is om vinteren.
Typen karakteriseres av konstant fuktig mikroklima, men mange arter tåler også tørrere perioder. Fuktigheten
avtar med økende avstand fra fossen, ettersom vanntilførselen endrer seg fra "fosseregn" med tunge dråper
nær fossen til fint "fossestøv" lenger unna. Om sommeren er det kjøligere i fosse-eng enn i tilgrensende
områder lengre fra fossen på grunn av fossespruten, om vinteren mildere inntil fossen eventuelt fryser til med
is. Artene i T15–C–1 må derfor tåle å fryse inn i is om vinteren. Kalkfattig og intermediær fosse-eng mangler
kalkkrevende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Relativt tydelige, lyse til mørkt grønne, relativt homogene og
treløse partier inntil fosser. Skilles oftest godt mot omkringliggende berg. Bratt terreng, kan ligge i
skygge på flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T15-1

1:2.500
T15-B-1
T15-1

1:5.000
T15-C-1
T15-1

1:10.000
T15-D-1
T15-1

1:20.000
T15-E-1
T15-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Athyrium distentifolium fjellburkne v
Athyrium filix-femina skogburkne v
Dryopteris expansa agg. sauetelg v
Oreopteris limbosperma smørtelg v
Phegopteris connectilis hengeving v
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla glabra glattmarikåpe v
Angelica sylvestris sløke v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Avenella flexuosa smyle v
Calamagrostis phragmitoides
skogrørkvein v
Cerastium cerastoides brearve v
Chamerion angustifolium geitrams v
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v

Deschampsia alpina fjellbunke v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Epilobium alsinifolium kildemjølke v
Festuca rubra rødsvingel v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Geum rivale enghumleblom v
Luzula sylvatica storfrytle v
Micranthes nivalis snøsildre v
Micranthes stellaris stjernesildre v
Oxyria digyna fjellsyre v
Ranunculus acris engsoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v
Rhodiola rosea rosenrot v
Rumex acetosa engsyre v

Saxifraga cernua knoppsildre v
Solidago virgaurea gullris v
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Blindia acuta rødmesigmose v
Hygrohypnum alpinum trinnbekkemose t
Hylocomiastrum pyrenaicum
seterhusmose v
Hylocomium splendens etasjemose v
Mylia taylorii rødmuslingmose v
Rhytidiadelphus loreus kystkransmose v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose v
Sarmentypnum exannulatum agg.
vrangnøkkemose v

Utbredelse og regional fordeling: BN-MA, O3-C1. Trolig hele landet, men utbredelse ikke kjent.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), rasmarkeng- og hei (T16), åpen flomfastmark
(T18).

Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, inngår i fosseberg og fosse-eng
Referanser og typeparalleller: Q4 (VN), F05 (DNHB13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrik fosse-eng T15-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fosse-eng
(T15), én grunntype (2). Definert av LKM: KA∙2. LKMbasistrinn: KA∙fgh.
Fysiognomi: Åpen frodig, engpreget vegetasjon med
urter og gras i feltsjikt, moser i bunnsjiktet. Lavvokst
og med sterkest moseinnslag nærmest fossen,
økende innslag av gras, urter og bregner med større
avstand fra fossen.

Kalkrik fosse-eng. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Fosse-eng omfatter naturlig åpne, grunnlendte, men jorddekte, engpregete
fastmarksarealer i fossesprutsonen langs elver med fosser og fossestryk. Fosse-eng finnes først og fremst i
ytterkanten av fossesprutsonen, særlig i nedre del av fossen, mellom fosseberg og skog eller fjellhei og andre
åpne fastmarkstyper. Skog etableres ikke, først og fremst fordi vedplanter ikke tåler innfrysing i is om vinteren.
Typen karakteriseres av konstant fuktig mikroklima, men mange arter tåler også tørrere perioder. Fuktigheten
avtar med økende avstand fra fossen, ettersom vanntilførselen endrer seg fra "fosseregn" med tunge dråper
nær fossen til fint "fossestøv" lenger unna. Om sommeren er det kjøligere i fosse-eng enn i tilgrensende
områder lengre fra fossen på grunn av fossespruten, om vinteren mildere, inntil fossen eventuelt fryser til med
is. Artene i T15–C–2 må derfor tåle å fryse inn i is om vinteren. Kalkrik fosse-eng inneholder kalkkrevende arter
i tillegg til arter fra kalkfattig og intermediær fosse-eng.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Relativt tydelige, lyse til mørkt grønne, relativt homogene og
treløse partier inntil fosser. Skilles oftest godt mot omkringliggende berg. Bratt terreng, kan ligge i
skygge på flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T15-2

1:2.500
T15-B-2
T15-2

1:5.000
T15-C-2
T15-2

1:10.000
T15-D-2
T15-2

1:20.000
T15-E-2
T15-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Athyrium distentifolium fjellburkne v
Athyrium filix-femina skogburkne v
Dryopteris expansa agg. sauetelg v
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla glabra glattmarikåpe v
Angelica sylvestris sløke v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Calamagrostis phragmitoides
skogrørkvein v
Cerastium cerastoides brearve v
Chamerion angustifolium geitrams v
Cicerbita alpina turt s-(KAf|e)
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v
Deschampsia alpina fjellbunke v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Epilobium alsinifolium kildemjølke v

Filipendula ulmaria mjødurt s-(KAf|e)
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Geum rivale enghumleblom v
Micranthes nivalis snøsildre v
Micranthes stellaris stjernesildre v
Milium effusum myskegras s-(KAf|e)
Oxyria digyna fjellsyre v
Poa alpina fjellrapp s+(KAf|e)
Poa nemoralis lundrapp v
Ranunculus acris bakkesoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v
Rhodiola rosea rosenrot v
Rumex acetosa engsyre v
Saxifraga aizoides gulsildre s*(KAf|e)
Saxifraga cernua knoppsildre v

Saxifraga oppositifolia rødsildre s*(KAf|e)
Solidago virgaurea gullris v
Trollius europaeus ballblom s-(KAf|e)
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Climacium dendroides palmemose s(KAf|e)
Hygrohypnum alpinum trinnbekkemose t
Hylocomiastrum pyrenaicum
seterhusmose v
Hylocomium splendens etasjemose v
Rhytidiadelphus triquetrus storkransmose
s-(KAf|e)
Sarmentypnum sarmentosum
blodnøkkemose s-(KAf|e)
Scorpidium revolvens agg. rødmakkmose
s*(KAf|e)

Utbredelse og regional fordeling: BN-MA, O3-C1. Trolig hele landet, men utbredelse ikke kjent.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), rasmarkeng- og hei (T16), åpen flomfastmark
(T18).

Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, inngår i fosseberg og fosse-eng
Referanser og typeparalleller: Q4 (VN), F05 (DNHB13).
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Kalkfattig rasmarkeng og -hei T16-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmarkheiog eng (T16), én grunntype (1). Definert av LKM:
KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙abc & KI∙0a.
Fysiognomi: Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte,
rasutsatte skråninger.
Økologisk karakteristikk: Rasmarkeng og -hei omfatter
deler av talusskråninger med stabilisert, jorddekt mark og
sluttet vegetasjon. Betinges av stadig tilførsel av

Kalkfattig rasmarkeng og -hei. Fy: Kommune: Sted.

rasmateriale (snø, steiner) ovenfra, men er stabil nok til at karplanter dominerer vegetasjonen.
Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og grovere blokker nederst i rasmarka medfører
at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker. Naken rasmark mangler jorddekke og domineres
av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei. Mangler intermediære
og kalkkrevende arter. Kan av og til være beitepåvirket.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken
rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T16-1

1:2.500
T16-B-1
T16-1

1:5.000
T16-C-1
T16-1

1:10.000
T16-D-1
T16-1

1:20.000
T16-E-1
T16-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik v
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Antennaria dioica kattefot t
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Arabidopsis thaliana vårskrinneblom v
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Arenaria serpyllifolia sandarve v
Atocion rupestre småsmelle t
Avenella flexuosa smyle v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Cerastium fontanum vanlig arve v
Dactylis glomerata hundegras v

Empetrum nigrum krekling v
Epilobium collinum bergmjølke t
Festuca ovina sauesvingel v
Festuca rubra rødsvingel v
Geranium robertianum stankstorkenebb
t
Hylotelephium maximum smørbukk v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Luzula spicata aksfrytle v
Molinia caerulea blåtopp v
Myosotis arvensis åkerforglemmegei v
Polypodium vulgare sisselrot v
Prunella vulgaris blåkoll v
Rhodiola rosea rosenrot v

Rumex acetosella småsyre v
Sedum annuum småbergknapp v
Solidago virgaurea gullris v
Stellaria graminea grasstjerneblom v
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Vicia cracca fuglevikke v
Vicia sepium gjerdevikke v
Viola tricolor stemorsblom v
Viscaria vulgaris engtjæreblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), Fjellhei, leside og tundra (T3), semi-naturlig eng
(T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F1ab (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Intermediær rasmarkeng og -hei T16-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmarkheiog eng (T16), én grunntype (2). Definert av LKM:
KA∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙de & KI∙0a.
Fysiognomi: Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte,
rasutsatte skråninger.
Økologisk karakteristikk: Rasmarkeng og -hei omfatter
deler av talusskråninger med stabilisert, jorddekt mark og
sluttet vegetasjon. Betinges av stadig tilførsel av

Intermediær rasmarkeng og -hei. Fy: Kommune: Sted.

rasmateriale (snø, steiner) ovenfra, men er stabil nok til at karplanter dominerer vegetasjonen.
Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og grovere blokker nederst i rasmarka medfører
at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker. Naken rasmark mangler jorddekke og domineres
av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei. Mangler kalkkrevende
arter, men inneholder noe mer kalkkrevende arter enn kalkfattig rasmarkeng. Kan av og til være
beitepåvirket.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken
rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T16-2

1:2.500
T16-B-2
T16-2

1:5.000
T16-C-2
T16-2

1:10.000
T16-D-2
T16-2,5

1:20.000
T16-E-1
T16-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik v
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Arabidopsis thaliana vårskrinneblom v
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Arenaria serpyllifolia sandarve v
Atocion rupestre småsmelle v
Avenella flexuosa smyle v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex muricata piggstarr s+[KA·d|c]
Convallaria majalis liljekonvall s[KA·d|c]
Dactylis glomerata hundegras v
Epilobium collinum bergmjølke t
Erigeron acris bakkestjerne v

Euphrasia stricta kjerteløyentrøst
s+[KA·d|c]
Festuca ovina sauesvingel v
Festuca rubra rødsvingel v
Fragaria vesca markjordbær s+[KA·d|c]
Galium verum gulmaure s+[KA·d|c]
Geranium lucidum blankstorkenebb v
Hylotelephium maximum smørbukk v
Knautia arvensis rødknapp s+[KA·d|c]
Lathyrus linifolius knollerteknapp v
Lathyrus sylvestris skogflatbelg
s+[KA·d|c]
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Luzula spicata aksfrytle v
Moehringia trinervia maurarve
s+[KA·d|c]
Molinia caerulea blåtopp v

Pilosella officinarum hårsveve v
Pimpinella saxifraga gjeldkarve
s+[KA·d|c]Poa glauca blårapp
s+[KA·d|c]
Poa nemoralis lundrapp s+[KA·d|c]
Rhodiola rosea rosenrot v
Rubus saxatilis teiebær s+[KA·h|g]
Stellaria graminea grasstjerneblom v
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver v
Turritis glabra tårnurt s+[KA·h|g]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Veronica officinalis legeveronika v
Vicia cracca fuglevikke v
Vicia sepium gjerdevikke v
Viola canina engfiol v
Viola tricolor stemorsblom v
Viscaria vulgaris engtjæreblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), Fjellhei, leside og tundra (T3), semi-naturlig eng
(T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F1ab (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Svakt kalkrik rasmarkeng og -hei T16-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmarkheiog eng (T16), én grunntype (3). Definert av LKM:
KA∙3 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg & KI∙0a.
Fysiognomi: Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte,
rasutsatte skråninger.
Økologisk karakteristikk: Rasmarkeng og -hei omfatter
deler av talusskråninger med stabilisert, jorddekt mark og
sluttet vegetasjon. Betinges av stadig tilførsel av

Svakt kalkrik rasmarkeng og -hei. Fy: Kommune: Sted.

rasmateriale (snø, steiner) ovenfra, men er stabil nok til at karplanter dominerer vegetasjonen.
Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og grovere blokker nederst i rasmarka medfører
at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker. Naken rasmark mangler jorddekke og domineres
av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei. Skilles fra fattig og
intermediær rasmarkeng ved forekomst av klart kalk kalkkrevende arter, men mangler arter som er
sterkt kalkkrevende. Kan av og til være beitepåvirket.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken
rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T16-3

1:2.500
T16-B-3
T16-3

1:5.000
T16-C-3
T16-3

1:10.000
T16-D-3
T16-3,4,6

1:20.000
T16-E-1
T16-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Anthyllis vulneraria rundbelg s+[KA·f|e]
Arabis hirsuta bergskrinneblom
s+[KA·f|e]
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Arenaria serpyllifolia sandarve v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex digitata fingerstarr s+[KA·f|e]
Carex muricata piggstarr v
Carex ornithopoda fuglestarr s+[KA·f|e]
Cerastium alpinum fjellarve s+[KA·f|e]
Clinopodium vulgare kransmynte v
Convallaria majalis liljekonvall v
Corydalis intermedia lerkespore
s+[KA·f|e]
Cotoneaster integerrimus dvergmispel v

Draba incana lodnerublom s-[KA·f|e]
Elymus caninus hundekveke s-[KA·f|e]
Erigeron acris bakkestjerne v
Erysimum strictum berggull v
Euphrasia stricta kjerteløyentrøst v
Fragaria vesca markjordbær v
Galium boreale hvitmaure s-[KA·f|e]
Galium verum gulmaure v
Geranium lucidum blankstorkenebb v
Knautia arvensis rødknapp v
Lappula deflexa hengepiggfrø v
Lathyrus linifolius knollerteknapp v
Lathyrus sylvestris skogflatbelg v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Melica nutans hengeaks s-[KA·d|c]
Moehringia trinervia maurarve v
Origanum vulgare bergmynte s+[KA·f|e]
Pilosella officinarum hårsveve v

Pimpinella saxifraga gjeldkarve v
Poa glauca blårapp v
Poa nemoralis lundrapp v
Polygonatum odoratum kantkonvall s[KA·f|e]
Rubus saxatilis teiebær v
Salix hastata bleikvier v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne
s+[KA·f|e]
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver v
Turritis glabra tårnurt v
Veronica chamaedrys tveskjeggveronika
v
Veronica officinalis legeveronika v
Vicia cracca fuglevikke v
Viola canina engfiol v
Viola mirabilis krattfiol v

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), Fjellhei, leside og tundra (T3), semi-naturlig eng
(T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F1ab (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei T16-C4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmarkheiog eng (T16), én grunntype (4). Definert av LKM:
KA∙4 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi & KI∙0a.
Fysiognomi: Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte,
rasutsatte skråninger.
Økologisk karakteristikk: Rasmarkeng og -hei omfatter

Sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei. Fy: Kommune: Sted.

deler av talusskråninger med stabilisert, jorddekt mark og
sluttet vegetasjon. Betinges av stadig tilførsel av rasmateriale (snø, steiner) ovenfra, men er stabil nok

til at karplanter dominerer vegetasjonen. Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og
grovere blokker nederst i rasmarka medfører at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker.
Naken rasmark mangler jorddekke og domineres av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart
raspreg skiller fra fjellhei. Skilles fra svakt kalkrik rasmarkeng ved forekomst sterkt kalkkrevende
arter. Kan av og til være beitepåvirket.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken
rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T16-4

1:2.500
T16-B-4
T16-4

1:5.000
T16-C-4
T16-4

1:10.000
T16-D-3
T16-3,4,6

1:20.000
T16-E-1
T16-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acinos arvensis bakkemynte s+[KA·h|g]
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Anthyllis vulneraria rundbelg v
Arabis hirsuta bergskrinneblom t
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Arenaria serpyllifolia sandarve v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex digitata fingerstarr v
Carex muricata piggstarr v
Carex ornithopoda fuglestarr v
Cerastium alpinum fjellarve v
Clinopodium vulgare kransmynte v
Convallaria majalis liljekonvall v
Corydalis intermedia lerkespore v
Cotoneaster integerrimus dvergmispel v
Cypripedium calceolus marisko t

Draba incana lodnerublom v
Dryas octopetala reinrose s+[KA·h|g]
Elymus caninus hundekveke v
Epipactis atrorubens rødflangre
s+[KA·h|g]
Erysimum strictum berggull v
Fragaria vesca markjordbær v
Galium boreale hvitmaure v
Galium verum gulmaure v
Geranium lucidum blankstorkenebb v
Hypochaeris maculata flekkgrisøre s[KA·f|e]
Knautia arvensis rødknapp v
Lappula deflexa hengepiggfrø v
Lathyrus vernus vårerteknapp v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Melica nutans hengeaks v
Origanum vulgare bergmynte v

Polygonatum odoratum kantkonvall v
Polystichum lonchitis taggbregne
s+[KA·h|g]
Salix hastata bleikvier v
Saxifraga adscendens skåresildre v
Saxifraga oppositifolia rødsildre v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver v
Turritis glabra tårnurt v
Veronica chamaedrys tveskjeggveronika
v
Veronica fruticans bergveronika
s+[KA·h|g]
Veronica officinalis legeveronika v
Vicia cracca fuglevikke v
Viola canina engfiol v
Viola mirabilis krattfiol v
Viola rupestris kalkfiol s+[KA·h|g]

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), Fjellhei, leside og tundra (T3), semi-naturlig eng
(T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F1ab (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Kildepåvirket intermediær rasmarkeng
og -hei T16-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmarkheiog eng (T16), én grunntype (5). Definert av LKM:
KA∙2 & KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙de & KI∙bc.
Fysiognomi: Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte,
rasutsatte skråninger.
Økologisk karakteristikk: Rasmarkeng og -hei omfatter
deler av talusskråninger med stabilisert, jorddekt mark og
sluttet vegetasjon. Betinges av stadig tilførsel av

Kildepåvirket intermediær rasmarkeng og -hei. Fy:
Kommune: Sted.

rasmateriale (snø, steiner) ovenfra, men er stabil nok til at karplanter dominerer vegetasjonen.
Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og grovere blokker nederst i rasmarka medfører
at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker. Naken rasmark mangler jorddekke og domineres
av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei. Kildevannstilførsel med
relativt høy markfuktighet og mineralnæring gir innslag av kildemarksarter. Skilles fra kildepåvirket
kalkrik rasmarkeng ved å mangle klart kalkkrevende arter. Kan av og til være beitepåvirket.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken
rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T16-5

1:2.500
T16-B-5
T16-5

1:5.000
T16-C-5
T16-5

1:10.000
T16-D-2
T16-2,5

1:20.000
T16-E-1
T16-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Angelica sylvestris sløke v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Avenella flexuosa smyle v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Cerastium fontanum vanlig arve v
Chamerion angustifolium geitrams s[KI·b|a]
Corydalis intermedia lerkespore v
Cotoneaster integerrimus dvergmispel v
Dactylis glomerata hundegras v
Daphne mezereum tysbast s-[KI·b|a]
Dryopteris expansa agg. sauetelg s[KI·b|a]

Festuca rubra rødsvingel v
Filipendula ulmaria mjødurt s-[KI·b|a]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb s[KI·b|a]
Geum urbanum kratthumleblom s[KI·b|a]
Hypericum maculatum firkantperikum v
Lathyrus pratensis gulflatbelg v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Melica nutans hengeaks v
Molinia caerulea blåtopp v
Mycelis muralis skogsalat v
Orchis mascula vårmarihand v

Poa nemoralis lundrapp v
Ranunculus acris engsoleie v
Ribes spicatum villrips v
Rubus idaeus bringebær v
Rubus saxatilis teiebær v
Rumex acetosa engsyre v
Silene vulgaris engsmelle v
Solidago virgaurea gullris v
Stachys sylvatica skogsvinerot s[KI·b|a]
Valeriana sambucifolia vendelrot s[KI·b|a]
Vicia cracca fuglevikke v
Vicia sylvatica skogvikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), Fjellhei, leside og tundra (T3), semi-naturlig eng
(T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F1ab (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei
T16-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmarkheiog eng (T16), én grunntype (6). Definert av LKM:
KA∙3,4 & KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙fghi & KI∙bc.
Fysiognomi: Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte,
rasutsatte skråninger.
Økologisk karakteristikk: Rasmarkeng og -hei omfatter
deler av talusskråninger med stabilisert, jorddekt mark og
sluttet vegetasjon. Betinges av stadig tilførsel av

Kildepåvirket kalkrik rasmarkeng og -hei. Fy: Kommune:
Sted.

rasmateriale (snø, steiner) ovenfra, men er stabil nok til at karplanter dominerer vegetasjonen.
Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og grovere blokker nederst i rasmarka medfører
at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker. Naken rasmark mangler jorddekke og domineres
av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei. Kildevannstilførsel med
relativt høy markfuktighet og mineralnæring gir innslag av kildemarksarter. Skilles fra kildepåvirket
intermediær rasmarkeng ved forekomst klart kalkkrevende arter. Kan av og til være beitepåvirket.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken
rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T16-6

1:2.500
T16-B-6
T16-6

1:5.000
T16-C-6
T16-6

1:10.000
T16-D-3
T16-3,4,6

1:20.000
T16-E-1
T16-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Angelica sylvestris sløke v
Avenella flexuosa smyle v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex capillaris hårstarr s-[KI·b|a]
Carex flava gulstarr s-[KI·b|a]
Cerastium fontanum vanlig arve v
Chamerion angustifolium geitrams s[KI·b|a]
Corydalis intermedia lerkespore v
Cotoneaster integerrimus dvergmispel v
Cypripedium calceolus marisko
s*[KA·f|e]
Dactylis glomerata hundegras v
Daphne mezereum tysbast s-[KI·b|a]

Dryopteris expansa agg. sauetelg s[KI·b|a]
Elymus caninus hundekveke s-[KA·f|e]
Festuca rubra rødsvingel v
Filipendula ulmaria mjødurt s-[KI·b|a]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb s[KI·b|a]
Geum urbanum kratthumleblom s[KI·b|a]
Gymnadenia conopsea brudespore
s*[KA·f|e]
Hypericum maculatum firkantperikum v
Lathyrus vernus vårerteknapp s+[KA·f|e]
Lotus corniculatus tiriltunge v
Melica nutans hengeaks v
Molinia caerulea blåtopp v

Mycelis muralis skogsalat v
Orchis mascula vårmarihand v
Poa nemoralis lundrapp v
Ranunculus acris engsoleie v
Ribes spicatum villrips v
Rubus idaeus bringebær v
Rubus saxatilis teiebær v
Rumex acetosa engsyre v
Salix hastata bleikvier v
Saxifraga aizoides gulsildre s*[KA·f|e]
Solidago virgaurea gullris v
Stachys sylvatica skogsvinerot s[KI·b|a]
Valeriana sambucifolia vendelrot s[KI·b|a]
Vicia cracca fuglevikke v
Vicia sylvatica skogvikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), Fjellhei, leside og tundra (T3), semi-naturlig eng
(T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F1ab (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Sterkt raspreget rasmarkeng og -hei
T16-C-7

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Rasmarkheiog eng (T16), én grunntype (7). Definert av LKM:
KA∙1-4 & KI∙1 & RU∙2. LKM-basistrinn: KA∙abcdefghi
& KI∙0a & RU∙de.
Fysiognomi: Eng- eller heipreget vegetasjon i bratte,
rasutsatte skråninger med så sterk forstyrrelse, at
vegetasjonen er glissen og usammenhengende
Ustabilt rasmateriale grunnet stadige ras.

Sterkt raspreget rasmarkeng og -hei. Fy: Kommune:
Sted.

Økologisk karakteristikk: Sterkt raspreget rasmarkeng og -hei omfatter deler av talusskråninger der ras
forekommer svært ofte, slik at marka er ustabil og sluttet vegetasjon ikke utvikles. Betinges av svært hyppig
tilførsel av rasmateriale (snø, steiner) ovenfra. Sortering av rasmaterialet med finmateriale øverst og
grovere blokker nederst i rasmarka medfører at rasmarkeng og -hei er vanligst øverst i rasmarker.
Sterkt raspreget rasmarkeng og -hei er en dårlig kjent type og artssammensetningen er derfor lite
kjent. Artstabellen nedenfor er derfor foreløpig. Typen kjennetegnes også ved redusert artsantall på
grunn av de ustabile forholdene med sterkt raspreg. Naken rasmark mangler jorddekke og domineres
av moser og lav. Ustabilisert vegetasjon med klart raspreg skiller fra fjellhei.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Grønn relativt jevn struktur på flybilder skiller godt mot naken
rasmark, berg og skog. Ofte i mosaikk med naken rasmark (T13). Bratt terreng gir skyggeeffekter.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T16-7

1:2.500
T16-B-7
T16-7

1:5.000
T16-C-7
T16-7

1:10.000
T16-D-4
T16-7

1:20.000
T16-E-1
T16-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Arabidopsis petraea aurskrinneblom t
Arabidopsis thaliana vårskrinneblom v
Arabis hirsuta bergskrinneblom v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v

Campanula rotundifolia blåklokke v
Cerastium fontanum vanlig arve v
Dactylis glomerata hundegras v
Draba incana lodnerublom v
Erysimum strictum berggull t
Festuca rubra rødsvingel v

Juncus trifidus rabbesiv t
Lappula deflexa hengepiggfrø t
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Molinia caerulea blåtopp v
Noccaea caerulescens vårpengeurt v
Poa glauca blårapp v

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O3-C1. Vanligst på Vestlandet, i Nord-Norge og i fjellet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), Fjellhei, leside og tundra (T3), semi-naturlig eng
(T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: F1ab (VN), B01 delvis (DNHB13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Jordskred T17-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Aktiv
skredmark (T17), én grunntype (1). Definert av LKM:
S1∙A. LKM-basistrinn: S1∙0.
Fysiognomi: Består av naken jord eller lavvokst,
pionerpreget vegetasjon med moser, lav og
karplanter på regelmessig forstyrret mark.

Økologisk karakteristikk: Jordskred omfatter mark
på ustabilt substrat, dominert av jord. Typen finnes i Jordskred. Fy: Kommune: Sted.
bratte skråninger med aktive massebevegelsesprosesser som fører til hyppig skredaktivitet, der
stadig utglidning av jordmasser fører til en småskala variasjon av naken jord og pionerpreget
vegetasjon. Skred forekommer hyppigst langs elver og bekker som renner gjennom løsmasselag,
f.eks. i ravinedaler. Elver som undergraver skråninger med jord vil på grunn av sideerosjon fra
vannet, holde skråningen bratt og sørge for at skredmarka stadig forstyrres av gjentatte småskred og
derved holdes åpen. Skredintensiteten kan variere, men er sterkt nok til at artssammensetningen er
vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark. Jordskred er betinget av at forstyrrelsen ikke er så
sterkt at mineraljord blottes. Siden jordlaget oftest er nokså tynt, er det usikkert om typen faktisk
forekommer, og artssammensetningen er derfor lite kjent. Naken jord eller pionervegetasjon preger
naturtypen, som også skilles fra andre skredmarker etter substrat.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne jordskred skilles i
flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T17-1

1:2.500
T17-B-1
T17-1

1:5.000
T17-C-1
T17-1

1:10.000
T17-D-1
T17-1

1:20.000
T17-E-1
T17-1

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse ukjent.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), grus- og sandskred (T17-C-2), silt- og leirskred (T17-C-3),
historisk skredmark (T25).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Grus- og sandskred T17-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Aktiv
skredmark (T17), to grunntyper (2,3). Definert av
LKM: S1∙B,C. LKM-basistrinn: S1∙defg.
Fysiognomi: Består av naken sand og grus eller
lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og
karplanter på regelmessig forstyrret mark.

Økologisk karakteristikk: Grus- og sandskred
omfatter mark på ustabilt substrat, dominert av grus Grus- og sandskred. Fy: Kommune: Sted.
og/eller sand. Typen finnes i bratte skråninger med aktive massebevegelsesprosesser som fører til
hyppig skredaktivitet, der stadig utglidning av løsmasser medfører småskala variasjon av naken sand
eller grus og pionerpreget vegetasjon. Skred forekommer hyppigst langs elver og bekker som renner
gjennom løsmasselag, f.eks. bresjøavsetninger. Elver som undergraver skråninger med sand og grus
vil på grunn av sideerosjon fra vannet, holde skråningen bratt og sørge for at skredmarka stadig
forstyrres av gjentatte mindre skred og derved holdes åpen. Skredintensiteten vil variere, men er
sterkt nok til at artssammensetningen er vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark. Typisk er
også variasjon med naken sand eller grus på nylig skredpåvirket mark og mer vegetasjonsdekte
områder der det er lenger tid siden siste skred. Over tid kan spredte busker etableres. Dersom
skredaktiviteten opphører vil suksesjonen resultere i skog. Skred innebærer starten på et
primærsuksesjonsforløp. Små, hyppige skred resulterer i at mineraljord blottlegges nok til at
artssammensetningen får innslag av forstyrrelsestolerante arter som pionermoser og karplanter.
Artssammensetningen er dårlig undersøkt, men naken sand og grus i veksling med pionervegetasjon

preger naturtypen. Skilles også fra andre skredmarker etter substrat. Typisk er sandgråmose
Racomitrium canescens agg. og saltlavarter Stereocaulon spp. Et spesialtilfelle av grus- og sandskred
er jordpyramider.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i bratte skråninger. Grus- og sandskred skilles i
flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T17-2,3

1:2.500
T17-B-2,3
T17-2,3

1:5.000
T17-C-2
T17-2,3

1:10.000
T17-D-2
T17-2,3

1:20.000
T17-E-2
T17-2,3

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse ukjent, trolig BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), jordskred (T17-C-1), silt- og leirskred (T17-C-3), historisk
skredmark (T25).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Jordpyramide (CR) inngår i typen.
Referanser og typeparalleller: –
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Silt- og leirskred T17-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Aktiv
skredmark (T17), én grunntype (4). Definert av LKM:
S1∙D. LKM-basistrinn: S1∙hi.
Fysiognomi: Består av naken silt og leire eller
lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og
karplanter på regelmessig forstyrret mark.

Økologisk karakteristikk: Silt- og leirskred omfatter
Silt- og leirskred. Fy: Kommune: Sted.
mark på ustabilt substrat, dominert av silt og/eller
leire. Typen finnes i bratte skråninger med aktive massebevegelsesprosesser som fører til hyppig
skredaktivitet, der stadig utglidning av løsmasser gir småskala variasjon av naken silt eller leire og
pionerpreget vegetasjon. Skred forekommer hyppigst langs elver og bekker som renner gjennom
løsmasselag, f.eks. i raviner. Elver som undergraver skråninger vil på grunn av sideerosjon fra vannet,
holde skråningen bratt og sørge for at skredmarka stadig forstyrres av gjentatte mindre skred og
derved holdes åpen. Skredintensiteten kan variere, men er sterkt nok til at artssammensetningen er
vesentlig forskjellig fra tilsvarende stabil mark. Typisk er variasjon med naken silt eller leire der skred
nylig har gått og vegetasjonsdekte områder der det er lenger tid siden siste skred. Over tid kan
spredte busker etableres. Dersom skredaktiviteten opphører vil suksesjonen resultere i skog. Skred
innebærer starten på et primærsuksesjonsforløp. Små, hyppige skred resulterer i at mineraljord blottlegges nok
til at artssammensetningen får innslag av forstyrrelsestolerante arter (typisk små pionermoser, og
karplantearter som er avhengig av blottlagt mineraljord for å spire). Artssammensetningen er dårlig

undersøkt. Naken silt og leire i veksling med pionervegetasjon preger naturtypen. Skilles også fra
andre skredmarker etter substrat.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i bratte skråninger. Silt- og leirskred skilles i flybilder
fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T17-4

1:2.500
T17-B-4
T17-4

1:5.000
T17-C-3
T17-4

1:10.000
T17-D-3
T17-4

1:20.000
T17-E-3
T17-4

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse ukjent, trolig BN-MB, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), jordskred (T17-C-1), silt- og leirskred (T17-C-3), historisk
skredmark (T25).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Åpne flom-fastmarker på sand, grus og
stein T18-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
flomfastmark (T18), to grunntyper (1,2) og deler av
en oppløst grunntype (4). Definert av LKM: S1∙A,B &
VF∙1. LKM-basistrinn: S1∙cdefg & VF∙cdef.
Fysiognomi: Elveører med stein, grus eller sand.
Varierer fra sterkt flomutsatte rullesteinører uten
Åpne flom-fastmarker på sand, grus og stein. Fy:
vegetasjon, til mindre flomutsatte elveører og
Kommune: Sted.
strender med stein, grus eller sand. Åpen,
pionerpreget vegetasjon dominert av urter, graminider og spredte busker. Vegetasjonsdekning
varierer fra manglende til relativt tett. Flompåvirkningen er så sterk at trær ikke etableres.
Økologisk karakteristikk: Forekommer i flomsonen først og fremst langs elver, men også på flate
strender langs større innsjøer. Dannes ved vekslende sedimentasjon og erosjon av flomvann.
Forekommer i relativt slake elvepartier, og som sandur der breelver passerer større elvesletter, men
med så sterkt eksponering at tresjikt ikke dannes. Eksponeringsgrad øker fra innerkant og utover mot
selve elveløpet, der vegetasjon som oftest mangler. Humusfattig substrat dominert av sand, grus
eller stein, på fattig og intermediært substrat. Skilles fra kalkrik flomfastmark ved mangel på
kalkkrevende arter. Skilles fra flommark på silt og leire etter kornstørrelse. Fjellplanter som spres
nedover langs elvene er vanlig særlig i nordboreal sone.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater i tilknytning til innsjøer og elver. Størst
utstrekning i nedre del av vassdrag, der dalene flater ut. Typisk også i slake dalstrekninger og der en
elv munner ut i en annen elv. Ofte lyse farger i flybilder pga. lav vegetasjonsdekning, økende
vegetasjonsdekning mot innekant, ofte med striper av vegetasjon. Også banker og øyer ute i
elveløpet. Ofte i mosaikk med åpen flomfastmark på silt og leire.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T18-1,2

1:2.500
T18-B-1
T18-1

1:5.000
T18-C-1
T18-1,2*

1:10.000
T18-D-1
T18-1,2*

1:20.000
T18-E-1
T18-1-3*

* Merk: Grunntypen T18–4 Sterkt eksponert åpen flomfastmark (SI∙cde-C & VF∙gh¤) oppløses og inngår i T18-C,D,E.

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Arabidopsis petraea aurskrinneblom t*
Astragalus alpinus setermjelt v
Calamagrostis neglecta smårørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex bicolor hvitstarr t
Deschampsia cespitosa ssp. glauca
elvebunke t*
Elymus caninus hundekveke v

Equisetum arvense åkersnelle v
Juncus arcticus finnmarkssiv v
Leucanthemum vulgare prestekrage v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Lupinus polyphyllus hagelupin v
Micranthes stellaris stjernesildre v
Myricaria germanica klåved t*
Oxyria digyna fjellsyre v
Rumex acetosella småsyre t

Scorzoneroides autumnalis føllblom t
Vicia cracca fuglevikke v
Stereocaulon glareosum grussaltlav t*
Stereocaulon rivulorum bresaltlav t*
Calliergonella lindbergii engbroddmose v

Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
s*(S1g|h)
Racomitrium canescens agg.
sandgråmose s*(S1g|h)

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O2-C1. Finnes i hele landet, mest typisk på Østlandet, i
Trøndelag og Nordland til Finnmark, samt indre fjordstøk på Vestlandet. Mangler i ytre kyststrøk.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen flomfastmark på silt og leire (T18-C-2), eller kalkrik grus og stein
(T18-C-3). Gradvis overgang mot flomskogsmark (T-30). Flommarkskratt med mandelpil, doggpil,
tindved, gråor og vierarter føres til T-30.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT
Referanser og typeparalleller: Q1, Q2 og Q3 (delvis) i (VN). E04 uten krattvegetasjon (DNHB13).
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Åpen flomfastmark på silt og leire T18C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
flomfastmark (T18), én grunntype (3). Definert av
LKM: S1∙C & VF∙1. LKM-basistrinn: S1∙hi & VF∙cdef.
Fysiognomi: Elveører med silt og leire på beskyttede
steder ofte i indre del av elveører, flomløp eller
evjer. Åpen, pionerpreget vegetasjon dominert av
moser, urter og graminider. Vegetasjonsdekning
varierer fra manglende til relativt tett.

Åpen flomfastmark på silt og leire. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Forekommer i flomsonen først og fremst langs elver, men også på flate
strender langs større innsjøer, der flompåvirkningen er så sterk at trær ikke etableres. Dannes ved
vekslende sedimentasjon og erosjon av flomvann. Forekommer i slake, stilleflytende elvepartier, men
med så sterkt eksponering at tresjikt ikke dannes. Eksponeringsgrad lavere enn for T18-C-1.
Humusfattig substrat dominert av silt og leire, på fattig og intermediært substrat. Skilles fra kalkrik
flomfastmark ved mangel på kalkkrevende arter og fra flommark på sand, grus og stein etter
kornstørrelse. Fjellplanter som spres nedover langs elvene er vanlig særlig i nordboreal sone.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater langs innsjøer og elver. Størst utstrekning i
nedre del av vassdrag, der dalene flater ut. Typisk også i slake dalstrekninger og der en elv munner ut
i en annen elv. Ofte i flomløp eller i mosaikk med åpen flomfastmark på silt og leire.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T18-3

1:2.500
T18-B-3
T18-3

1:5.000
T18-C-2
T18-3

1:10.000
T18-D-2
T18-3

1:20.000
T18-E-1
T18-1-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Equisetum arvense åkersnelle v
Agrostis stolonifera krypkvein v
Alopecurus aequalis vassreverumpe
s*(S1h|g)
Alopecurus geniculatus knereverumpe
s*(S1h|g)
Caltha palustris bekkeblom s*(S1h|g)
Cardamine amara bekkekarse s*(S1h|g)
Crassula aquatica firling t
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Elatine spp. evjeblomarter
Eleocharis acicularis nålesivaks v
Filipendula ulmaria mjødurt v
Galium palustre myrmaure v

Juncus filiformis trådsiv v Limosella
aquatica evjebrodd t
Lythrum portula vasskryp t
Mentha arvensis åkermynte s*(S1h|g)
Myosotis laxa sumpforglemmegei
s*(S1h|g)
Persicaria minor småslirekne t
Poa palustris myrrapp x
Prunella vulgaris blåkoll v
Ranunculus repens krypsoleie v
Ranunculus reptans evjesoleie t
Subularia aquatica sylblad t
Tussilago farfara hestehov t
Viola palustris myrfiol v

Acaulon muticum vortesvøpmose t
Blasia pusilla flekkmose v
Calliergonella cuspidata
sumpbroddmose v
Fossombronia wondraczekii leirlurv v
Riccia beyrichiana solgaffelmose t
Riccia bifurca rennegaffelmose t
Riccia canaliculata furegaffelmose t
Riccia cavernosa krystallgaffelmose t
Riccia huebeneriana svampgaffelmose t

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O2-C1. Finnes i hele landet, mest typisk på Østlandet, i
Trøndelag og Nordland til Finnmark, samt indre fjordstøk på Vestlandet. Mangler i ytre kyststrøk.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen flomfastmark på sand, grus og stein (T18-C-1), eller kalkrik grus og
stein (T18-C-3). Gradvis overgang mot flomskogsmark (T-30). Flommarkskratt med mandelpil,
doggpil, tindved, gråor og vierarter føres til T-30.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT
Referanser og typeparalleller: O1, Q1, Q2 og Q3 (delvis) i (VN). E02, E03, E04, E12 (DNHB13).
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Åpen flomfastmark på kalkrik grus og
stein T18-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
flomfastmark (T18), én grunntype (5). Definert av
LKM: S1∙A & VF∙1 & KA∙2. LKM-basistrinn: S1∙cde &
VF∙cdef & KA∙fgh.
Fysiognomi: Elveører med stein, grus eller sand.
Varierer fra sterkt flomutsatte rullesteinører uten
Åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein. Fy:
vegetasjon, til mindre flomutsatte elveører og
Kommune: Sted.
strender med stein, grus eller sand. Åpen,
pionerpreget vegetasjon dominert av urter, graminider og spredte busker. Vegetasjonsdekning
varierer fra manglende til relativt tett.
Økologisk karakteristikk: Forekommer i flomsonen først og fremst langs elver, men også på flate
strender langs større innsjøer, der flompåvirkningen er så sterk at trær ikke etableres. Dannes ved
vekslende sedimentasjon og erosjon av flomvann. Forekommer i relativt slake elvepartier, og som
sandur der breelver passerer større elvesletter, men med så sterkt eksponering at tresjikt ikke
dannes. Eksponeringsgrad øker fra innerkant og utover mot selve elveløpet, der vegetasjon som
oftest mangler. Humusfattig substrat dominert av sand, grus eller stein på kalkrikt substrat. Skilles fra
fattig flomfastmark ved forekomst av kalkkrevende arter. Skilles fra flommark på silt og leire etter
kornstørrelse. Fjellplanter som spres nedover langs elvene er vanlig særlig i nordboreal sone.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater i tilknytning til innsjøer og elver. Størst
utstrekning i nedre del av vassdrag, der dalene flater ut. Typisk også i slake dalstrekninger og der en
elv munner ut i en annen elv. Ofte lyse farger i flybilder pga. lav vegetasjonsdekning, økende
vegetasjonsdekning mot innekant, ofte med striper av vegetasjon. Også banker og øyer ute i
elveløpet. Ofte i mosaikk med åpen flomfastmark på silt og leire.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T18-5

1:2.500
T18-B-5
T18-5

1:5.000
T18-C-3
T18-5

1:10.000
T18-D-3
T18-5

1:20.000
T18-E-2
T18-5

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Equisetum variegatum fjellsnelle t
Selaginella selaginoides dvergjamne t
Agrostis capillaris engkvein v
Astragalus alpinus setermjelt v
Bistorta vivipara harerug v
Calamagrostis neglecta smårørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex bicolor hvitstarr t
Carex panicea kornstarr x
Cerastium alpinum fjellarve t

Cerastium cerastoides brearve t
Galium boreale hvitmaure v
Juncus arcticus finnmarkssiv v
Juncus castaneus kastanjesiv s*(KAf|e)
Juncus triglumis trillingsiv s*(KAf|e)
Lotus corniculatus tiriltunge v
Micranthes stellaris stjernesildre v
Myricaria germanica klåved t*
Oxyria digyna fjellsyre v
Pinguicula vulgaris tettegras s*(KAf|e)

Saxifraga aizoides gulsildre s*(KAf|e)
Saxifraga oppositifolia rødsildre
s*(KAf|e)
Tofieldia pusilla bjørnebrodd s*(KAf|e)
Trisetum spicatum svartaks s*(KAf|e)
Climacium dendroides palmemose t
Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
s*(S1g|h)
Racomitrium canescens agg.
sandgråmose s*(S1g|h)

Utbredelse og regional fordeling: BN-LA, O2-C1. Finnes i hele landet på kalkrikt substrat, mest typisk
på Østlandet, i Trøndelag og Nordland til Finnmark, samt indre fjordstøk på Vestlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen flomfastmark på sand, grus og stein (T18-C-1), eller silt og leire
(T18-C-2). Gradvis overgang mot flomskogsmark (T-30). Flommarkskratt med mandelpil, doggpil,
tindved, gråor og vierarter føres til T-30.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT.
Referanser og typeparalleller: Q1, Q2 og Q3 (delvis) i (VN). E04 uten krattvegetasjon (DNHB13).
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Åpen flomfastmark på sand med klart
erosjonspreg T18-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åpen
flomfastmark (T18), én grunntype (6). Definert av
LKM: S1∙B & VF∙1 & FR∙B. LKM-basistrinn: S1∙fg &
VF∙cdef & FR∙a.
Fysiognomi: Flommark på innsjøstrender og
grytehullsjøer med sandsubstrat. Åpen,
pionerpreget vegetasjon dominert av moser, urter,
og graminider. Vegetasjonsdekning varierer fra
manglende til relativt tett.

Åpen flomfastmark på sand med klart erosjonspreg. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Forekommer i flomsonen rundt grytehullsjøer og på flate strender langs
større innsjøer. Dannes ved erosjon av flomvann i løsmasser. Karakteriseres av langvarig
oversvømmelse om våren, og tørker gradvis opp utover sommeren. Relativt næringsrikt. Utnyttes
noen ganger til husbeite.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater langs innsjøer og tjern. Gjenkjennes som
relativt homogen, grønn brem mellom vannflate og utenforliggende naturtyper, oftest skogkant eller
engvegetasjon.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T18-6

1:2.500
T18-B-6
T18-6

1:5.000
T18-C-4
T18-6

1:10.000
T18-D-4
T18-6

1:20.000
T18-E-3
T18-6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Elatine spp. evjeblomarter t
Eleocharis acicularis nålesivaks v
Galium palustre myrmaure v
Juncus filiformis trådsiv v
Lythrum portula vasskryp t

Mentha arvensis åkermynte v
Persicaria minor småslirekne t
Ranunculus repens krypsoleie v
Rorippa palustris brønnkarse v

Rumex longifolius høymol v
Veronica scutellata veikveronika t
Viola persicifolia bleikfiol t

Utbredelse og regional fordeling: Bn-MB, O2-OC. Utbredelse mangelfullt kjent.
Viktigste forvekslingstyper: Helofyttsump (L4), åpen flomfastmark på silt og leire (T18-C-2), seminaturlig våteng (V10).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT.
Referanser og typeparalleller: O1, Q1, Q2 i (VN). E02, E03, E04, E12 (DNHB13).
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Kalkfattige finjordsflekker T19-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Oppfrysingsmark (T19), én grunntype (1) og deler av
en oppløst grunntype (3). Definert av LKM: SI∙AB &
KA∙1. LKM-basistrinn: SI∙cdh& KA∙bcde.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig oppfrysingsmark. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T19-1

1:2.500
T19-B-1
T19-1,3*

1:5.000
T19-C-1
T19-1,3*

1:10.000
T19-D-1
T19-1,3*

1:20.000
T19-E-1
T19-1,3*

* Merk: Grunntypen T19–3 Steindominert oppfrysingsmark (VI∙d & KA∙abcdefghi) oppløses og inngår i T19-C,D,E-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrike finjordsflekker T19-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Oppfrysingsmark (T19), én grunntype (2) og deler av
en oppløst grunntype (3). Definert av LKM: SI∙AB &
KA∙2. LKM-basistrinn: SI∙cdh & KA∙fgh.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkrik oppfrysingsmark. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T19-2

1:2.500
T19-B-2
T19-2,3*

1:5.000
T19-C-2
T19-2,3*

1:10.000
T19-D-2
T19-2,3*

1:20.000
T19-E-2
T19-2,3*

* Grunntypen T19–3 Steindominert oppfrysingsmark (VI∙d & KA∙abcdefghi) oppløses og inngår i T19-C,D,E-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig og intermediær
isinnfrysingsmark T20-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Isinnfrysingsmark (T20), én grunntype (1). Definert
av LKM: KA∙1. LKM-basistrinn: KA∙cde.
Fysiognomi: Åpen heipreget vegetasjon med
flerårige urter og gras, iblant innslag av lyngvekster.
Både moser og lav vanlig i bunnsjiktet. Spredte
busker kan forekomme.

Kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Typen forekommer i
forsenkninger og dødisgroper på løsmasser som er så lett drenert at forsenkningene ikke fylles med
vann. Dermed dannes heller ikke våtmarksvegetasjon. Ved mye nedbør på frossen mark og i
snøsmeltingen samles imidlertid vann i bunnen av forsenkningene og enkelte år kan vegetasjonen
fryse inn i is. Under slike forhold utvikles en heipreget vegetasjon med arter som tåler å fryse inn i is.
Typen forutsetter tidvis langvarig og stabil frost, og fremmes av kalde vintre og tynt eller manglende
snødekke. Den synes derfor å være begrenset til områder med svakt kontinentalt klima og er ikke
kjent fra lavlandet. Tresjikt mangler delvis på grunn av lave vintertemperaturer; direkte fordi
forsenkningene er kuldemagasiner. Kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark mangler
kalkkrevende arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forsenkninger med isinnfrysingsmark ses tydelig på flybilder med
god oppløsning. Typen skilles godt fra omkringliggende skog og lavdominert hei øverst i gropene ved
å ha en tuet struktur.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T20-1

1:2.500
T20-B-1
T20-1

1:5.000
T20-C-1
T20-1

1:10.000
T20-D-1
T20-1

1:20.000
T20-E-1
T20-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anthoxanthum nipponicum fjellgulaks v
Avenella flexuosa smyle m v*
Carex bigelowii stivstarr v
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Empetrum nigrum krekling v
Festuca ovina sauesvingel v
Trientalis europaea skogstjerne v

Vaccinium uliginosum blokkebær v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Aulacomnium palustre myrfiltmose v
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum commune storbjørnemose v
Polytrichum strictum filtbjørnemose v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v

Sanionia uncinata klobleikmose v
Cetraria islandica islandslav v
Cetrariella delisei snøskjerpe v
Cladonia arbuscula agg. lys reinlav v
Cladonia gracilis syllav v
Cladonia pyxidata kornbrunbeger v
Cladonia rangiferina grå reinlav v
Cladonia stellaris kvitkrull v
Flavocetraria nivalis gulskinn v
Peltigera aphthosa grønnever v

Utbredelse og regional fordeling: MB-NB, OC-C1. Utbredelse ikke kjent.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: –
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Kalkrik isinnfrysingsmark T20-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Isinnfrysingsmark (T20), én grunntype (2). Definert
av LKM: KA∙2. LKM-basistrinn: KA∙fgh.
Fysiognomi: Åpen engpreget vegetasjon med
flerårige urter og gras. Både moser og lav vanlig i
bunnsjiktet. Spredte busker kan forekomme.
Økologisk karakteristikk: Typen forekommer i
Kalkrik isinnfrysingsmark. Fy: Kommune: Sted.
forsenkninger og dødisgroper på løsmasser som er
så lett drenert at forsenkningene ikke fylles med vann. Dermed dannes heller ikke
våtmarksvegetasjon. Ved mye nedbør på frossen mark og i snøsmeltingen samles imidlertid vann i
bunnen av forsenkningene og enkelte år kan vegetasjonen fryse inn i is. Under slike forhold utvikles
en eng- eller heipreget vegetasjon med arter som tåler å fryse inn i is. Typen forutsetter tidvis
langvarig og stabil frost, og fremmes av kalde vintre og tynt eller manglende snødekke. Den synes
derfor å være begrenset til områder med svakt kontinentalt klima og er ikke kjent fra lavlandet.
Tresjikt mangler delvis på grunn av lave vintertemperaturer; direkte fordi forsenkningene er
kuldemagasiner. Skilles fra kalkfattig og intermediær isinnfrysingsmark ved forekomst av
kalkkrevende arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forsenkninger med isinnfrysingsmark ses tydelig på flybilder med
god oppløsning.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T20-2

1:2.500
T20-B-2
T20-2

1:5.000
T20-C-2
T20-2

1:10.000
T20-D-2
T20-2

1:20.000
T20-E-2
T20-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Botrychium boreale fjellmarinøkkel s[KA·f|e]
Achillea millefolium ryllik v
Anthoxanthum nipponicum fjellgulaks v
Astragalus alpinus setermjelt v
Avenella flexuosa smyle v
Bistorta vivipara harerug s+[KA·f|e]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v
Carex vaginata slirestarr v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Erigeron acer ssp. acer bakkestjerne s[KA·f|e]

Euphrasia stricta kjerteløyentrøst v
Festuca ovina sauevingel v
Galium boreale hvitmaure s+[KA·f|e]
Gentiana nivalis snøsøte s+[KA·f|e]
Linnaea borealis linnea v
Luzula multiflora engfrytle v
Potentilla crantzii flekkmure s+[KA·f|e]
Pulsatilla vernalis mogop s-[KA·f|e]
Pyrola minor perlevintergrønn v
Ranunculus acris engsoleie v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne
s+[KA·f|e]
Trientalis europaea skogstjerne v
Vicia cracca fuglevikke v

Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum commune storbjørnemose
v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Sanionia uncinata klobleikmose v
Cetraria islandica islandslav v
Cetrariella delisei snøskjerpe v
Cladonia arbuscula agg. lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v
Cladonia stellaris kvitkrull v

Utbredelse og regional fordeling: MB-NB, OC-C1. Utbredelse ikke kjent.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: –
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Forstrand og primærdyner T21-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Sanddynemark (T21), to grunntyper (1,2). Definert
av LKM: SS∙1,2. LKM-basistrinn: SS∙abc.
Fysiognomi: Lavvokst, glissen vegetasjon med
urter og gras, uten bunnsjikt, eller vegetasjonsfri
sandflate. Sandsubstrat dominerer.
Økologisk karakteristikk: Finnes på åpne
sanddominerte områder, fortrinnsvis på relativt
eksponerte steder langs kysten, unntaksvis i
Forstrand og primærdyner. VA: Farsund: Einarsneset.
innlandet. Betinget av tilførsel av sand (fra havet)
med sterk vind. Forstrand og primærdyner omfatter de ytterste ustabile delene av aktive
sanddynesystemer, samt ‘vanlige’ sandstrender utenom sanddynesystemene. Dominert av åpne,
ustabile sandflater med sparsom vegetasjon som tåler vinderosjon og sandpåleiring. Tørr sand i øvre
lag og lengst fra stranda, oftest stabilt fuktig sand i dypere lag. Nesten uten organisk materiale, men
noe tang og tare kan forekomme. Artsfattig, ofte én-artssamfunn. Regionale utforminger med
karakteristisk artssammensetning i sørlige og nordlige deler av landet. Forekommer i innlandet i
forbindelse med elvebanker langs større elver (f.eks. Tana) eller på erosjonsutsatte steder med åpne
sandflater (f.eks. i Folldal der sandig morene gjennomskjæres av elva Folla).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Først og fremst på svært svakt hellende flater ut mot havet.
Relativt jevn struktur. FF: Sanddominans gir lyst grå til hvite farger i flyfoto: grusdominans gir noe
mørkere fargenyanser. Flekker med vegetasjon lyst grønne til brune. Svært jevn tekstur. Tekstur og
farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T21-1,2

1:2.500
T21-B-1,2
T21-1,2

1:5.000
T12-C-1
T21-1,2

1:10.000
T21-D-1
T21-1,2

1:20.000
T21-E-1
T21-1-8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Cakile maritima strandreddik v;t; s BNNB og ASHTZ, O3-OC -[SS∙c|d]
Carex arenaria sandstarr v

Kali turgida sodaurt t;s-[SS∙c|d]
Leymus arenarius strandrug v;t
Honckenya peploides strandarve v;t;
s-[SS∙c|d]

Elytrigia juncea ssp. boreoatlantica
strandkveke t

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes langs hele kysten.
Viktigste forvekslingstyper: Hvite og grå dyner (T21-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU
Referanser og typeparalleller: V6 (VN), delvis G03 og G04 (DNHB-13).
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Kvite og grå dyner T21-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Sanddynemark (T21), to grunntyper (3,4), samt
deler av ustabil (erodert) sanddyne (8). Definert av
LKM: SS∙3,4. LKM-basistrinn: SS∙def.
Fysiognomi: Glissen til nokså sluttet vegetasjon,
ytterst dominert av store gras; gradvis økning i
dekning av lavvokste urter og gras med økende
avstand fra stranda. Bunnsjikt mangler eller har
lav dekning. Sandsubstrat dominerer.

Kvit og grå dyne med marehalm, brune dyner til høyre og
forstrand til venstre. VA: Farsund: Lomsesanden.

Økologisk karakteristikk: Opptrer innenfor
forstrand og primærdyner i sanddynesystemer, fortrinnsvis på relativt eksponerte steder langs
kysten, unntaksvis i innlandet. Betinget av tilførsel av sand (fra havet) med sterk vind. Kvit dyne er en
artsfattig, grasdominert, tørr naturtype, uten bunnsjikt, typisk med åpne sandflater mellom høyvokste gras som tåler sterk sandpåleiring og vindslitasje. Marehalm dominerer i sør, strandrug i nord.
Sanda stabiliseres mer og mer med økende avstand fra strandlinja. Kvite dyner går da over i grå
dyner som karakteriseres av lavere sandtilførsel og svakere vindforstyrrelse, som åpner for jordsmonnsutvikling slik at et humuslag bygger seg opp og jordfuktigheten øker. Dominert av lavvokste
urter og gras, flekkvis med moser og lav. Kalkinnholdet avhenger av mengden skjellrester i sanda,
tilført og akkumulert organisk materiale (tang og tare, humusutvikling), og utvaskingen av næringsstoffer, som øker med økende avstand fra stranda (tid siden landet steg av hav). Forekommer i
innlandet i forbindelse med elvebanker eller på andre erosjonsutsatte steder med åpne sandflater.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: FF: Lys grønn eller lys brun farge; mot gråhvit ved høy dekning av
naken sand. Noe mindre jevn tekstur enn forstrand og primærdyner. Tekstur og farge konsistent
innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T21-3,4

1:2.500
T21-B-3,4
T21-3,4

1:5.000
T21-C-2
T21-3,4

1:10.000
T21-D-2
T21-3,4

1:20.000
T21-E-1
T21-1-8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik v;s+[SS∙d|c]
Ammophila arenaria marehalm
t*;m*;v;s+[SS∙e|f][S]
Astragalus alpinus setermjelt v;s[SS∙e|d][N]
Campanula rotundifolia blåklokke
v;s+[SS∙d|c]
Carex arenaria sandstarr v;t¤
Dianthus superbus silkenellik s[SS∙d|c][N]
Eryngium maritimum strandtorn t
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v;sFestuca rubra rødsvingel
m;v*;s+[SS∙d|c]

Galium verum gulmaure v;s*[SS∙e|d]
Gentianella aurea bleiksøte s-[SS∙e|d]
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Honckenya peploides strandarve s[SS∙f|g]
Lathyrus japonicus strandflatbelg t¤
Leymus arenarius strandrug v; s+[SS∙f|g]
Lotus corniculatus tiriltunge v;ss+[SS∙e|d]
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v;
s*[SS∙e|d]
Poa pratensis bakkerapp v; s+[SS∙e|d]
Potentilla anserina gåsemure
v;s+[SS∙d|c]

Salix repens krypvier s-[SS∙d|c]
Sedum acre bitterbergknapp
v;t¤;s+[SS∙d|c]
Sonchus arvensis åkerdylle v
Thalictrum minus kystfrøstjerne
s*[SS∙d|c]
Vicia cracca fuglevikke v;s+[SS∙d|c]
Viola tricolor stemorsblom s-[SS∙d|c]
Syntrichia ruraliformis dynehårstjerne
m;v*
Sanionia uncinata klobleikmose v;ss*[SS∙e|d]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Flekkvis på egnete steder langs hele
kysten. Regionale utforminger med karakteristisk artssammensetning.
Viktigste forvekslingstyper: Forstrand og primærdyne (T21-C-1), brun dyne og dynehei (T21-C-3).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU
Referanser og typeparalleller: V7, W1 (VN), delvis G03 (DNHB-13).
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Brun dyne og dynehei T21-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Sanddynemark (T21), to grunntyper (5,6), samt
deler av ustabil (erodert) sanddyne (8). Definert av
LKM: SS∙5,6. LKM-basistrinn: SS∙ghi.
Fysiognomi: Sluttet eng- eller heipreget
vegetasjon, dominert av lavvokste urter og gras
eller lyng og lave busker. Bunnsjikt med moser og
lav.
Økologisk karakteristikk: Opptrer på stabiliserte
Brun dyne og dynehei med eroderte partier. Fi: Vadsø:
dyner innenfor hvite og grå dyner, typisk innerst i
Skallbukta.
de åpne delene av store sanddyneområder, på
relativt eksponerte steder langs kysten, unntaksvis i innlandet. Sandtilførselen er lav, og
vegetasjonen i de urte- og grasdominerte, ofte svært artsrike brune dynene med engpreg og i de
lyngdominerte dyneheiene domineres av arter uten spesielle tilpasninger til å tåle sandpåleiring.
Kalkinnholdet avhenger av mengden skjellrester i sanda, graden av utvasking og hvor tjukt humuslag
som er bygd opp. Generelt øker humuslagets tjukkelse og jordfuktigheten med økende avstand fra
stranda. Innholdet av skjellrester i sanda er viktig for artssammensetningen. Moser og lav kan
dominere, mens marehalm og strandrug mangler eller er sparsomt til stede. Ofte utnyttet til spredt
utmarksbeite (tydelig beitepreget, HI∙a). Dyneheiene domineres av lyng og lave busker, i sør ofte
krypvier og røsslyng, i nord krekling og iblant reinrose. Kan forekomme i innlandet langs store elver.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: FF: Mørk til grønn farge i flyfoto, ofte noe varierende tekstur.
Tekstur og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T21-5,6

1:2.500
T12-B-5,6
T21-5,6

1:5.000
T12-C-3
T21-5,6

1:10.000
T21-D-3
T21-5,6

1:20.000
T21-E-1
T21-1-8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik v*
Anthyllis vulneraria rundbelg s-[SS∙g|f]
Astragalus alpinus setermjelt v [N]
Avenula pubescens dunhavre s+[SS∙g|f]
Calluna vulgaris røsslyng m;v;s*[SS∙i|h]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex arenaria sandstarr v
Carex rupestris bergstarr s+[SS∙g|f][N]
Dianthus superbus silkenellik t[N]
Dryas octopetala reinrose s+[SS∙g|f ][N]
Empetrum nigrum krekling v;s-[SS∙i|h]

Festuca rubra rødsvingel v*
Galium verum gulmaure v;t¤
Gentianella aurea bleiksøte t
Hieracium umbellatum skjermsveve v;s[SS∙g|f]
Jasione montana blåmunke s-[SS∙g|f]
Linum catharticum vill-lin s-[SS∙g|f]
Lotus corniculatus tiriltunge v
Pilosella officinarum hårsveve s-[SS∙g|f]
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v;
t¤[SS∙gh]

Plantago lanceolata smalkjempe s[SS∙g|f]
Salix repens krypvier t¤[SS∙gh]
Sedum acre bitterbergknapp v
Thalictrum minus kystfrøstjerne t¤
Viola tricolor stemorsblom t¤
Brachythecium albicans bleiklundmose v
Syntrichia ruraliformis dynehårstjerne
m;v*
Cetraria islandica islandslav
v*;s+[SS∙g|f]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes flekkvis på egnete steder langs
hele kysten. Regionale utforminger med karakteristisk artssammensetning i sørlige og nordlige deler
av landet.
Viktigste forvekslingstyper: Grå og brun dyne (T21-C-2), sanddyne-eng med klart hevdpreg og
gjødselpåvirkning (T32-C-19).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, sørlig etablert sanddynemark EN.
Referanser og typeparalleller: V7, W1 (VN), delvis G03 (DNHB-13).
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Dynetrau T21-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Sanddynemark (T21), én grunntype (7). Definert
av LKM: SS∙5,6 & VM∙2. LKM-basistrinn: SS∙ghi &
VM∙ab.
Fysiognomi: Åpen til sluttet, ofte heipreget
vegetasjon, dominert av lavvokste urter og gras,
ofte også lave busker. Bunnsjiktet kan ha høy
mosedekning.
Økologisk karakteristikk: Opptrer på stabiliserte
dyner på eksponerte steder langs kysten,
Stort dynetrau med krypvier. VA: Farsund: Åsen.
unntaksvis i innlandet. Dynetrau dannes på
steder der vinden har fått ekstra godt tak, sanda blir erodert helt ned til grunnvannet og det dannes
forsenkninger. Disse forsenkningene kan i vinterhalvåret fylles opp med vann og is, mens de i
sommerhalvåret kan tørke opp. Disse forsenkningene (dynetrau som landform) kan alternativt
inneholde myr og/eller ferskvannsforekomster. Naturtypen dynetrau omfatter vekselfuktige eller
fuktige (men ikke våte) steder i forsenkninger i sanddyneområder, med betydelig humusdannelse og
sterkt innslag av fuktighetskrevende arter. Innholdet av skjellrester i sanda er viktig for artssammensetningen; kalkkrevende arter og en artsrik flora kan forekomme.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: FF: Oftest mørk grønn farge i flyfoto, men kan variere en god del.
Variasjonsbredden inkluderer lyst brungrønne og grågrønne fargetoner (f.eks. ved dominans av
krypvier). Forsenkninger i etablerte dyner, jevn struktur i bunnen som gir meget jevn tekstur. Tekstur
og farge konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T21-8

1:2.500
T21-B-8
T21-8

1:5.000
T21-C-4
T21-8

1:10.000
T21-D-4
T21-8

1:20.000
T21-E-1
T21-1-8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein
v;s*[VM∙a|0]
Calamagrostis neglecta smårørkvein
v;s*[VM∙ a|0]
Carex flacca blåstarr s+*[VM∙ a|0]
Carex maritima buestarr v;s*[VM∙ a|0]
Carex nigra slåttestarr v;s*[VM∙ a|0]
Carex viridula var. pulchella musestarr
s*[VM∙ a|0]
Equisetum arvense åkersnelle v; s+[VM∙
a|0]
Festuca rubra rødsvingel v

Juncus alpinoarticulatus skogsiv
v;s*[VM∙ a|0]
Juncus anceps svartsiv t*
Juncus arcticus finnmarkssiv t;v
Juncus articulatus ryllsiv v;s*[VM∙ a|0]
Juncus balticus sandsiv t;v
Juncus supinus krypsiv s*[VM∙ a|0]
Parnassia palustris jåblom s*[VM∙ a|0]
Pedicularis sceptrum-carolinum
kongsspir s*[VM∙0][N]
Phragmites australis takrør v;s*[VM∙
a|0]
Plantago maritima strandkjempe
s*[VM∙ a|0]

Poa pratensis bakkerapp v
Primula stricta smalnøkleblom s*[VM∙
a|0][N]
Rhinanthus minor småengkall s-[VM∙
a|0]
Sagina nodosa knoppsmåarve s*[VM∙0]
Salix hastata bleikvier s*[VM∙ a|0]
Salix repens krypvier m*;v
Triglochin palustris myrsauløk s*[VM∙
a|0]
Calliergonella cuspidata
sumpbroddmose m;v;s*[VM∙ a|0]
Sanionia uncinata klobleikmose m;v
Syntrichia ruraliformis dynehårstjerne v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Finnes flekkvis på egnete steder langs
hele kysten. Regionale utforminger med karakteristisk artssammensetning i sørlige og nordlige deler
av landet.
Viktigste forvekslingstyper: Grå og brun dyne (T21-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU.
Referanser og typeparalleller: W4 (VN), delvis G03 (DNHB-13).
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Kalkfattig og intermediær fjellgrashei
T22-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellgrashei
og grastundra (T22), én grunntype (1). Definert av
LKM: KA∙1 & SV∙1. LKM-basistrinn: KA∙bcde & SV∙0.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T22-1

1:2.500
T22-B-1
T22-1

Kalkfattig og intermediær fjellgrashei. Fy: Kommune:
Sted.

1:5.000
T22-C-1
T22-1

1:10.000
T22-D-1
T22-1,2

1:20.000
T22-E-1
T22-1,2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediært grassnøleie
T22-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellgrashei
og grastundra (T22), én grunntype (2). Definert av
LKM: KA∙1 & SV∙2. LKM-basistrinn: KA∙bcde& SV∙ab.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T22-2

1:2.500
T22-B-2
T22-2

Kalkfattig og intermediært grassnøleie. Fy: Kommune:
Sted.

1:5.000
T22-C-2
T22-2

1:10.000
T22-D-1
T22-1,2

1:20.000
T22-E-1
T22-1,2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrik fjellgrashei T22-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellgrashei
og grastundra (T22), én grunntype (3). Definert av
LKM: KA∙2 & SV∙1. LKM-basistrinn: KA∙fgh & SV∙0.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T22-3

1:2.500
T22-B-3
T22-3

Kalkrik fjellgrashei. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T22-C-3
T22-3

1:10.000
T22-D-2
T22-3,4

1:20.000
T22-E-2
T22-3,4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrikt grassnøleie T22-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Fjellgrashei
og grastundra (T22), én grunntype (4). Definert av
LKM: KA∙2 & SV∙2. LKM-basistrinn: KA∙fgh & SV∙ab.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T22-4

1:2.500
T22-B-4
T22-4

Kalkrikt grassnøleie. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T22-C-4
T22-4

1:10.000
T22-D-2
T22-3,4

1:20.000
T22-E-2
T22-3,4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Ferskvannsdriftvoll T23-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Ferskvannsdriftvoll (T23), én grunntype (1).
Fysiognomi: Oftest lavvokst vegetasjon med ett- til
flerårige urter og gras på driftmateriale i flomsonen.
Økologisk karakteristikk: Ferskvannsdriftvoll

forekommer spredt i supralitoral- og øvre geolitoralbeltet
langs store innsjøer som tilføres betydelige mengder mer
eller mindre grovt organisk materiale, f.eks. kvister, lauv,
Ferskvannsdriftvoll. Fy: Kommune: Sted.
dødt plantemateriale fra helofyttbelter, rakler, pollen mv.
Ferskvannsdriftvoller har relativt klare likheter med driftvoll i saltvannssystemer og, i likhet med disse, sterkt
innslag av nitrofile arter, deriblant karakteristiske pionérarter som f.eks. sumpforglemmegei Myosotis laxa,
vasspepper Persicaria hydropiper og nikkebrønsle Bidens cernua. Forekommer vanligvis på finmaterialrik

grunn, på fuktig og næringsrik mark.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer på strender i flomsonen langs store innsjøer. Dekker
trolig små arealer og er da vanskelig å identifisere på flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T23-B-1
T23-1

T23-1

1:5.000
T23-C-1
T23-1

1:10.000
T23-D-1
T23-1

1:20.000
T23-E-1
T23-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein v
Alopecurus aequalis vassreverumpe v
Bidens cernua nikkebrønsle v

Bidens tripartita flikbrønsle v
Myosotis laxa sumpforglemmegei v
Persicaria hydropiper vasspepper v

Persicaria lapathifolia kjertelhønsegras
v
Persicaria minor småslirekne v

Utbredelse og regional fordeling: BN-SB, O3-OC. Utbredelse lite kjent. Trolig hovedsakelig i
lavlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Helofytt-ferskvannsump (L4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: O2 (VN)
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Beskyttede og moderat eksponerte
driftvoller T24-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Driftvoll
(T24), to grunntyper (1,2). Definert av LKM: VF∙1,2.
LKM-basistrinn: VF∙cde.
Fysiognomi: Urtedominert relativt høyvokst
vegetasjon på flerårige tangvoller, ofte som lange
smale belter langs strender.
Beskyttede og moderat eksponerte driftvoller. Fy:

Økologisk karakteristikk: Driftvoller dannes i øvre
Kommune: Sted.
geolitoral og supralitoral sone på relativt eksponerte
steder som regelmessig tilføres tang og tare fra havet. Det tilførte materialet akkumuleres i form av
varige driftvoller. Driftmaterialet er rikt på N og P og vegetasjonen domineres derfor av nitrofile
"ugress"-arter. Mengden tilført organisk materiale og graden av forstyrrelse (fra bølgeslag) varierer
mye. Beskyttede og moderat eksponerte driftvoller skilles fra ettårsdriftvoller ved at de forekommer
på mer beskyttede steder og derfor i mindre grad er utsatt for forstyrrelse. Det gjør at flerårige arter
kan dominere. På solrike dager har driftvoller mye høyere temperatur enn omgivelsene på grunn av
den mørke fargen og den raske nedbrytningen av organisk materiale. Varmekrevende arter finnes
derfor ofte lenger mot nord i driftvoller enn i andre naturtyper. Tilsig av ferskvann fra landsiden
reduserer saliniteten og gir økt innslag av nitrofile fuktmarksarter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan ses som smale grønne til mørkebrune belter på strender,
oftest tydelig separert fra vegetasjonen omkring. Ofte mer uryddig struktur enn strandenger.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T24-1,2

1:2.500
T24-B-1,2
T24-1,2

1:5.000
T24-C-1
T24-1,2

1:10.000
T24-D-1
T24-1,2

1:20.000
T24-E-1
T24-1-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein v
Alopecurus arundinaceus
strandreverumpe t
Angelica archangelica ssp. litoralis
strandkvann s-[VF·e|f]
Angelica sylvestris sløke v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Artemisia vulgaris burot s-[VF·e|f]
Atriplex littoralis strandmelde v
Atriplex prostrata fjæremelde v
Barbarea stricta stakekarse s-[VF·e|f]
Bidens tripartita flikbrønsle v
Calystegia sepium strandvindel t
Catabrosa aquatica kildegras v
Cochlearia officinalis skjørbuksurt v
Dactylis glomerat hundegras v

Elytrigia repens kveke v
Euphorbia palustris strandvortemelk v
Festuca rubra rødsvingel v
Filipendula ulmaria mjødurt v
Galeopsis bifida vrangdå v
Galeopsis tetrahit kvassdå v
Galium aparine klengemaure v
Geranium pratense engstorkenebb v
Isatis tinctoria vaid t
Leymus arenarius strandrug v
Ligusticum scothicum strandkjeks s[VF·e|f]
Persicaria hydropiper vasspepper v
Phalaroides arundinacea strandrør v
Poa trivialis markrapp v
Potentilla anserina gåsemure v

Ranunculus repens krypsoleie v
Ranunculus sceleratus tiggersoleie v
Rorippa palustris brønnkarse s-[VF·e|f]
Rumex aquaticus vasshøymol v
Rumex crispus krushøymol s-[VF·e|f]
Rumex longifolius høymol s-[VF·e|f]
Silene uniflora strandsmelle v
Sonchus arvensis åkerdylle t
Stachys palustris åkersvinerot v
Stellaria crassifolia saftstjerneblom t
Stellaria media vassarve v
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå t
Tripolium pannonicum strandstjerne v
Urtica dioica stornesle s-[VF·e|f]
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Vicia cracca fuglevikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Langs hele kysten.
Viktigste forvekslingstyper: Strandeng (T12), grus- og steindominert strand og strandlinje (T29).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: V2, V3 (VN), G06 (DNHB13)

153
Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Ettårsdriftvoll T24-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Driftvoll
(T24), én grunntype (3). Definert av LKM: VF∙3. LKMbasistrinn: VF∙f.
Fysiognomi: Urtedominert vegetasjon på kortvarige,
ustabile tangvoller, ofte som lange smale belter
langs strender.

Økologisk karakteristikk: Ettårsdriftvoller dannes i
Ettårsdriftvoll. Fy: Kommune: Sted.
øvre geolitoral og supralitoral sone på eksponerte
steder som regelmessig tilføres tang og tare fra havet, men som utsettes for så hyppig
bølgeforstyrrelse at driftmaterialet ofte fjernes igjen. Driftmaterialet er rikt på N og P og
vegetasjonen domineres derfor av ettårige, nitrofile "ugress"-arter. Mengden tilført organisk
materiale varierer mye. Ettårsdriftvoller skilles fra beskyttede og moderat eksponerte driftvoller ved
at de forekommer på mer eksponerte steder og derfor er utsatt for mer høyere
forstyrrelsesintensitet. Driftvoller har høyere temperatur enn omgivelsene grunnet mørk farge og
rask nedbrytning av organisk materiale. Derfor er det ofte innslag av varmekrevende arter lenger mot
nord i driftvoller enn andre naturtyper
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan ses som smale grønne til mørkebrune belter på strender,
oftest tydelig separert fra omgivende vegetasjon. Ofte mer uryddig struktur enn strandenger.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T24-3

1:2.500
T24-B-3
T24-3

1:5.000
T24-C-2
T24-3

1:10.000
T24-D-2
T24-3

1:20.000
T24-E-1
T24-1-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Atriplex glabriuscula bruskmelde s[VF·f|e]
Atriplex lapponica kolamelde s-[VF·f|e]
Atriplex littoralis strandmelde t
Atriplex longipes skaftmelde s-[VF·f|e]
Atriplex prostrata fjæremelde t
Cakile maritima strandreddik s-[VF·f|e]
Cochlearia officinalis skjørbuksurt t
Elytrigia repens kveke v
Galeopsis bifida vrangdå t

Galeopsis tetrahit kvassdå t
Galium aparine klengemaure t
Glaux maritima strandkryp v
Honckenya peploides strandarve v
Plantago maritima strandkjempe v
Poa annua tunrapp s-[VF·f|e]
Potentilla anserina gåsemure v
Sagina procumbens tunsmåarve s[VF·f|e]
Senecio viscosus klistersvineblom s[VF·f|e]

Senecio vulgaris åkersvineblom s[VF·f|e]
Sonchus arvensis åkerdylle v
Stellaria media vassarve t
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå v
Tripolium pannonicum strandstjerne v
Urtica urens smånesle s-[VF·f|e]
Vicia cracca fuglevikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC. Langs hele kysten.
Viktigste forvekslingstyper: Strandeng (T12), grus- og steindominert strand og strandlinje (T29).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: V1 (VN), G06 (DNHB13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Historisk jordskred T25-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Historisk
skredmark (T25), én grunntype (1). Definert av LKM:
S1∙A. LKM-basistrinn: S1∙0.
Fysiognomi: Varierer fra naken jord eller lavvokst,
pionerpreget vegetasjon med moser, lav og
karplanter til mer etablert vegetasjon med busker og
trær.

Historisk jordskred. Fy: Kommune: Sted.
Økologisk karakteristikk: Historisk skredmark er
oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet (én disruptiv skredbegivenhet), som ikke
etterfølges av gjentatte, liknende forstyrrelsesbegivenheter og hvor og den blottlagte jorda derfor
gjennomgår rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Typen
finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere,
men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Jordskred
omfatter mark dominert av jord. Siden jordlaget oftest er nokså tynt, er det usikkert om typen faktisk
forekommer, og artssammensetningen er derfor lite kjent. Naken jord, pionervegetasjon og
påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger naturtypen, som derfor vil være preget av noen
tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etableres. Skilles fra andre historiske skredmarker etter
substrat. Historisk skredmark skilles fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka er preget av aktiv
destabiliserende forstyrrelse (skred) eller er i suksesjon etter et tidligere, større skred og er uten
påvirkning fra aktive skredprosesser.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne jordskred skilles i
flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T25-1

1:2.500
T25-B-1
T25-1

1:5.000
T25-C-1
T25-1

1:10.000
T25-D-1
T25-1

1:20.000
T25-E-1
T25-1

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse ukjent.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), aktiv skredmark (T17), andre historiske skredmarker
(T25).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Historiske grus- og sandskred T25-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Historisk
skredmark (T25), to grunntyper (2,3). Definert av
LKM: S1∙B,C. LKM-basistrinn: S1∙defg.
Fysiognomi: Varierer fra naken sand og grus,
lavvokst, pionerpreget vegetasjon med moser, lav og
karplanter til mer etablert vegetasjon med busker og
trær.
Historiske grus- og sandskred. Fy: Kommune: Sted.
Økologisk karakteristikk: Historisk skredmark er
oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet (én disruptiv skredbegivenhet), som ikke
etterfølges av gjentatte, liknende forstyrrelsesbegivenheter og hvor og den blottlagte marka derfor
gjennomgår rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Typen
finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere,
men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Historiske grusog sandskred omfatter grus- og/eller sanddominert mark. Naken grus og sand, pionervegetasjon med
moser og karplanter, og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger naturtypen, som derfor vil være
preget av noe tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etablerer seg. Skilles fra andre historiske
skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles fra aktiv skredmark på grunnlag av om marka
er preget av aktiv destabiliserende forstyrrelse (skred) eller er i suksesjon etter et tidligere, større
skred og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser. Artssammensetningen er vesentlig forskjellig
fra tilsvarende stabil mark, men er mangefullt kjent.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker små arealer i bratte skråninger. Nakne grus- og sandskred
skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T25-2,3

1:2.500
T25-B-2,3
T25-2,3

1:5.000
T25-C-2
T25-2,3

1:10.000
T25-D-2
T25-2,3

1:20.000
T25-E-2
T25-2,3

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse ukjent, trolig BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), aktiv skredmark (T17), andre historiske skredmarker
(T25).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Historisk silt- og leirskred T25-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Historisk
skredmark (T25), én grunntype (4). Definert av LKM:
S1∙D. LKM-basistrinn: S1∙hi.
Fysiognomi: Varierer fra naken silt og leire, lavvokst,
pionerpreget vegetasjon med moser, lav og
karplanter til mer etablert vegetasjon med busker og
trær.
Historisk silt- og leirskred. Fy: Kommune: Sted.
Økologisk karakteristikk: Historisk skredmark er
oppstått etter én enkeltstående forstyrrelsesbegivenhet, én disruptiv skredbegivenhet, som ikke
etterfølges av gjentatte, liknende forstyrrelsesbegivenheter. Den blottlagte marka gjennomgår
deretter rask suksesjon mot en ettersuksesjonstilstand som typisk er fastmarksskogsmark. Typen
finnes derfor i bratt terreng der erosjon i løsmassene har forårsaket ett skred. Omfanget kan variere,
men må være stort nok til at det kan utgjøre en egen arealenhet for natursystemer. Historiske silt- og
leirskred omfatter silt- og/eller leirdominert mark. Naken silt og leire, pionervegetasjon med moser
og karplanter, og påfølgende suksesjonstrinn mot skog preger naturtypen, som derfor vil være preget
av noe tilfeldighet i forhold til hvilke arter som etablerer seg først. Skilles fra andre historiske
skredmarker etter substrat. Historisk skredmark skilles også fra aktiv skredmark på grunnlag av om
marka er preget av aktiv destabiliserende forstyrrelse (skred) eller er i suksesjon etter et tidligere,
større skred og er uten påvirkning fra aktive skredprosesser. Artssammensetningen er vesentlig
forskjellig fra tilsvarende stabil mark, men er mangefullt kjent. Leirskred som forekommer i marin
leire, under marin grense fra siste istid. Skredene er knyttet til utvasking av saltmineraler i den
marine leira. Når saltet er vasket ut mister leira stabilitet og blir kvikk, det betyr at den ved ytre
påvirkning (erosjon, graving e.l.) blir flytende og et leirskred oppstår. Slike leirskredgroper planeres
oftest ut og blir til sterkt endret mark. Naturlige leirskredgroper som ikke blir planert finnes oftest
som små groper i skog eller nær vassdrag.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker små arealer ofte i bratte skråninger eller ravienlandskap.
Nakne silt- og leirskred skilles i flybilder fra omkringliggende vegetasjon etter farge og terrengform.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T25-4

1:2.500
T25-B-4
T25-4

1:5.000
T25-C-3
T25-4

1:10.000
T25-D-3
T25-4

1:20.000
T25-E-3
T25-4

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse ukjent, trolig BN-MB, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), aktiv skredmark (T17), andre historiske skredmarker
(T25).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Leirskredgrop (NT).
Referanser og typeparalleller: –
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Fjellhei-initialer T26-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Breforland
og snøavsmeltingsområde (T26), to grunntyper (1,2).
Definert av LKM: SV∙1 & VM∙1,2. LKM-basistrinn:
SV∙0 & VM∙0ab.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Fjellhei-initialer. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T26-1,2

1:2.500
T26-B-1,2
T26-1,2

1:5.000
T26-C-1
T26-1,2

1:10.000
T26-D-1
T26-1-4

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T26-E-1
T26-1-7
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Snøleieinitialer T26-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Breforland
og snøavsmeltingsområde (T26), to grunntyper (3,4).
Definert av LKM: SV∙2 & VM∙1,2. LKM-basistrinn:
SV∙abcd & VM∙0ab.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Snøleieinitialer. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T26-3,4

1:2.500
T26-B-3,4
T26-3,4

1:5.000
T26-C-2
T26-3,4

1:10.000
T26-D-1
T26-1-4

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T26-E-1
T26-1-7

159

Grus- og steindominert breforland i
pionerfasen T26-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Breforland
og snøavsmeltingsområde (T26), én grunntype (5).
Definert av LKM: LA∙1 & S1∙A. LKM-basistrinn:
LA∙0ab & S1∙cd.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Grus- og steindominert breforland i pionerfasen. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T26-5

1:2.500
T26-B-5
T26-5

1:5.000
T26-C-3
T26-5

1:10.000
T26-D-2
T26-5

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T26-E-1
T26-1-7

160

Breforland og snøavsmeltingsområder i
pionerfase, dominert av fin grus, sand,
silt til leire T26-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Breforland
og snøavsmeltingsområde (T26), to grunntyper (6,7).
Definert av LKM: LA∙1 & S1∙B,C. LKM-basistrinn:
LA∙0ab & S1∙efghi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Breforland og snøavsmeltingsområder i pionerfase,
dominert av fin grus, sand, silt til leire. Fy: Kommune:
Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T26-6,7

1:2.500
T26-B-6,7
T26-6,7

1:5.000
T26-C-4
T26-6,7

1:10.000
T26-D-3
T26-6,7

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T26-E-1
T26-1-7

161

Kalkfattig og intermediær blokkmark
T27-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Blokkmark
(T27), én grunntype (1). Definert av LKM: SV∙1 &
KA∙1. LKM-basistrinn: SV∙0 & KA∙abcde.
Fysiognomi: Blokkmark består av steinblokker av
varierende størrelse med vegetasjon dominert av lav
og spredte moser. Karplanter kan forekomme på
små flekker med finmateriale mellom blokkene.

Kalkfattig og intermediær blokkmark. Fy: Kommune:
Sted.

Økologisk karakteristikk: Blokkmark er
sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner som sporadisk kan ha innslag av finere
mineralmateriale mellom steinene, men som stort sett mangler jordsmonn mellom blokkene.
Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen svært sparsom eller mangler helt.
Blokkmark kan oppstå ved forvitring på stedet, og heter da forvitringsblokkmark, eller den kan bestå
av grove bresedimenter (rogenmorene), eventuelt som resultat av at finmaterialet har blitt vasket ut
og/eller at blokkene har kommet opp til overflata ved oppfrysing. Denne typen kalles
oppfrysingsblokkmark. Kalkfattig og intermediær blokkmark er dannet av bergarter som er
kalkfattige til intermediære (KA trinn a-e), typisk gneiser, granitter, sparagmitter, kvartsitter, fattigere
skiferbergarter, amfibolitt og sandstein. Naturtypen karakteriseres av alpine og nordboreale arter
tilpasset sure og intermediære bergarter. Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg og
blokkrik rasmark. Variasjon i artsinventar er mangelfullt kjent, men arter som er tilpasset kalkrike
bergarter mangler. Skorpelav dominerer. Noen eksempler er vist i tabellen over diagnostiske arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så
bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T27-1

1:2.500
T27-B-1
T27-1

1:5.000
T27-C-1
T27-1

1:10.000
T27-D-1
T27-1,2,6

1:20.000
T27-E-1
T27-1,2,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Andreaea spp. sotmoser v
Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
v
Ptilidium ciliare v
Racomitrium canescens sandgråmose v
Acarospora wahlenbergii v
Alectoria nigricans jervskjegg t
Alectoria ochroleuca rabbeskjegg t
Allantoparmelia alpicola fjelltopplav v
Arctoparmelia centrifuga stor gulkrinslav
v
Arctoparmelia incurva liten gulkrinslav v
Brodoa atrofusca alperabbelav v
Brodoa intestiniformis vanlig rabbelav t

Brodoa oroarctica fjellrabbelav v
Bryocaulon divergens fjelltagg v
Chrysothrix chlorina klippepulverlav v
Frutidella caesioatra
Lecanora polytropa
Lecidea atrobrunnea v
Lecidea lapicida v
Lecidea praenubila v
Melanelia disjuncta svart steinlav v
Melanelia hepatizon svartberglav v
Melanohalea infumata rimkrinslav v
Miriquidica nigroleprosa v
Miriquidica obnubila v
Parmelia omphalodes brun fargelav v

Parmelia saxatilis grå fargelav
Porpidia melinodes v
Protoparmelia badia vanlig glanslav v
Pseudephebe pubescens vanlig
steinskjegg v
Rhizocarpon alpicola v
Rhizocarpon geographicum vanlig
kartlav v
Sporastatia testudinea v
Tremolecia atrata v
Umbilicaria aprina grå navlelav v
Umbilicaria cylindrica frynseskjold v
Umbilicaria hyperborea vanlig navlelav
v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse mangelfullt kjent, mest i MB-HA, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), andre fattige og intermediære blokkmarktyper (T27),
grus- og steindominert strand og strandlinje (T29).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Kalkfattig og intermediær snøleieblokkmark T27-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Blokkmark
(T27), én grunntype (1). Definert av LKM: SV∙2 &
KA∙1. LKM-basistrinn: SV∙abcdef & KA∙abcde.
Fysiognomi: Blokkmark består av kantete
steinblokker av varierende størrelse med vegetasjon
dominert av lav og spredte moser. Karplanter kan
forekomme på små flekker med finmateriale mellom
blokkene.

Kalkfattig og intermediær snøleie-blokkmark. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner
som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale mellom steinene, men som stort sett
mangler jordsmonn mellom blokkene. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen
svært sparsom eller mangler helt. Naturtypen har oppstått ved forvitring på stedet, og kalles
forvitringsblokkmark. Kalkfattig og intermediær snøleieblokkmark er dannet av bergarter som er
kalkfattige til intermediære (KA trinn a-e), typisk gneiser, granitter, sparagmitter, kvartsitter, fattigere
skiferbergarter, amfibolitt og sandstein. Naturtypen forekommer på steder i snaufjellet der snøen
ligger lenge, slik at vekstsesongen blir kort. Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg
og blokkrik rasmark og karakteriseres av alpine arter tilpasset sure og intermediære bergarter.
Variasjon i artsinventar er mangelfullt kjent, men arter som er tilpasset kalkrike bergarter mangler.
Skorpelav dominerer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så
bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T27-2

1:2.500
T27-B-2
T27-2

1:5.000
T27-C-2
T27-2

1:10.000
T27-D-1
T27-1,2,6

1:20.000
T27-E-1
T27-1,2,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Andreaea nivalis snøsotmose v
Andreaea obovata felesotmose v
Bellemerea alpina v
Frutidella caesioatra
Lecanora polytropa

Lecidea lapicida v
Lecidea leucothallina v
Miriquidica obnubila v
Protoparmelia badia vanlig glanslav v

Rhizocarpon alpicola v
Rhizocarpon hochstetteri v
Tremolecia atrata v
Umbilicaria arctica vardelav v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), andre fattige og intermediære blokkmarktyper (T27),
grus- og steindominert strand og strandlinje (T29).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrik blokkmark T27-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Blokkmark
(T27), én grunntype (3). Definert av LKM: SV∙1 &
KA∙2. LKM-basistrinn: SV∙0 & KA∙fghi.
Fysiognomi: Blokkmark består av kantete
steinblokker av varierende størrelse med vegetasjon
dominert av lav og spredte moser. Karplanter kan
forekomme på små flekker med finmateriale mellom
blokkene.

Kalkrik blokkmark. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner
som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale mellom steinene, men som stort sett
mangler jordsmonn mellom blokkene. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen
svært sparsom eller mangler helt. Blokkmark kan oppstå ved forvitring på stedet, og heter da
forvitringsblokkmark, eller den kan bestå av grove bresedimenter (rogenmorene), eventuelt som
resultat av at finmaterialet har blitt vasket ut og/eller at blokkene har kommet opp til overflata ved
oppfrysing. Denne typen kalles oppfrysingsblokkmark. Kalkrik blokkmark er dannet av bergarter som
er kalkrike (KA trinn f-i), typisk glimmerskifer, fyllitt, kalkstein og dolomitt. Naturtypen forekommer
primært i snaufjellet eller de øvre boreale sonene, og karakteriseres av alpine og boreale arter.
Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg og blokkrik rasmark. Variasjon i artsinventar
er mangelfullt kjent, men karakteriseres av arter som er tilpasset kalkrike bergarter. Skorpelav
dominerer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så
bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T27-3

1:2.500
T27-B-3
T27-3

1:5.000
T27-C-3
T27-3

1:10.000
T27-D-2
T27-3,4,7

1:20.000
T27-E-2
T27-3,4,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Andreaea spp. sotmoser v
Abietinella abietina granmose v
Rhytidium rugosum labbmose v
Alectoria nigricans jervskjegg t
Alectoria ochroleuca rabbeskjegg t
Allantoparmelia alpicola fjelltopplav v
Brodoa oroarctica fjellrabbelav v
Bryocaulon divergens fjelltagg v
Dermaticarpon miniatum glatt lærlav v
Lecidea lapicida v
Lecidea praenubila v
Lecidella stigmatea v

Melanelia disjuncta svart steinlav v
Melanelia hepatizon svartberglav v
Melanohalea infumata rimkrinslav v
Miriquidica nigroleprosa v
Parmelia omphalodes brun fargelav v
Parmelia saxatilis grå fargelav
Phaeophyscia kairamoi skjellrosettlav
Physcia caesia hoderosettlav v
Physcia dubia fuglesteinlav v
Physconia muscigena kalkdogglav
Porpidia melinodes v
Protoparmelia badia vanlig glanslav v

Pseudephebe pubescens vanlig
steinskjegg v
Rhizocarpon umbilicatum v
Rusavskia elegans raudberglav v
Sporastatia testudinea v
Squamarina scopulorum v
Toninia alutacea v
Tremolecia atrata v
Umbilicaria cylindrica frynseskjold v
Umbilicaria hyperborea vanlig navlelav
v
Xanthomendoza borealis fjellmessinglav
v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse mangelfullt kjent, mest i MB-HA, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), andre kalkrike blokkmarktyper (T27), grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Kalkrik snøleie-blokkmark T27-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Blokkmark
(T27), én grunntype (4). Definert av LKM: SV∙2 &
KA∙2. LKM-basistrinn: SV∙abcdef & KA∙fghi.
Fysiognomi: Blokkmark består av kantete
steinblokker av varierende størrelse med vegetasjon
dominert av lav og spredte moser. Karplanter kan
forekomme på små flekker med finmateriale mellom
blokkene.

Kalkrik snøleie-blokkmark. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner
som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale mellom steinene, men som stort sett
mangler jordsmonn mellom blokkene. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen
svært sparsom eller mangler helt. Blokkmark kan oppstå ved forvitring på stedet, og kalles
forvitringsblokkmark. Kalkrik blokkmark er dannet av bergarter som er kalkrike (KA trinn f-i), typisk
glimmerskifer, fyllitt, kalkstein og dolomitt. Naturtypen forekommer på steder i snaufjellet der snøen
ligger lenge, slik at vekstsesongen blir kort. Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg
og blokkrik rasmark. Variasjon i artsinventar er mangelfullt kjent, men karakteriseres av alpine arter
som er tilpasset kalkrike bergarter. Skorpelav dominerer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så
bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T27-4

1:2.500
T27-B-4
T27-4

1:5.000
T27-C-4
T27-4

1:10.000
T27-D-2
T27-3,4,7

1:20.000
T27-E-2
T27-3,4,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Andreaea spp. sotmoser v
Bellemerea alpina v
Lecidea lapicida v

Lecidea leucothallina v
Miriquidica obnubila v
Protoparmelia badia vanlig glanslav v

Rhizocarpon alpicola v
Rhizocarpon hochstetteri v
Tremolecia atrata v
Umbilicaria arctica vardelav v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), andre kalkrike blokkmarktyper (T27), grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Blokkmark i vegetasjonsfritt snøleie
T27-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Blokkmark
(T27), én grunntype (5). Definert av LKM: SV∙3 &
KA∙1,2. LKM-basistrinn: SV∙¤ & KA∙abcdefghi.
Fysiognomi: Blokkmark i vegetasjonsfritt snøleie
består av kantete steinblokker av varierende
størrelse uten vegetasjon.
Blokkmark i vegetasjonsfritt snøleie. Fy: Kommune:

Økologisk karakteristikk: Blokkmark er
Sted.
sammenhengende områder dominert av blokker
eller steiner som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale mellom steinene, men som
stort sett mangler jordsmonn mellom blokkene. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er
vegetasjonen svært sparsom eller mangler helt. Naturtypen har oppstått ved forvitring på stedet, og
kalles forvitringsblokkmark. Blokkmark i vegetasjonsfritt snøleie forekommer på steder i snaufjellet
der snøen ligger så lenge, og vekstsesongen blir så kort, at ingen arter kan opprettholde varige
populasjoner. Den finnes på både kalkfattige og kalkrike bergarter, og skilles fra andre typer ved å
mangle arter og forekomme i snaufjellet i ekstreme snøleier.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så
bratte at de er rasutsatte. Lys farge på grunn av manglende lavvegetasjon. Stein og blokker vises
oftest tydelig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T27-5

1:2.500
T27-B-5
T27-5

1:5.000
T27-C-5
T27-5

1:10.000
T27-D-3
T27-5

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Andre blokkmarktyper (T27).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –

1:20.000
T27-E-3
T27-5
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Kalkfattig og intermediær rabbepreget
blokkmark T27-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Blokkmark
(T27), én grunntype (6). Definert av LKM: SV∙1 &
KA∙1 & VI∙2. LKM-basistrinn: SV∙0 & KA∙abcde &
VI∙bc.
Fysiognomi: Blokkmark består av kantete
steinblokker av varierende størrelse med vegetasjon
dominert av lav og spredte moser. Karplanter kan
forekomme på små flekker med finmateriale mellom
blokkene.

Kalkfattig og intermediær rabbepreget blokkmark. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner
som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale mellom steinene, men som stort sett
mangler jordsmonn mellom blokkene. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen
svært sparsom eller mangler helt. Naturtypen har oppstått ved forvitring på stedet, og kalles
forvitringsblokkmark. Kalkfattig og intermediær rabbepreget blokkmark er dannet av bergarter som
er kalkfattige til intermediære (KA trinn a-e), typisk gneiser, granitter, sparagmitter, kvartsitter,
fattigere skiferbergarter, amfibolitt og sandstein. Naturtypen forekommer på vindutsatte steder i
snaufjellet, der vegetasjonen utsettes for lave temperaturer, uttørking og direkte fysisk skade på grunn
av slitasje fra partikler som fraktes med vinden. Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg
og blokkrik rasmark og karakteriseres av alpine arter tilpasset sure og intermediære bergarter.
Variasjon i artsinventar er mangelfullt kjent, men arter som er tilpasset kalkrike bergarter mangler.
Skorpelav dominerer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så
bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T27-6

1:2.500
T27-B-6
T27-6

1:5.000
T27-C-6
T27-6

1:10.000
T27-D-1
T27-1,2,6

1:20.000
T27-E-1
T27-1,2,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Polytrichum piliferum rabbebjørnemose
v
Acarospora wahlenbergii v
Alectoria nigricans jervskjegg t
Alectoria ochroleuca rabbeskjegg t
Allantoparmelia alpicola fjelltopplav v
Brodoa atrofusca alperabbelav v
Brodoa intestiniformis vanlig rabbelav t
Brodoa oroarctica fjellrabbelav v
Bryocaulon divergens fjelltagg v
Lecidea atrobrunnea v
Lecidea lapicida v

Lecidea praenubila v Melanelia disjuncta
svart steinlav v
Melanelia hepatizon svartberglav v
Melanohalea infumata rimkrinslav v
Miriquidica nigroleprosa v
Ophioparma ventosa vanlig fokklav v
Parmelia omphalodes brun fargelav v
Pseudephebe pubescens vanlig
steinskjegg v
Rhizocarpon alpicola v
Rhizocarpon geographicum vanlig
kartlav v

Sporastatia testudinea v
Tremolecia atrata v
Umbilicaria aprina grå navlelav v
Umbilicaria arctica vardelav v
Umbilicaria cylindrica frynseskjold v
Umbilicaria decussata åsnavlelav v
Umbilicaria hyperborea vanlig navlelav
v
Umbilicaria proboscidea rimnavlelav v
Umbilicaria rigida lærnavlelav v
Umbilicaria virginis fjellnavlelav v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), andre fattige og intermediære blokkmarktyper (T27),
grus- og steindominert strand og strandlinje (T29).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Kalkrik rabbepreget blokkmark T27-C-7

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Blokkmark
(T27), én grunntype (7). Definert av LKM: SV∙1 &
KA∙2 & VI∙2. LKM-basistrinn: SV∙0 & KA∙fghi & VI∙bc.
Fysiognomi: Blokkmark består av kantete
steinblokker av varierende størrelse med vegetasjon
dominert av lav og spredte moser. Karplanter kan
forekomme på små flekker med finmateriale mellom
blokkene.

Kalkrik rabbepreget blokkmark. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Blokkmark er sammenhengende områder dominert av blokker eller steiner
som sporadisk kan ha innslag av finere mineralmateriale mellom steinene, men som stort sett
mangler jordsmonn mellom blokkene. Bortsett fra steinboende lav- og mosearter er vegetasjonen
svært sparsom eller mangler helt. Naturtypen har oppstått ved forvitring på stedet, og kalles
forvitringsblokkmark. Kalkrik blokkmark er dannet av bergarter som er kalkrike (KA trinn f-i), typisk
glimmerskifer, fyllitt, kalkstein og dolomitt. Naturtypen forekommer på vindutsatte steder i
snaufjellet, der vegetasjonen utsettes for lave temperaturer, uttørking og direkte fysisk skade på grunn
av slitasje fra partikler som fraktes med vinden. Artssammensetningen har likhetstrekk med nakent berg
og blokkrik rasmark og karakteriseres av alpine arter tilpasset kalkrike bergarter. Variasjon i
artsinventar er mangelfullt kjent, men karakteriseres av arter som er tilpasset kalkrike bergarter.
Skorpelav dominerer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer både på flatmark og i skråninger som ikke er så
bratte at de er rasutsatte. Grå farge i flybilder, stein og blokker vises oftest tydelig.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T27-7

1:2.500
T27-B-7
T27-7

1:5.000
T27-C-7
T27-7

1:10.000
T27-D-2
T27-3,4,7

1:20.000
T27-E-2
T27-3,4,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acarospora wahlenbergii v
Alectoria nigricans jervskjegg t
Alectoria ochroleuca rabbeskjegg t
Allantoparmelia alpicola fjelltopplav v
Brodoa atrofusca alperabbelav v
Brodoa intestiniformis vanlig rabbelav t
Brodoa oroarctica fjellrabbelav v
Bryocaulon divergens fjelltagg v
Lecidea atrobrunnea v
Lecidea lapicida v
Lecidea praenubila v
Melanelia disjuncta svart steinlav v
Melanelia hepatizon svartberglav v

Melanohalea infumata rimkrinslav v
Miriquidica nigroleprosa v
Miriquidica obnubila v
Ophioparma ventosa vanlig fokklav v
Parmelia omphalodes brun fargelav v
Physcia caesia hoderosettlav v
Physcia dubia fuglesteinlav v
Pseudephebe pubescens vanlig
steinskjegg v
Rhizocarpon alpicola v
Rhizocarpon geographicum vanlig
kartlav v

Rusavskia elegans raudberglav v
Sporastatia testudinea v
Tremolecia atrata v
Umbilicaria aprina grå navlelav v
Umbilicaria arctica vardelav v
Umbilicaria cylindrica frynseskjold v
Umbilicaria decussata åsnavlelav v
Umbilicaria hyperborea vanlig navlelav
v
Umbilicaria proboscidea rimnavlelav v
Umbilicaria rigida lærnavlelav v
Umbilicaria virginis fjellnavlelav v
Xanthomendoza borealisfjellmessinglav
v

Utbredelse og regional fordeling: Utbredelse mangelfullt kjent, mest i LA-HA, O2-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Rasmark (T13), andre kalkrike blokkmarktyper (T27).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig polarørken T28-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Polarørken
(T28), én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1. LKMbasistrinn: KA∙abc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T28-1

1:2.500
T28-B-1
T28-1

Kalkfattig polarørken. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T28-C-1
T28-1

1:10.000
T28-D-1
T28-1

1:20.000
T28-E-1
T28-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Intermediær og svakt kalkrik polarørken
T28-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Polarørken
(T28), én grunntype (2). Definert av LKM: KA∙2. LKMbasistrinn: KA∙defg.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T28-2

1:2.500
T28-B-2
T28-2

Intermediær og svakt kalkrik polarørken. Fy: Kommune:
Sted.

1:5.000
T28-C-2
T28-2

1:10.000
T28-D-2
T28-2

1:20.000
T28-E-2
T28-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sterkt kalkrik polarørken T28-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Polarørken
(T28), én grunntype (3). Definert av LKM: KA∙3. LKMbasistrinn: KA∙hi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T28-3

1:2.500
T28-B-3
T28-3

Sterkt kalkrik polarørken. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T28-C-3
T28-3

1:10.000
T28-D-3
T28-3

1:20.000
T28-E-3
T28-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Stein- og grusstrender og strandlinjer i
pionerfase på epilitoral fastmark T29-C1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29), to
grunntyper (1,3). Definert av LKM: TV∙2 & S1∙A,B &
LA∙1. LKM-basistrinn: TV∙1+ & S1∙cde & LA∙0ab.
Fysiognomi: Består av stein- og grusdominert
substrat uten eller med svært spredt og
usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og
gras.

Stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase på
epilitoral fastmark. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Typen omfatter grus- og steindominerte gamle strandlinjer på eksponerte
steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. Dette
kommer blant annet av sterkt eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong, og
grovkornet substrat. Suksesjonsforløpet avhenger også av landhevingen. Dannes på steder der
sedimenter tilført fra landsida en gang har befunnet seg i strandlinja. Erosjon fra bølger har vasket ut
finsedimentene, mens grovere fraksjoner har blitt liggende igjen. Grovheten avhenger av
størrelsesfordelingen i sedimentene og grad av bølgeeksponering da systemet ble formet. Stein- og
grusstrender og strandlinjer i etablerings- og konsolideringsfase har mer sluttet vegetasjon, ofte også
busker og lave trær. Grensa mot supralitorale stein- og grusstrender trekkes ved øvre grense for
sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper. Inngrepsskapte åpne områder med grus
eller grovere som dominerende kornstørrelse skal typifiseres som sterkt endret mark. Ikke stabil
vegetasjon, eksempler på arter som kan inngå finnes i tabell nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes ovenfor supralitoralsonen, oftest i skrånende terreng og
nær kysten. Lyst grå til brune farger i flybilder, ofte linjestrukturer på grunn av terrasser i ulike
høydenivåer.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T29-1,3

1:2.500
T29-B-1,3
T29-1,3

1:5.000
T29-C-1
T29-1,3

1:10.000
T29-D-1
T29-1-4,7,8,10

1:20.000
T29-E-1
T29-1-9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Cerastium fontanum ssp. vulgare vanlig
arve v
Chamerion angustifolium geitrams v
Festuca rubra rødsvingel v
Galeopsis tetrahit kvassdå v

Galium aparine klengemaure v
Galium verum gulmaure v
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Plantago major groblad v
Rubus idaeus bringebær v
Rubus saxatilis teiebær v

Rumex longifolius høymol v
Stellaria media vassarve v
Solidago virgaurea gullris v
Taraxacum officinale ugrasløvetenner v
Trifolium repens hvitkløver v
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Vicia cracca fuglevikke v

Utbredelse og regional fordeling:Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Stein- og grusstrender og strandlinjer i etablerings- og konsolideringsfase
på epilitoral fastmark (T29-C-2), stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase i supralitoral (T29C-5).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Stein- og grusstrender og strandlinjer i
etablerings- og konsolideringsfase på
epilitoral fastmark T29-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29), tre
grunntyper (2,4,10). Definert av LKM: TV∙2 & S1∙A,B
& LA∙2 & VI∙B. LKM-basistrinn: TV∙1+ & S1∙cde &
LA∙cdef & VI∙¤.
Stein- og grusstrender og strandlinjer i etablerings- og
Fysiognomi: Består av grus- og steindominert
konsolideringsfase på epilitoral fastmark. Fy:
substrat med spredt og usammenhengende
Kommune: Sted.
vegetasjonsdekke av urter og gras. Kratt med busker
og lave trær kan forekomme. Lav og moser på større steiner.

Økologisk karakteristikk: Typen omfatter grus- og steindominerte gamle strandlinjer på eksponerte
steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en annen naturtype ikke er fullført. Dette
kommer av sterkt eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong, og grovkornet
substrat. Suksesjonsforløpet avhenger også av landhevingen. Dannes på steder der sedimenter tilført
fra landsida en gang har befunnet seg i strandlinja. Erosjon fra bølger har vasket ut finsedimentene,
mens grovere fraksjoner har blitt liggende igjen. Grovheten avhenger av størrelsesfordelingen i
sedimentene og grad av bølgeeksponering da systemet ble formet. Finnes ofte som naken grus og
stein i mosaikk med krattvegetasjon og spredt vegetasjon mellom større steiner som er naturlig
åpen, til forskjell fra semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med
grunn jord på fastmark typifiseres som åpen grunnlendt mark. Stein- og grusstrender og strandlinjer i
pionerfase er uten eller kun med spredte planter. Grensa mot supralitorale stein- og grusstrender
trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, hvor salttolerante arter dominerer. Inngrepsskapte åpne
områder med grus eller grovere som dominerende kornstørrelse skal typifiseres som sterkt endret
mark.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes ovenfor supralitoralbeltet, oftest i skrånende terreng og
nær kysten. Lyst grå til brune farger i flybilder, ofte linjestrukturer på grunn av terrasser i ulike
høydenivåer.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T29-2,4,10

1:2.500
T29-B-2,4,10
T29-2,4,10

1:5.000
T29-C-1
T29-2,4,10

1:10.000
T29-D-1
T29-1-4,7,8,10

1:20.000
T29-E-1
T29-1-9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrimonia eupatoria åkermåne v
Berberis vulgaris berberis t
Corylus avellana hassel v
Cotoneaster integerrimus dvergmispel t
Galium boreale hvitmaure v
Galium verum gulmaure t
Geranium sanguineum blodstorkenebb t
Juniperus communis einer v

Lonicera periclymenum vivendel t
Lotus corniculatus tiriltunge t
Melica nutans hengeaks t
Primula veris marianøkleblom v
Prunus avium morell v
Prunus spinosa slåpetorn t
Rhamnus catharticus geitved t
Rosa spp. nypearter t

Rubus saxatilis teiebær v
Solanum dulcamara slyngsøtvier v
Sorbus aucuparia rogn v
Sorbus hybrida rognasal v
Valeriana sambucifolia vendelrot t
Veronica officinalis legeveronika v
Viburnum opulus korsved t
Vicia cracca fuglevikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase på epilitoral fastmark
(T29-C-1), stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase i supralitoral (T29-C-5).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: Delvis F5 (VN), delvis B02 (DNHB13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Øvre skjellsandstrand med
pionervegetasjon T29-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29), én
grunntype (5). Definert av LKM: TV∙2 & S1∙C & LA∙1.
LKM-basistrinn: TV∙1+ & S1∙j & LA∙0ab.
Fysiognomi: Skjellsanddominert substrat uten eller
med spredt og usammenhengende
vegetasjonsdekke av urter og gras.

Øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Typen omfatter grov
skjellsanddominert mark på eksponerte steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en
annen naturtype ikke er fullført. Suksesjonsforløpet avhenger også av landhevingen. Dette er grove
skjellbanker som blir holdt åpne på grunn av sterkt eksponering på værharde steder, i nord også
kortere vekstsesong. Oftest uten, eller kun med meget spredt pionervegetasjon, mens øvre
skjellsandstrand uten pionervegetasjon har mer sluttet vegetasjon. Er naturlig åpen, til forskjell fra
semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med grunn jord på fastmark
typifiseres som åpen grunnlendt mark. Grensa mot nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon
trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper. Inngrepsskapte
åpne områder med skjellsand skal typifiseres som sterkt endret mark. Ikke stabil vegetasjon, eksempler
på arter som kan inngå finnes i tabell nedenfor.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes ovenfor supralitoralbeltet, nær kysten. Lyst grå til brune
farger i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T29-5

1:2.500
T29-B-5
T29-5

1:5.000
T29-C-3
T29-5

1:10.000
T29-D-2
T29-5,6,9

1:20.000
T29-E-1
T29-1-9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Acinos arvensis bakkemynte v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Anthyllis vulneraria rundbelg v
Arenaria serpyllifolia sandarve v
Armeria maritima fjærekoll v
Bromus hordeaceus lodnefaks t
Carex flacca blåstarr t
Cerastium fontanum ssp. vulgare vanlig
arve v

Cerastium semidecandrum vårarve v
Festuca ovina bakkesvingel v
Festuca rubra rødsvingel v
Lysimachia arvensis nonsblom v
Hornungia petraea kalkkarse v
Luzula campestris markfrytle v

Sedum acre bitterbergknapp v
Sedum album hvitbergknapp v
Trifolium repens hvitkløver v
Vicia cracca fuglevikke v
Ceratodon purpureus ugrasvegmose t
Cladonia furcata gaffellav v
Cladonia rangiformis tuegaffel v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon (T29-C-4), nedre
skjellsandstrand med pionervegetasjon (T29-C-6), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Øvre skjellsandstrand uten
pionervegetasjon T29-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29), én
grunntype (6). Definert av LKM: TV∙2 & S1∙C & LA∙2.
LKM-basistrinn: TV∙1+ & S1∙j & LA∙cdef.
Fysiognomi: Skjellsanddominert substrat med spredt
og usammenhengende vegetasjonsdekke av urter og
gras. Kratt med busker og lave trær kan forekomme.

Øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Typen omfatter grov
skjellsanddominert mark på eksponerte steder innenfor stranda, der langvarig suksesjonen mot en
annen naturtype ikke er fullført. Suksesjonsforløpet avhenger også av landhevingen. Dannes på
steder der grov skjellsand blir holdt åpen på grunn av sterkt eksponering på værharde steder, i nord
også kortere vekstsesong. Har mer sluttet vegetasjon enn øvre skjellsandstrand med
pionervegetasjon, som er nakne skjellbanker kun med spredte planter. Er naturlig åpen, til forskjell
fra semi-naturlig eng som holdes åpen ved hevd. Naturlig åpen vegetasjon med grunn jord på
fastmark typifiseres som åpen grunnlendt mark. Grensa mot nedre skjellsandstrand med
pionervegetasjon trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter
stopper. Inngrepsskapte åpne områder med skjellsand skal typifiseres som sterkt endret mark.
Mangelfull kjent, eksempler på arter som kan inngå finnes i tabellen nedenfor.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes ovenfor supralitoralbeltet, nær kysten. Lyst grå til brune
farger i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T29-6

1:2.500
T29-B-6
T29-6

1:5.000
T29-C-4
T29-6

1:10.000
T29-D-2
T29-5,6,9

1:20.000
T29-E-1
T29-1-9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik t
Acinos arvensis bakkemynte t
Agrostis stolonifera krypkvein v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Anthyllis vulneraria rundbelg t
Arenaria serpyllifolia sandarve t
Armeria maritima fjærekoll v
Avenula pratensis enghavre v
Avenula pubescens dunhavre t
Bromus hordeaceus lodnefaks v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex caryophyllea vårstarr t
Carex ericetorum bakkestarr t

Cerastium fontanum ssp. vulgare vanlig
arve v
Cerastium semidecandrum vårarve t
Erigeron acer bakkestjerne v
Festuca ovina bakkesvingel v
Festuca rubra rødsvingel v
Galium boreale hvitmaure v
Galium verum gulmaure t
Linum catharticum vill-lin t
Luzula campestris markfrytle v
Plantago lanceolata smalkjempe v
Potentilla argentea sølvmure t
Sagina nodosa knoppsmåarve t
Sedum acre bitterbergknapp v

Sedum album hvitbergknapp v
Taraxacum obliquum butt kystløvetann
t
Thalictrum minus kystfrøstjerne t
Trifolium repens hvitkløver v
Veronica officinalis legeveronika v
Vicia cracca fuglevikke t
Cladonia foliacea flikskjell t
Cladonia furcata gaffellav t
Cladonia portentosa kystreinlav v
Cladonia rangiformis tuegaffel t

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon (T29-C-3), nedre
skjellsandstrand med pionervegetasjon (T29-C-6).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Stein- og grusstrender og strandlinjer i
pionerfase i supralitoral T29-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29), to
grunntyper (7,8). Definert av LKM: TV∙1 & S1∙A,B &
LA∙1. LKM-basistrinn: TV∙ijk & S1∙cde & LA∙0ab.
Fysiognomi: Består av grus- og steindominert
substrat uten eller med spredt og vegetasjonsdekke
dominert av gras og urter.

Stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase i
supralitoral. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Typen omfatter grus- og
steindominert mark på eksponerte strender i supralitoral sone. Typen dannes på steder der
sedimenter tilført fra landsida en gang har befunnet seg i strandlinja. Erosjon fra bølger har vasket ut
finsedimentene, mens grovere fraksjoner har blitt liggende igjen. Grovheten avhenger av
størrelsesfordelingen i sedimentene og grad av bølgeeksponering da systemet ble formet. Finnes ofte
som naken grus og stein (rullesteinstrender) i mosaikk med spredt vegetasjon mellom større steiner.
Innslag av strandengplanter på finere sedimenter mellom steiner. Grensa for supralitorale stein- og
grusstrender trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter stopper.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ligger i supralitoralbeltet. Lyst grå til brune farger i flybilder, ofte
linjestrukturer på grunn av ulike høydenivåer.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T29-7,8

1:2.500
T29-B-7,8
T29-7,8

1:5.000
T29-C-5
T29-7,8

1:10.000
T29-D-1
T29-1-4,7,8,10

1:20.000
T29-E-1
T29-1-9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein v
Angelica archangelica ssp. litoralis
strandkvann v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Armeria maritima fjærekoll v
Artemisia vulgaris burot v
Asparagus officinalis asparges t
Atriplex littoralis strandmelde v
Barbarea stricta stakekarse v
Cakile maritima strandreddik t
Calystegia sepium strandvindel t
Cochlearia officinalis skjørbuksurt t
Crambe maritima strandkål t
Elytrigia repens kveke v
Equisetum arvense åkersnelle v
Euphorbia palustris strandvortemelk t
Galeopsis tetrahit kvassdå v

Galium aparine klengemaure t
Geranium pratense engstorkenebb v
Glaucium flavum gul hornvalmue t
Glaux maritima strandkryp t
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Juncus gerardii saltsiv v
Lathyrus japonicus strandflatbelg t
Leymus arenarius strandrug v
Ligusticum scothicum strandkjeks v
Limonium humile strandrisp v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Lythrum salicaria kattehale v
Melilotus altissimus strandsteinkløver v
Mertensia maritima østersurt t
Ononis arvensis bukkebeinurt v
Plantago maritima strandkjempe v
Potentilla anserina gåsemure v

Rumex crispus krushøymol v
Rumex longifolius høymol v
Schedonorus arundinaceus
strandsvingel v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Scutellaria galericulata skjoldbærer v
Senecio vulgaris åkersvineblom v
Silene uniflora strandsmelle t
Solanum dulcamara slyngsøtvier v
Sonchus arvensis åkerdylle v
Trifolium repens hvitkløver v
Triglochin maritima fjæresauløk t
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå t
Tripolium pannonicum t
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Vicia cracca fuglevikke v
Viola tricolor stemorsblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Strandeng (T12), stein- og grusstrender og strandlinjer i pionerfase på
epilitoral fastmark (T29-C-1), stein- og grusstrender og strandlinjer i etablerings- og
konsolideringsfase på epilitoral fastmark (T29-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: V5 (VN), G04 (DNHB13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Nedre skjellsandstrand med
pionervegetasjon T29-C-6
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Grus- og
steindominert strand og strandlinje (T29), én
grunntype (9). Definert av LKM: TV∙1 & S1∙C & LA∙1.
LKM-basistrinn: TV∙ijk & S1∙j & LA∙0ab.
Fysiognomi: Skjellsanddominert substrat uten eller
med spredt og usammenhengende
vegetasjonsdekke av urter og gras.

Nedre skjellsandstrand med pionervegetasjon. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Typen omfatter grov
skjellsanddominert mark på eksponerte strender, der suksesjonen mot en annen naturtype ikke er
fullført på grunn av værutsatthet og landheving. Dannes på steder der grov skjellsand blir holdt åpen
på grunn av sterkt eksponering på værharde steder, i nord også kortere vekstsesong. Kan variere fra
nakne skjellbanker til skjellsandstrender med spredt plantedekke. Grensa for nedre skjellsandstrand
med pionervegetasjon trekkes ved øvre grense for sjøsprøyt, der hvor innslag av salttolerante arter
stopper. Strandenger dannes på fine sedimenter mer beskyttede steder. Mangelfull kjent, eksempler
på arter som kan inngå finnes i tabellen nedenfor.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ligger i supralitoralbeltet. Lyst grå til brune farger i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T29-9

1:2.500
T29-B-9
T29-9

1:5.000
T29-C-6
T29-9

1:10.000
T29-D-2
T29-5,6,9

1:20.000
T29-E-1
T29-1-9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis stolonifera krypkvein v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Anthyllis vulneraria rundbelg v
Armeria maritima fjærekoll v
Artemisia vulgaris burot v
Asparagus officinalis asparges v
Atriplex prostrata agg. fjæremelde t
Cakile maritima strandreddik t
Calystegia sepium strandvindel t
Cochlearia officinalis skjørbuksurt t
Crambe maritima strandkål v
Elytrigia repens kveke t
Euphorbia palustris strandvortemelk v

Festuca rubra rødsvingel v
Galium aparine klengemaure v
Glaucium flavum gul hornvalmue v
Glaux maritima strandkryp t
Juncus gerardii saltsiv v
Linum catharticum vill-lin t
Lotus corniculatus tiriltunge v
Plantago maritima strandkjempe v
Potentilla anserina gåsemure v
Puccinellia maritima fjæresaltgras v
Rosa rugosa rynkerose v
Rumex crispus krushøymol t

Sagina maritima saltsmåarve v
Sagina nodosa knoppsmåarve v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Silene uniflora strandsmelle v
Sonchus arvensis åkerdylle v
Spergularia salina saltbendel v
Trifolium repens hvitkløver v
Triglochin maritima fjæresauløk v
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå t
Tripolium pannonicum strandstjerne t
Vicia cracca fuglevikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB og ASHTZ, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Strandeng (T12), øvre skjellsandstrand med pionervegetasjon (T29-C-3),
øvre skjellsandstrand uten pionervegetasjon (T29-C-4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: G04 (DNHB13).
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Flomskogsmarker på grus og stein T30C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Flomskogsmark (T30), to grunntyper (1,2).
Definert av LKM: S1∙A & VF∙1,2. LKM-basistrinn:
S1∙cde & VF∙bcde & KI∙0a.
Fysiognomi: Varierer fra kratt og krattskog på
eksponerte steder nær elveløpet (grunntype 2) til
åpen eller tettere skog på steder der
flompåvirkningen er mindre, lenger unna
elveløpet (grunntype 1). Typiske dominerende
Krattskog med blandet dominans av furu og bjørk på
arter på eksponerte steder er klåved og vier,
grove sedimenter langs Folla. He: Folldal: Ved Grimsmoen.
innover og oppover i flommarka kommer bjørk og gråor inn og blandingsskog og/el. kratt av gråor,
bjørk og andre boreale lauvtreslag er typisk. I kontinentale strøk finnes også utforminger dominert av
furu (se bildet). Innslaget av fjellplanter øker oppover og mot nord, i fjellet overtar rene
vierutforminger. Ingen spesielt kjennetegnende arter.
Økologisk karakteristikk: Kjennetegnet ved substrat som består av grus og/eller stein og forekomst
av skogsmark, som enten består av forvedete buskdannende arter som tåler mekanisk slitasje
forårsaket av strømmende vann og omrøring i substratet, eller trær på mindre eksponerte steder
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Utbredt i den beskyttete, indre delen av flommarka innenfor store
elveløp. FF: Ofte lys grå farge i flyfoto ved dominans av stein og grus, som brytes av vegeterte arealer
som farges brunt til grønt avhengig av dekningen av lyng og busker og dominansforholdene i
tresjiktet. Teksturen varierer, men både farge og tekstur er vanligvis konsistent innen regioner, men
kan variere en del mellom ulike regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målstokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T30-1,2

1:2.500
T30-B-1
T30-1,2

1:5.000
T30-C-1
T30-1,2

1:10.000
T30-D-1
T30-1-4

1:20.000
T30-E-1
T30-1-4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Alnus incana gråor m*
Athyrium filix-femina skogburkne v
Betula pubescens dunbjørk v
Dactylis glomerata hundegras v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Elymus caninus hundekveke m
Festuca rubra rødsvingel v
Filipendula ulmaria mjødurt v
Geum urbanum kratthumleblom v
Gymnocarpium dryopteris fugletelg v
Myricaria germanica klåved v;t;s+
[VF∙d|c], s*[S1∙e| f]

Oxalis acetosella gaukesyre v
Pinus sylvestris furu s*[S1∙e|f]
Poa nemoralis lundrapp v
Populus tremula osp v
Prunus padus hegg v
Ranunculus acris engsoleie v
Ribes spicatum villrips v*
Rubus idaeus bringebær v
Rumex acetosa engsyre v
Salix glauca sølvvier v [NB,LA]
Salix lapponum lappvier v [NB,LA]
Salix myrsinifolia svartvier v
Salix pentandra istervier v

Salix phylicifolia grønnvier v [NB]
Solidago virgaurea gullris v
Sorbus aucuparia rogn v
Trientalis europaea skogstjerne
v;s*[VFc|d]
Tanacetum vulgare reinfann s*[S1∙e| f]
Taraxacum officinale ugrasløvetann v
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Cirriphyllum piliferum lundveikmose m
Racomitrium canescens sandgråmose
v;t
Rhytidiadelphus subpinnatus
fjærkransmose v

Utbredelse og regional fordeling: Vidt utbredt i mesteparten av landet langs middels store og store
elver, BN–NB; men lite kartlagt enhet. Bjørk og vierkratt overtar for gråor, hegg og rogn mot høyden.
Viktigste forvekslingstyper: T30-C-2 Flomskogsmark på finmateriale.
Rødlistestatus (2011)/ forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: T7-5 Øvre steinflomskog (NiN v1); Q3c Elveørkratt, gråor-bjørkvierutforming (mindre eksponert del), Q3d Vierkratt p.p. (VN).
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Flomskogsmarker på finmateriale T30-C2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Flomskogsmark (T30), to grunntyper (3,4).
Definert av LKM: S1∙B & VF∙1,2
LKM-basistrinn: S1∙fghi & VF∙bcde & KI∙0a.
Fysiognomi: På flomeksponerte steder nær elveløpet
(grunntype 4) variasjon fra reine mandelpilkratt til
skog av hvitpil x skjørpil, mandelpil, andre store vierarter og/eller gråor. Felt- og bunnsjikt mangler eller
Beskyttet flomskogsmark på finmateriale.
svært dårlig utviklet, særlig på steder med stor
Os: Grorud, Alna
sedimentasjon. På mindre flomeksponerte steder
(grunntype 3) dominert av gråor med varierende mengde hegg, store vierarter og andre boreale
lauvtrær. Ofte sammen med eller i mosaikk med kildevannspåvirket flomskogsmark (T30-C-3).
Feltsjikt artsrikt med mange nitrofile arter. Våraspekt før lauv-sprett typisk med bl.a. rikelig hvitveis.
Typen har en karakteristisk funga av vedboende sopp.
Økologisk karakteristikk: Vanligste kartleggingsenhet av flomskogsmark, som kan dekke store
arealer på elvebredder/elvesletter som er dominert av fint sedimentmateriale. På flomeksponerte
steder kan påleiringen av sand og silt være stor. Karakteriseres av periodevis oversvømmelse
kombinert med effektiv drenering og svak humusdannelse, særlig på de mest flomutsatte stedene.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I flomsonen langs elver og bekker; i leirområder ofte jevn overgang
til kultur- og/eller rasbetingete oreskoger. FF: Tett løvskog har lys til normal grønn farge, med mørke
partier i skyggefelt og typisk løvskogstekstur. I mer glissen skog kan leirbunn gi grå til svart farge,
avhengig av jordfuktighet. Både farge og tekstur rimelig konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målstokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T30-3,4

1:2.500
T30-B-3,4
T30-3,4

1:5.000
T30-C-2
T30-3,4

1:10.000
T30-D-1
T30-1-7

1:20.000
T30-E-1
T30-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Aconitum lycoctonum tyrihjelm
v;s+[S1∙f|e]
Alnus incana gråor m*
Anemone nemorosa hvitveis v;s+[S1∙f|e]
Anemone ranunculoides gulsymre t [Ø]
Anthriscus sylvestris hundekjeks v;s+
[S1∙f|e]
Athyrium filix-femina skogburkne v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Ficaria verna vårkål v;
s+[ER∙a|b],[KI∙a|b]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Geum urbanum kratthumleblom v
Gymnocarpium dryopteris fugletelg v

Humulus lupulus humle v;t
Mentha arvensis åkermynte v
Oxalis acetosella gaukesyre m
Phegopteris connectilis hengeving
v;t;s+[S1∙f|e]
Prunus padus hegg m
Ranunculus repens krypsoleie
m;v*;s+[S1∙f|e]
Ribes spicatum villrips m
Rubus idaeus bringebær v
Salix myrsinifolia svartvier v
Salix triandra mandelpil m;v;t
Silene dioica rød jonsokblom v
Solidago virgaurea gullris v

Sorbus aucuparia rogn v
Stellaria nemoreum skogstjerneblom v
Trientalis europaea skogstjerne v
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Viola biflora fjellfiol v [M,N]
Cirriphyllum piliferum lundveikmose m*
Plagiomnium medium krattfagermose v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v
Sciuro-hypnum reflexum
sprikelundmose v

Utbredelse og regional fordeling: Vanlig i hele landet, særlig på Østlandet og i Midt-Norge til og med
MB langs store elver. Liten regional variasjon, med unntak for en viss artsutskiftning fra sør til nord.
Viktigste forvekslingstyper: T30-C-1 Flomskogsmark på grus og stein; T30-C-3 Kildevannspåvirket
flomskogsmark: gråor-dominerte skoger som opptrer ved gjengroing av jordbruksmark.
Rødlistestatus (2011)/ forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: T7-2,4 (NiN 1); C3a Gråor-heggeskog, høystaude-stutsevingutforming
p.p., flommarkskogvar., non livar. (VN).
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Kildepåvirkede flomskogsmarker på
finmateriale T30-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Flomskogsmark (T30), to grunntyper (5,6).
Definert av LKM: S1∙B & VF∙1,2 & KI∙2.
LKM-basistrinn: S1∙fghi & VF∙bcde & KI∙bc.
Fysiognomi: Skog, ofte åpen, dominert av gråor
med varierende mengde hegg og store vierarter.
På mindre flomutsatte steder (grunntype 5) er
feltsjiktet ofte fullstendig dominert av høgstauder,
først og fremst strutseving, med større eller minÅpen, kildevannspåvirket flomskogsmark dominert av
dre innhold av andre arter som krever kildevanns- gråor og strutseving. Os: Stovner, Fossumdumpa
påvirkning; nær elveløpet (grunntype 6) åpen skog
eller kratt der fuktighetskrevende arter som bekkeblom, bekkekarse, åkermynte, skogsivaks og
forglemmegei-arter dominerer feltsjiktet. Typen har også en karakteristisk funga av vedboende sopp.
Økologisk karakteristikk: Kartleggingsenheten forekommer på kildevannspåvirkete, finmaterialrike
flommarker med høy og konstant fuktighet gjennom det meste av vekstsesongen. Vanlig type av
flommarkskog, men dekker vanligvis mindre arealer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes i flomsonen langs elver og bekker, går i leirområder ofte
jevnt over i kulturbetingete og/el. rasbetingete oreskoger ovenfor flomsonen. Vanskelig å skille fra
ikke kildevannspåvirkete flomskogsmarker (T30-C-2). FF: Tett løvskog har lys til normal grønn farge,
med mørke partier i skyggefelt og typisk løvskogstekstur. Hegg, selje og gråe buskformete vierarter
gir ofte grågrønn farge, mens gråor og større vierarter gir normal grønn farge. Både farge og tekstur
er rimelig konsistent innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målstokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T30-5,6

1:2.500
T30-B-5,6
T30-5,6

1:5.000
T30-C-3
T30-5,6

1:10.000
T30-D-1
T30-1-7

1:20.000
T30-E-1
T30-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alnus incana gråor m*
Anemone nemorosa hvitveis m
Angelica sylvestris sløke v
Calamagrostis phragmitoides
skogrørkvein v;s+[ER∙a|b],[KI∙b|a]
Cardamine amara bekkekarse v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Epilobium roseum greinmjølke
s+[ER∙a|b],[KI∙b|a]
Filipendula ulmaria mjødurt m;v
Galium palustre myrmaure
v;s+[ER∙a|b],[KI∙b|a]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Impatiens noli-tangere springfrø
v;s+[KI∙b|a]

Matteuccia struthiopteris strutseving
m*;t¤ [KI∙b|a]
Paris quadrifolia firblad v
Phalaroides arundinacea
strandrør :s+[ER∙a|b],[KI∙b|a]
Prunus padus hegg v
Ranunculus repens krypsoleie m;v*
Salix myrsinifolia svartvier v;s–[KI∙b|a]
Salix x fragilis grønnpil
v;s+[ER∙a|b],[KI∙b|a]
Stellaria nemoreum skogstjerneblom v
Tussilago farfara hestehov m;s+[KI∙b|a]
Urtica dioica stornesle v
Valeriana sambucifolia vendelrot
v;s+[ER∙a|b],[KI∙b|a]

Atrichum undulatum stortaggmose
v;t;s+[KI∙b|a]
Calliergon cordifolium pjusktjønnmose
v;t
Calliergonella cuspidata
sumpbroddmose v;t
Cirriphyllum piliferum lundveikmose m
Kindbergia praelonga sprikemoldmose
v
Plagiomnium elatum kalkfagermose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v

Utbredelse og regional fordeling: Vanlig i store deler av landet, temmelig homogen.
Viktigste forvekslingstyper: Flomskogsmark på finmateriale (T30-C-2).
Rødlistestatus (2011)/ forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: T7-1,3 p.p. (NiN v1); C3a Gråor-heggeskog, høystaudestutsevingutforming p.p., flommarkskogvar., non livar. (VN).
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Erosjonspreget flomskogsmark T30-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Flomskogsmark (T30), én grunntype (7).
Definert av LKM: S1∙B & VF∙1 & KI∙1 & ER∙2.
LKM-basistrinn: S1∙fghi & VF∙de & KI∙bc & ER∙b.
Fysiognomi: Vierkratt, med doggpil som
tyngdepunktart i dennes utbredelsesområde, ellers
med innslag av arter som gråor, mandelpil og
svartvier. Inneholder for øvrig arter som også finnes i
de andre flomskogsmarks-kartleggingsenhetene.
Rakle- og bladstrø dekker grunnen på seinsommeren, det er svært liten humusdannelse og
bunnsjiktet er dårlig utviklet.
Økologisk karakteristikk: Kartleggingsenheten opptrer på steder som er sterkt påvirket av flom, der
erosjon er viktigere enn sedimentasjon.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker et smalt belte på erosjonsutsatte steder langs større elver.
FF: Lys grå farge i flyfoto ved dominans av stein og grus, men oftest mørkt grønn ved tett kratt av
grønne viere og starr i undervegetasjonen. Veksling mellom ulike utforminger kan gi opphav til
karakteristisk tekstur i flyfoto. Både farge og tekstur er ofte konsistent innen regioner, men kan
variere en del mellom ulike regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målstokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T30-7

1:2.500
T30-B-7
T30-7

1:5.000
T30-C-4
T30-7

1:10.000
T30-D-1
T30-1-7

1:20.000
T30-E1
T30-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Equisetum pratense engsnelle v
Alnus incana gråor v
Angelica sylvestris sløke v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Elymus caninus hundekveke v

Filipendula ulmaria mjødurt v
Mentha arvensis åkermynte v
Prunus padus hegg v
Ranunculus repens krypsoleie m
Salix daphnoides doggpil t[SØ]

Salix myrsinifolia svartvier v
Salix triandra mandelpil m
Taraxacum officinale ugrasløvetann v
Urtica dioica stornesle v

Utbredelse og regional fordeling: Typen forekommer langs store elver. Dominans av doggpil er
begrenset til SØ-Norge med tyngdepunkt i Gudbrandsdalen og langs Glomma.
Viktigste forvekslingstyper: Flomskogmark på finmateriale (T30-C-2).
Rødlistestatus (2011)/ forvaltningsstatus: Doggpilkratt (NT).
Referanser og typeparalleller: T7-2 p.p., T7-4 p.p. (NiN v1); Q3e Elveørkratt, doggpilutforming (VN).
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Kalkfattig boreal frisk hei T31-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1 &
UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙abc & UF∙bc.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne heipregete, først og
fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten
dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Kalkfattig boreal frisk hei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk. Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Kalkfattig boreal frisk hei mangler intermediære eller mer
kalkkrevende arter og karakteriseres av arter tilknyttet frisk mark. Tørketolerante arter og lav har mindre
betydning. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige
overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk
skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av
kulturmarkstilknyttede gras og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-1

1:2.500
T31-B-1
T31-1

1:5.000
T31-C-1
T31-1

1:10.000
T31-D-1
T31-1

1:20.000
T31-E-1
T31-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Avenella flexuosa smyle m
Betula nana risbjørk m
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex bigelowii stivstarr m
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Empetrum nigrum krekling t
Festuca ovina bakkesvingel v

Hieracium alpinum fjellsvever v
Juncus trifidus rabbesiv v
Juniperus communis einer v
Luzula multiflora engfrytle v
Luzula pilosa hårfrytle v
Melampyrum pratense stormarimjelle v
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Nardus stricta finnskjegg v
Omalotheca supina dverggråurt v
Phyllodoce caerulea blålyng v
Pulsatilla vernalis mogop v
Pyrola minor perlevintergrønn v

Solidago virgaurea gullris v
Trientalis europaea skogstjerne v
Vaccinium myrtillus blåbær t
Vaccinium vitis-idaea tyttebær t
Barbilophozia floerkei lyngskjeggmose v
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose t
Dicranum scoparium ribbesigd t
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum commune storbjørnemose
v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Kalkfattig boreal lynghei T31-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (2). Definert av LKM: KA∙1 &
UF∙2. LKM-basistrinn: KA∙abc & UF∙de.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne heipregete, først og
fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten
dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Kalkfattig boreal lynghei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Kalkfattig boreal lynghei mangler intermediære eller mer
kalkkrevende arter og preges av arter som favoriseres av intermediære til svakt tørkeustatte forhold.
Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer
mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og
karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av
kulturmarkstilknyttede gras og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-2

1:2.500
T31-B-2
T31-2

1:5.000
T31-C-2
T31-2

1:10.000
T31-D-2
T31-2,3

1:20.000
T31-E-2
T31-2,3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Antennaria dioica kattefot v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Avenella flexuosa smyle m
Betula nana risbjørk v
Calluna vulgaris røsslyng v
Carex bigelowii stivstarr m
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v
Empetrum nigrum krekling m
Festuca ovina bakkesvingel v
Gentianella campestris bakkesøte v
Juncus trifidus rabbesiv v
Juniperus communis einer v
Melampyrum pratense stormarimjelle v

Pedicularis lapponica bleikmyrklegg v
Phyllodoce caerulea blålyng v
Pulsatilla vernalis mogop v
Salix glauca myrvier v
Solidago virgaurea gullris v
Vaccinium myrtillus blåbær v
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær t
Barbilophozia floerkei lyngskjeggmose v
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v

Hylocomium splendens etasjemose v
Paraleucobryum enerve fjellnervemose
v
Pleurozium schreberi furumose v
Pohlia nutans vegnikke v
Polytrichastrum alpinum fjellbinnemose
v
Polytrichum commune storbjørnemose
vCetraria islandica islandslav v
Cladonia arbuscula agg. lys reinlav v
Cladonia bellidiflora blomsterlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v
Nephroma arcticum storvrenge v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Kalkfattig boreal lavhei T31-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (3). Definert av LKM: KA∙1 &
UF∙3. LKM-basistrinn: KA∙abc & UF∙fgh.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne heipregete, først og
fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten
dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Kalkfattig boreal lavhei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk. Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Kalkfattig boreal lavhei mangler intermediære eller mer
kalkkrevende arter og karakteriseres av tørketolerante arter med innslag av lav. Gjengroing med økende buskog tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som
karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter.
Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter .

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-3

1:2.500
T31-B-3
T31-3

1:5.000
T31-C-3
T31-3

1:10.000
T31-D-2
T31-2,3

1:20.000
T31-E-2
T31-2,3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Antennaria dioica kattefot t
Avenella flexuosa smyle v
Betula nana risbjørk v
Carex bigelowii stivstarr v
Empetrum nigrum krekling t
Festuca ovina bakkesvingel v
Juncus trifidus rabbesiv v
Juniperus communis einer v
Pulsatilla vernalis mogop t
Salix herbacea musøre v
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær t

Dicranum fuscescens bergsigd t
Dicranum scoparium ribbesigd v
Pleurozium schreberi furumose v
Pohlia nutans vegnikke t
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v;s-[UF·f|e]
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Cetraria ericetorum smal islandslav t;s[UF·f|e]
Cetraria islandica islandslav v

Cladonia arbuscula agg. lys reinlav t
Cladonia bellidiflora blomsterlav v
Cladonia coccifera agg. grynrødbeger v
Cladonia gracilis syllav t
Cladonia rangiferina grå reinlav t
Cladonia stellaris kvitkrull t;s-[UF·f|e]
Cladonia uncialis pigglav t;s-[UF·f|e]
Flavocetraria cucullata gulskjerpe t;s[UF·f|e]
Flavocetraria nivalis gulskinn t;s[UF·f|e]
Peltigera malacea mattnever v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Intermediær boreal frisk hei T31-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (4). Definert av LKM: KA∙2 &
UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙de & UF∙bc.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne heipregete, først og
fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten
dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Intermediær boreal frisk hei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk. Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Intermediær boreal frisk hei mangler mangler svakt kalkrike eller
mer kalkkrevende arter og karakteriseres av arter tilknyttet frisk mark. Tørketolerante arter og lav har mindre
betydning. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige
overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk
skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av
kulturmarkstilknyttede gras og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-4

1:2.500
T31-B-4
T31-4

1:5.000
T31-C-4
T31-4

1:10.000
T31-D-3
T31-4,13

1:20.000
T31-E-3
T31-4,13

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Antennaria dioica kattefot v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Avenella flexuosa smyle m
Betula nana risbjørk v
Bistorta vivipara harerug v;s-KA·d|c]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex bigelowii stivstarr v
Carex vaginata slirestarr v;s-KA·d|c]
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Empetrum nigrum krekling v
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v;sKA·d|c]
Festuca ovina bakkesvingel v
Gentianella campestris bakkesøte v
Hieracium alpinum fjellsvever t
Juncus trifidus rabbesiv v
Juniperus communis einer v

Luzula multiflora engfrytle v
Luzula pilosa hårfrytle v
Luzula spicata aksfrytle v;s-KA·d|c]
Maianthemum bifolium maiblom v
Melampyrum pratense stormarimjelle v
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
t
Nardus stricta finnskjegg v
Omalotheca norvegica setergråurt v;sKA·d|c]
Oxalis acetosella gjøkesyre v;s-KA·d|c]
Oxyria digyna fjellsyre v
Pedicularis lapponica bleikmyrklegg v
Phleum alpinum fjelltimotei v;s-KA·d|c]
Phyllodoce caerulea blålyng v
Poa pratensis bakkerapp
Potentilla erecta tepperot v
Pulsatilla vernalis mogop v
Pyrola minor perlevintergrønn t
Ranunculus acris engsoleie v;s-KA·d|c]

Scorzoneroides autumnalis føllblom v;sKA·d|c]
Solidago virgaurea gullris t
Stellaria borealis fjellstjerneblom v;sKA·d|c]
Trientalis europaea skogstjerne t
Vaccinium myrtillus blåbær m
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Veronica alpina snøveronika v;sKA·d|c]
Viola biflora fjellfiol v;s-KA·d|c]
Viola palustris myrfiol v;s-KA·d|c]
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose t
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose m
Ptilidium ciliare bakkefrynse v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Intermediær boreal lynghei T31-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (5). Definert av LKM: KA∙2 &
UF∙2. LKM-basistrinn: KA∙de & UF∙de.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne heipregete, først og
fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten
dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Intermediær boreal lynghei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Intermediær boreal lynghei mangler svakt kalkrike eller mer
kalkkrevende arter og preges av arter som favoriseres av intermediære til svakt tørkeustatte forhold.
Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer
mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og
karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av
kulturmarkstilknyttede gras og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-5

1:2.500
T31-B-5
T31-5

1:5.000
T31-C-5
T31-5

1:10.000
T31-D-4
T31-5,6

1:20.000
T31-E-4
T31-5,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Antennaria dioica kattefot v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Avenella flexuosa smyle m
Betula nana risbjørk v
Calluna vulgaris røsslyng v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex bigelowii stivstarr v
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v
Carex vaginata slirestarr v;s-KA·d|c]
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Empetrum nigrum krekling v
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v;sKA·d|c]
Festuca ovina bakkesvingel v
Gentianella campestris bakkesøte v
Hieracium alpinum fjellsvever t
Juncus trifidus rabbesiv v
Juniperus communis einer v

Luzula multiflora engfrytle v
Luzula pilosa hårfrytle v Luzula spicata
aksfrytle v;s-KA·d|c]
Melampyrum pratense stormarimjelle v
Nardus stricta finnskjegg v
Omalotheca norvegica setergråurt v;sKA·d|c]
Omalotheca supina dverggråurt v
Orthilia secunda nikkevintergrønn v;sKA·d|c]
Pedicularis lapponica bleikmyrklegg v
Phyllodoce caerulea blålyng v
Pulsatilla vernalis mogop v
Pyrola minor perlevintergrønn v
Ranunculus acris engsoleie v;s-KA·d|c]
Scorzoneroides autumnalis føllblom v;sKA·d|c]
Sibbaldia procumbens trefingerurt v;sKA·d|c]

Solidago virgaurea gullris t
Stellaria borealis fjellstjerneblom v;sKA·d|c]
Trientalis europaea skogstjerne t
Vaccinium myrtillus blåbær m
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose t
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose t
Pleurozium schreberi furumose v
Pohlia nutans vegnikke v
Polytrichastrum alpinum fjellbinnemose
v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia arbuscula agg. lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Intermediær boreal lavhei T31-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (6). Definert av LKM: KA∙2 &
UF∙3. LKM-basistrinn: KA∙de & UF∙fgh.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne heipregete, først og
fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten
dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Intermediær boreal lavhei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Intermediær boreal lavhei mangler svakt til sterkt kalkkrevende arter
og karakteriseres av tørketolerante arter med innslag av lav. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved
opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av
lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende
semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter .

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-6

1:2.500
T31-B-6
T31-6

1:5.000
T31-C-6
T31-6

1:10.000
T31-D-4
T31-5,6

1:20.000
T31-E-4
T31-5,6

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Antennaria dioica kattefot t
Avenella flexuosa smyle v
Betula nana risbjørk v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex bigelowii stivstarr v
Empetrum nigrum krekling v
Festuca ovina bakkesvingel v
Juncus trifidus rabbesiv v
Juniperus communis einer v
Luzula spicata aksfrytle v;s-KA·d|c]
Nardus stricta finnskjegg v
Omalotheca norvegica setergråurt v;sKA·d|c]
Pulsatilla vernalis mogop t
Pyrola minor perlevintergrønn v

Ranunculus acris engsoleie v;s-KA·d|c]
Scorzoneroides autumnalis føllblom v;sKA·d|c]
Vaccinium myrtillus blåbær m
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær m
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose t
Dicranum fuscescens bergsigd t
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose t
Pleurozium schreberi furumose v
Pohlia nutans vegnikke t
Polytrichastrum alpinum fjellbinnemose
v

Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v;s-[UF·f|e]
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Cetraria ericetorum smal islandslav v;s[UF·f|e]
Cetraria islandica islandslav t
Cladonia arbuscula agg. lys reinlav v
Cladonia coccifera agg. grynrødbeger v
Cladonia gracilis syllav t
Cladonia rangiferina grå reinlav t
Cladonia uncialis pigglav t;s-[UF·f|e]
Flavocetraria cucullata gulskjerpe t;s[UF·f|e]
Flavocetraria nivalis gulskinn t;s[UF·f|e]
Peltigera malacea mattnever v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Svakt kalkrik boreal frisk hei T31-C-7

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (7). Definert av LKM: KA∙3 &
UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg & UF∙bc.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne hei- eller svakt
engpregete, først og fremst dvergbuskdominerte
natursystemer uten dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Svakt kalkrik boreal frisk hei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Svakt kalkrik boreal frisk hei mangler sterkt kalkkrevende arter og
karakteriseres av arter tilknyttet frisk mark. Tørketolerante arter og lav har mindre betydning. Gjengroing med
økende busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei,
som karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av
fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og
urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-7

1:2.500
T31-B-7
T31-7

1:5.000
T31-C-7
T31-7

1:10.000
T31-D-5
T31-7,10,14

1:20.000
T31-E-5
T31-7,10,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Alchemilla wichurae skarmarikåpe v;s[KA·f|e]
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Astragalus alpinus setermjelt t;s[KA·f|e]
Avenella flexuosa smyle v
Betula nana risbjørk v
Bistorta vivipara harerug t
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex atrata svartstarr t;s-KA·f|e]
Carex vaginata slirestarr v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Erigeron borealis fjellbakkestjerne v
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst t
Festuca ovina bakkesvingel v
Galium boreale hvitmaure v;s-KA·f|e]
Gentiana nivalis snøsøte t;s-[KA·f|e]
Gentianella campestris bakkesøte v

Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Hieracium alpinum fjellsvever v
Juniperus communis einer v
Luzula multiflora engfrytle v
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Omalotheca norvegica setergråurt t
Oxalis acetosella gjøkesyre v
Oxyria digyna fjellsyre tPhleum alpinum
fjelltimotei v
Phyllodoce caerulea blålyng v
Poa alpina fjellrapp t;s+KA·f|e]
Pyrola minor perlevintergrønn t
Ranunculus acris engsoleie v
Rubus saxatilis teiebær v;s-KA·f|e]
Rumex acetosa engsyre v
Saussurea alpina fjelltistel m
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Selaginella selaginoides dvergjamne v;s[KA·f|e]

Sibbaldia procumbens trefingerurt v
Solidago virgaurea gullris v
Stellaria borealis fjellstjerneblom v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v;sKA·f|e]
Trientalis europaea skogstjerne v
Vaccinium myrtillus blåbær v
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Veronica alpina snøveronika t
Viola biflora fjellfiol m
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v
Brachythecium salebrosum lilundmose
v
Hylocomium splendens etasjemose v
Tomentypnum nitens gullmose v;sKA·f|e]
Tritomaria quinquedentata
storhoggtann v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Svakt kalkrik boreal lynghei T31-C-8

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (8). Definert av LKM: KA∙3 &
UF∙2. LKM-basistrinn: KA∙fg & UF∙de.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne hei- eller svakt
engpregete, først og fremst dvergbuskdominerte
natursystemer uten dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Svakt kalkrik boreal lynghei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Svakt kalkrik boreal lynghei mangler sterkt kalkkrevende arter og
preges av arter som favoriseres av intermediære til svakt tørkeustatte forhold. Gjengroing med økende buskog tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som
karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter.
Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter .

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-8

1:2.500
T31-B-8
T31-8

1:5.000
T31-C-8
T31-8

1:10.000
T31-D-6
T31-8,9

1:20.000
T31-E-6
T31-8,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla alpina fjellmarikåpe v
Antennaria dioica kattefot v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Anthyllis vulneraria rundbelg
v;s*[KA·f|e]
Astragalus alpinus setermjelt v;s[KA·f|e]
Avenella flexuosa smyle v
Bartsia alpina svarttopp v
Campanula rotundifolia blåklokke t
Carex atrata svartstarr t;s-KA·f|e]
Carex vaginata slirestarr v
Cerastium alpinum fjellarve v;s-KA·f|e]
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Dryas octopetala reinrose t;s*[KA·f|e]
Empetrum nigrum krekling v
Erigeron uniflorus snøbakkestjerne v;s[KA·f|e]
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v
Festuca ovina bakkesvingel t
Galium boreale hvitmaure v;s-KA·f|e]
Gentiana nivalis snøsøte v;s-[KA·f|e]

Gentianella campestris bakkesøte v
Hieracium alpinum fjellsvever v
Juncus trifidus rabbesiv v
Juniperus communis einer v
Luzula multiflora engfrytle v
Luzula spicata aksfrytle v
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Omalotheca norvegica setergråurt v
Oxyria digyna fjellsyre v
Potentilla crantzii flekkmure t;s*[KA·f|e]
Primula scandinavica fjellnøkleblom v;sKA·f|e]
Pseudorchis straminea fjellhvitkurle v
Pulsatilla vernalis mogop v
Ranunculus acris engsoleie v
Saussurea alpina fjelltistel v
Saxifraga oppositifolia rødsildre
t;s*KA·f|e]
Selaginella selaginoides dvergjamne v;s[KA·f|e]
Sibbaldia procumbens trefingerurt v

Solidago virgaurea gullris v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v;sKA·f|e]
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Abietinella abietina granmose
v;s+[KA·f|e]
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v
Dicranum fuscescens bergsigd v
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose v
Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Rhytidium rugosum labbmose
t;s+KA·f|e]
Tomentypnum nitens gullmose v;sKA·f|e]
Tortella tortuosa putevrimose
t;s+[KA·f|e]
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia arbuscula agg. lys reinlav v
Cladonia gracilis syllav v
Peltigera rufescens brunnever v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Svakt kalkrik boreal lavhei T31-C-9

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (9). Definert av LKM: KA∙3 &
UF∙3. LKM-basistrinn: KA∙fg & UF∙fgh.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne hei- eller svakt
engpregete, først og fremst dvergbuskdominerte
natursystemer uten dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Svakt kalkrik boreal lavhei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Svakt kalkrik boreal lavhei mangler sterkt kalkkrevende arter og
karakteriseres av tørketolerante arter med innslag av lav. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved
opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av
lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende
semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter .

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-9

1:2.500
T31-B-9
T31-9

1:5.000
T31-C-9
T31-9

1:10.000
T31-D-6
T31-8,9

1:20.000
T31-E-6
T31-8,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Antennaria dioica kattefot t
Anthyllis vulneraria rundbelg
v;s*[KA·f|e]
Astragalus alpinus setermjelt v;s[KA·f|e]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex bigelowii stivstarr v
Carex vaginata slirestarr v
Dryas octopetala reinrose t;s*[KA·f|e]
Empetrum nigrum krekling v
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v
Festuca ovina bakkesvingel t
Juniperus communis einer v
Luzula multiflora engfrytle v
Luzula spicata aksfrytle v

Potentilla crantzii flekkmure v
Pulsatilla vernalis mogop t
Saxifraga oppositifolia rødsildre
t;s*KA·f|e]
Silene acaulis fjellsmelle v
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Abietinella abietina granmose
v;s+[KA·f|e]
Dicranum fuscescens bergsigd t
Pohlia nutans vegnikke t
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v;s-[UF·f|e]

Ptilidium ciliare bakkefrynse v
Syntrichia norvegica fjellhårstjerne t
Tortella tortuosa putevrimose t
Cetraria ericetorum smal islandslav v;s[UF·f|e]
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia arbuscula agg. lys reinlav v
Cladonia rangiferina grå reinlav v
Cladonia uncialis pigglav t;s-[UF·f|e]
Flavocetraria cucullata gulskjerpe t;s[UF·f|e]
Flavocetraria nivalis gulskinn t;s[UF·f|e]
Peltigera rufescens brunnever v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Sterkt kalkrik boreal frisk hei T31-C-10

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (10). Definert av LKM: KA∙4 &
UF∙1. LKM-basistrinn: KA∙hi & UF∙bc.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne hei- eller svakt
engpregete, først og fremst dvergbuskdominerte
natursystemer uten dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Sterkt kalkrik boreal frisk hei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Sterkt kalkrik boreal frisk hei karakteriseres av sterkt kalkkrevende
arter og arter tilknyttet frisk mark. Tørketolerante arter og lav har mindre betydning. Gjengroing med økende
busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som
karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter.
Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter .

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-10

1:2.500
T31-B-10
T31-10

1:5.000
T31-C-10
T31-10

1:10.000
T31-D-5
T31-7,10,14

1:20.000
T31-E-5
T31-7,10,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla filicaulis bakkemarikåpe v
Alchemilla wichurae skarmarikåpe v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Astragalus alpinus setermjelt m
Astragalus frigidus gulmjelt v;s+KA·h|g]
Astragalus norvegicus blåmjelt
v;s+KA·h|g]
Avenella flexuosa smyle v
Bartsia alpina svarttopp v
Bistorta vivipara harerug m
Botrychium lunaria marinøkkel v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex atrata svartstarr m
Cerastium alpinum fjellarve m
Coeloglossum viride grønnkurle v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Equisetum variegatum fjellsnelle v;sKA·h|g]
Erigeron borealis fjellbakkestjerne v
Erigeron uniflorus snøbakkestjerne v

Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v
Galium boreale hvitmaure v
Gentiana nivalis snøsøte t
Gentianella campestris bakkesøte v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Hieracium alpinum fjellsvever v
Juniperus communis einer v
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Omalotheca norvegica setergråurt v
Oxyria digyna fjellsyre v
Parnassia palustris jåblom v
Pedicularis oederi gullmyrklegg t
Phleum alpinum fjelltimotei v
Poa alpina fjellrapp t
Poa pratensis bakkerapp v
Potentilla crantzii flekkmure m
Potentilla erecta tepperot v
Primula scandinavica fjellnøkleblom t
Pseudorchis straminea fjellhvitkurle v

Pyrola minor perlevintergrønn v
Ranunculus acris engsoleie v
Rubus saxatilis teiebær t
Salix hastata bleikvier v;s-KA·h|g]
Salix lanata ullvier v;s-KA·h|g]
Saussurea alpina fjelltistel m
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Selaginella selaginoides dvergjamne v
Sibbaldia procumbens trefingerurt v
Stellaria borealis fjellstjerneblom v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v
Trisetum spicatum svartaks v
Veronica alpina snøveronika v
Viola biflora fjellfiol m
Viola rupestris sandfiol v;s+KA·h|g]
Barbilophozia lycopodioides
gåsefotskjeggmose v
Tomentypnum nitens gullmose v;sKA·f|e]
Peltigera rufescens brunnever t

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Sterkt kalkrik boreal lynghei T31-C-11

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (11). Definert av LKM: KA∙4 &
UF∙2. LKM-basistrinn: KA∙hi & UF∙de.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne hei- eller svakt
engpregete, først og fremst dvergbuskdominerte
natursystemer uten dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Sterkt kalkrik boreal lynghei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Sterkt kalkrik boreal lynghei karakteriseres av sterkt kalkkrevende
arter og arter som favoriseres av intermediære til svakt tørkeustatte forhold. Gjengroing med økende busk- og
tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som
karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter.
Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter .

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-11

1:2.500
T31-B-11
T31-11

1:5.000
T31-C-11
T31-11

1:10.000
T31-D-7
T31-11,12

1:20.000
T31-E-7
T31-11,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla wichurae skarmarikåpe v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Astragalus alpinus setermjelt v
Avenella flexuosa smyle v
Bartsia alpina svarttopp v
Bistorta vivipara harerug v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex atrata svartstarr v
Cerastium alpinum fjellarve v
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Dryas octopetala reinrose t
Equisetum variegatum fjellsnelle v;sKA·h|g]
Erigeron uniflorus snøbakkestjerne v

Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v
Festuca ovina bakkesvingel v
Galium boreale hvitmaure v
Gentiana nivalis snøsøte v
Juniperus communis einer v
Omalotheca norvegica setergråurt v
Poa alpina fjellrapp t
Potentilla crantzii flekkmure v
Primula scandinavica fjellnøkleblom v
Pyrola minor perlevintergrønn v
Ranunculus acris engsoleie v
Rubus saxatilis teiebær v
Saussurea alpina fjelltistel v

Saxifraga oppositifolia rødsildre t
Selaginella selaginoides dvergjamne v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v
Trisetum spicatum svartaks v
Veronica fruticans bergveronika v;sKA·h|g]
Viola rupestris sandfiol v;s+KA·h|g]
Rhytidium rugosum labbmose v
Syntrichia norvegica fjellhårstjerne t
Tomentypnum nitens gullmose v;sKA·f|e]
Tritomaria quinquedentata
storhoggtann v
Peltigera rufescens brunnever v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Sterkt kalkrik boreal lavhei T31-C-12

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (12). Definert av LKM: KA∙4 &
UF∙3. LKM-basistrinn: KA∙hi & UF∙fgh.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne hei- eller svakt
engpregete, først og fremst dvergbuskdominerte
natursystemer uten dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved
Sterkt kalkrik boreal lavhei. Fy: Kommune: Sted.
avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Sterkt kalkrik boreal lavhei karakteriseres av sterkt kalkkrevende
arter og tørketolerante arter med innslag av lav. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av
spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og
fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har
som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-12

1:2.500
T31-B-12
T31-12

1:5.000
T31-C-12
T31-12

1:10.000
T31-D-7
T31-11,12

1:20.000
T31-E-7
T31-11,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Bartsia alpina svarttopp v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Cerastium alpinum fjellarve v
Dryas octopetala reinrose t
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v
Festuca ovina bakkesvingel v
Galium boreale hvitmaure v
Juniperus communis einer v
Omalotheca norvegica setergråurt v
Poa alpina fjellrapp v

Potentilla crantzii flekkmure v
Pulsatilla vernalis mogop t
Salix reticulata rynkevier v
Saussurea alpina fjelltistel v
Saxifraga oppositifolia rødsildre t
Silene acaulis fjellsmelle m
Veronica fruticans bergveronika v;sKA·h|g]
Viola rupestris sandfiol v;s+KA·h|g]

Rhytidium rugosum labbmose v
Syntrichia norvegica fjellhårstjerne t
Tortella tortuosa putevrimose v
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia gracilis syllav v
Cladonia uncialis pigglav t;s-[UF·f|e]
Flavocetraria nivalis gulskinn t;s[UF·f|e]
Peltigera rufescens brunnever v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Intermediær kildepåvirket boreal frisk
hei T31-C-13

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (13). Definert av LKM: KA∙2 &
UF∙1 & KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙de & UF∙bc & KI∙bc.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne heipregete, først og
fremst dvergbuskdominerte natursystemer uten
dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved

Intermediær kildepåvirket boreal frisk hei. Fy:
Kommune: Sted.

avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Intermediær kildepåvirket boreal frisk hei mangler svakt eller sterkt
kalkkrevende arter, og inneholder arter tilknyttet frisk mark og som favoriseres av kildevannspåvirkning.
Tørketolerante arter og lav har liten betydning. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av
spredt utmarksbeite. Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og
fjellhei, som ligger over klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har
som regel tydeligere innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-13

1:2.500
T31-B-13
T31-13

1:5.000
T31-C-13
T31-13

1:10.000
T31-D-3
T31-4,13

1:20.000
T31-E-3
T31-4,13

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Aconitum lycoctonum tyrihjelm t;s[KI·b|a]
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla glabra glattmarikåpe t;s[KI·b|a]
Angelica archangelica kvann v;s-[KI·b|a]
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Athyrium distentifolium fjellburkne
t;[KI·b|a]
Athyrium filix-femina skogburkne
t;[KI·b|a]
Avenella flexuosa smyle v
Bartsia alpina svarttopp v
Bistorta vivipara harerug v
Carex vaginata slirestarr v
Chamerion angustifolium geitrams v;s[KI·b|a]

Cirsium heterophyllum hvitbladtistel t;s[KI·b|a]Deschampsia cespitosa
sølvbunke v
Dryopteris expansa agg. sauetelg v;s[KI·b|a]
Filipendula ulmaria mjødurt t;s-[KI·b|a]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb
t;s-[KI·b|a]
Geum rivale enghumleblom v;s-[KI·b|a]
Gymnocarpium dryopteris fugletelg t
Juniperus communis einer v
Maianthemum bifolium maiblom v;s[KI·b|a]
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Myosotis decumbens fjellforglemmegei
t;s-[KI·b|a]

Omalotheca norvegica setergråurt v
Phegopteris connectilis hengeving v
Phleum alpinum fjelltimotei v
Ranunculus acris engsoleie v
Rumex acetosa engsyre t
Salix glauca myrvier v
Salix lapponum lappvier t
Salix phylicifolia grønnvier t
Saussurea alpina fjelltistel t
Silene dioica rød jonsokblom t;s[KI·b|a]
Solidago virgaurea gullris v
Stellaria borealis fjellstjerneblom v
Trientalis europaea skogstjerne v
Vaccinium myrtillus blåbær v
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Valeriana sambucifolia vendelrot t;s[KI·b|a]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei
T31-C-14

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Boreal hei
(T31), én grunntype (14). Definert av LKM: KA∙3,4 &
UF∙1 & KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙fghi & UF∙bc & KI∙bc.
Fysiognomi: Boreal hei er åpne hei- eller svakt
engpregete, først og fremst dvergbuskdominerte
natursystemer uten dominerende tresjikt.

Økologisk karakteristikk: Boreal hei er dannet ved

Kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei. Fy: Kommune:
Sted.

avskoging av fastmarksskogsmark og opprettholdelse av
åpen mark gjennom rydding av kratt og trær og sommerbeite med moderat beitetrykk . Seterdrift, vedhogst,
tjærebrenning, etc, i seterdriften, samt trekullproduksjon til gruver er årsaken til avskogingen. Boreal
hei kjennetegnes av at beitetrykket gjennomgående var, og er, svakere enn i semi-naturlig eng, og
vegetasjonen domineres av lyngvekster i motsetning til gras og urter i eng. Innslag av skogsarter og noe
kulturmarkstilknyttede arter forekommer. Kalkrik kildepåvirket boreal frisk hei karakteriseres av svakt til sterkt
kalkkrevende arter tilknyttet frisk mark og arter som favoriseres av kildevannspåvirkning. Tørketolerante arter
og lav har liten betydning. Gjengroing med økende busk- og tredekning ved opphør av spredt utmarksbeite.
Vanskelige overgangsformer mot kystlynghei, som karakteriseres av lyngbrenning, og fjellhei, som ligger over
klimatisk skoggrense og karakteriseres av fjellarter. Gjengroende semi-naturlig eng har som regel tydeligere
innslag av kulturmarkstilknyttede gras og urter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Oftest gradvis overgang mot tilgrensende skogsvegetasjon.
Grenser mot fjellhei eller semi-naturlig eng ikke mulig å avgrense entydig i flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T31-14

1:2.500
T31-B-14
T31-14

1:5.000
T31-C-14
T31-14

1:10.000
T31-D-5
T31-7,10,14

1:20.000
T31-E-5
T31-7,10,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Aconitum lycoctonum tyrihjelm t;s[KI·b|a]
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla glabra glattmarikåpe v;s[KI·b|a]
Angelica archangelica kvann t;s-[KI·b|a]
Angelica sylvestris sløke v;s-[KI·b|a]
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Astragalus frigidus gulmjelt v;s+[KA·h|g]
Astragalus norvegicus blåmjelt
v;s+[KA·h|g]
Avenella flexuosa smyle v
Bartsia alpina svarttopp v
Carex atrata svartstarr v
Carex vaginata slirestarr v
Chamerion angustifolium geitrams v;s[KI·b|a]
Cicerbita alpina turt v;s-[KI·b|a]

Cirsium heterophyllum hvitbladtistel t;s[KI·b|a]Coeloglossum viride
grønnkurle v;s-[KI·b|a]
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Dryopteris expansa agg. sauetelg v;s[KI·b|a]
Filipendula ulmaria mjødurt t;s-[KI·b|a]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb
t;s-[KI·b|a]
Geum rivale enghumleblom v;s-[KI·b|a]
Juniperus communis einer v
Maianthemum bifolium maiblom v;s[KI·b|a]
Myosotis decumbens fjellforglemmegei
t;s-[KI·b|a]
Omalotheca norvegica setergråurt t
Oxyria digyna fjellsyre v
Phegopteris connectilis hengeving v

Phleum alpinum fjelltimotei v
Pyrola minor perlevintergrønn v;s[KI·b|a]
Ranunculus acris engsoleie v
Rumex acetosa engsyre t
Salix glauca myrvier v
Salix hastata bleikvier v;s-[KA·h|g]
Salix lanata ullvier v;s-[KA·h|g]
Salix lapponum lappvier v
Salix phylicifolia grønnvier t
Saussurea alpina fjelltistel t
Silene dioica rød jonsokblom t;s[KI·b|a]
Solidago virgaurea gullris v
Stellaria borealis fjellstjerneblom v
Trientalis europaea skogstjerne v
Valeriana sambucifolia vendelrot t;s[KI·b|a]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet, vanligst i MB og NB i innlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Fjellhei, leside og tundra (T3), kystlynghei (T34), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: DD
Referanser og typeparalleller: D22 (revidert DNHB13)
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Kalkfattig eng med mindre hevdpreg
T32-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (1). Definert av
LKM: KA∙1 & HI∙1 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙abc & HI∙b & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Artsfattige enger med tett grasdekke,
med få urter. Forekommer som kantsoner til
enger, som åpne eller tresatte enger/ hagemarker
og i utmark. Dominans av enkeltgrasarter og tuet
mark er typisk for gjengroingsstadier.
Økologisk karakteristikk: Artssammensetning med Kalkfattig eng med mindre hevdpreg. AA: Bygland:
Lauvdalsmark.
få og lite kalkkrevende arter på frisk til fuktig,
ugjødslet og ofte humusrik mark. Forekommer i utmark på kalkfattig berggrunn i grunnfjellsområder
med tynt løsmassedekke. Blåtopp dominerer typisk på Agder og i Rogaland, der typen nå først og
fremst forekommer som gjengroingsstadier etter opphør av utmarksslått før midten av 1900-tallet,
og sterk reduksjon i utmarksbeitet fram til i dag. Storfrytle-dominerte ‘enger’ på Vestlandet kan også
være gjengroingsstadier av T32-C-1.Finnskjegg og smyle kan dominere i T32-C-1 i andre landsdeler.
Typen skilles fra intermediære enger ved fravær av noe mer kalkkrevende arter som f.eks.
skogstorkenebb, legeveronika, engfiol og rødsvingel, og fra fastmarksskogsmark (T4) ved mangel på
arter som røsslyng og skrubbær. Disse kan imidlertid vandre inn i løpet av gjengroingsforløpet.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanlig i hellende
terreng, og langs vann og vassdrag og i kantsoner mot myr. Tre- og buskdekte enger kan være
vanskelig å skille fra hei og skog (oftest blandingsskog gran-bjørk). FF: Dominans av blåtopp gir oftest
klar, middels mørk grønn farge i flyfoto, mens dominans av finnskjegg gir grågrønn (til brun) farge. I
hellende terreng ofte med jevnt vekslende tekstur mellom tuer og ujevn mark. Tekstur og farge
varierer lite innen regioner, men avhenger sterkt av dominerende arter. Når tresatt, styrer
tresjiktsdominanten(e) tekstur og farge i flyfoto.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-1

1:2.500
T32-B-1
T32-1

1:5.000
T32-C-1
T32-1

1:10.000
T32-D-1
T32-1,13

1:20.000
T32-E-1
T32-1,2,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis capillaris engkvein v*
Avenella flexuosa smyle m;v*
Dactylorhiza maculata flekkmarihand v
Deschampsia cespitosa v
Festuca ovina bakkesvingel v
Gentiana pneumonanthe klokkesøte t[S]
Juncus filiformis trådsiv v[S]
Luzula sylvatica storfrytle m;v[O3-O2]
Melampyrum pratense stormarimjelle v

Molinia caerulea blåtopp m*;v*[AA, VA,
Ro]
Nardus stricta finnskjegg m;v
Pedicularis sylvatica kystmyrklegg v[O3O2]
Potentilla erecta tepperot v
Rumex acetosa engsyre v
Trichophorum cespitosum bjønnskjegg v
Vaccinium uliginosum blokkebær v

Vaccinium vitis-idaea tyttebær
s+[HI∙b|c]
Viola palustris myrfiol s+[HI∙b|a]
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum commune storbjørnemose
m;v*

Utbredelse og regional fordeling: Finnes i store deler av landet (BN-LA; O3-OC), men har trolig et
tyngdepunkt i lavlandsområder og i et bredt belte langs kysten.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-11), kalkfattig boreal hei
(T31-C-1,2) og kystlyngheitypene T34-C-1,3.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G2, delvis G1 (VN). D0102, D0402; delvis D0101 og D0401 (DNHB-13).
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Kalkfattig eng med klart hevdpreg T32C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (2). Definert av
LKM: KA∙1 & HI∙2 & UF 1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙abc & HI∙cd & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Stor variasjon. Gjennomgående
artsfattig, med tett grasdekke (dominert av
graminider). Forekommer som åpne enger, typisk i
utmark, eksempelvis på setervoller. Får ofte en
sterkt tuet struktur når bruken opphører. Einer og Kalkfattig eng med klart hevdpreg. AA: Åmli: Ånebjør.
boreale treslag preger gjengroingssuksesjonen.
Økologisk karakteristikk: På humusrik, frisk/fuktig jord, på steder som gjennom lang tid har vært
brukt som ugjødslet beite- eller kombinert slåtte/beitemark. Artssammensetning med få og lite
kalkkrevende arter. Forekommer på kalkfattig berggrunn, typisk i grunnfjellsområder. Dominans av
finnskjegg eller sølvbunke kan skyldes tidligere overbeite. Typen skilles fra intermediære enger ved
fravær av arter som krever KA∙bc slik som f.eks. skogstorkenebb, legeveronika, engfiol og rødsvingel.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanlig i flatt til svakt
hellende terreng, i forsenkninger mm. Gjengroingsstadier med høy busk- og tredekning (ofte
blandingsskog gran-bjørk-osp) kan være vanskelig å skille fra hei og skogsmark. FF: Grasdominans gir
oftest lys grønn farge; fargen veksler med dominerende arter. Fuktige partier framtrer som mørkt
grønne til brune. Tekstur oftest jevn, med unntak for store tuer. Tekstur og farge varierer lite innen
regioner. Spredt einer framtrer tydelig som mørkere partier i FF.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-2

1:2.500
T32-B-2
T32-2

1:5.000
T32-C-2
T32-2

1:10.000
T32-D-2
T32-2,14

1:20.000
T32-E-1
T32-1,2,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein m;v*
Avenella flexuosa smyle v
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v
Carex nigra småstarr v
Carex pilulifera bråtestarr v
Dactylorhiza maculata flekkmarihand v
Deschampsia cespitosa kvassbunke
m ;v
Festuca ovina bakkesvingel m[Ø];v
Gentiana purpurea søterot

v[Ro,VA,AA,Te]
Juniperus communis einer v
Melampyrum pratense stormarimjelle
v;s+[HI∙d|e]
Molinia caerulea blåtopp v
Nardus stricta finnskjegg m;v*
Potentilla erecta tepperot v
Pedicularis sylvatica kystmyrklegg
v[S,V]
Pteridium aquilinum einstape v

Rumex acetosa engsyre v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Succisa pratensis blåknapp v;s+[HI∙d|e]
Trichophorum cespitosum bjønnskjegg
v
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum commune storbjørnemose
v
Beitemarkssopp: t¤[HI∙cd]

Utbredelse og regional fordeling: Finnes i store deler av landet (BN-LA), mest vanlig i kystområder
(O3-OC), særlig stor arealdekning i O3-O2. I Østlandsutforminger dominerer ofte bakkesvingel.
Viktigste forvekslingstyper: kalkfattig tørreng med klart hevdpreg (T32-C-12), og øvrige kalkfattige
(T32-C-1, 11) og intermediære enger (T32-C- 3, 4, 6, 13, 14).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger er EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G1, G2, G3, G5 (VN). D01, D04 (DNHB-13).
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Intermediær eng med mindre hevdpreg
T32-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (3). Definert av
LKM: KA∙2 & HI∙1 & UF 1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙de & HI∙b & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Feltsjikt dominert av grasarter og med
varierende innslag av urter og skogsarter
(karplanter og moser). Forekommer som kantsoner
til enger eller som åpne til tresatte enger eller
hagemarker og i utmark.

Intermediær eng med mindre hevdpreg. Te: Vinje:
Kvervesjånutane.

Økologisk karakteristikk: På relativt harde
bergarter og kalkfattig frisk til fuktig mark med en viss jorddybde. Forekomst av lyngarter og andre
arter typisk for skogsmark øker med redusert hevdpreg og avtakende bruk (seinere
gjengroingsstadier). Artssammensetning med forekomst av litt kalkkrevende arter som ikke er
vanlige i den tilsvarende kalkfattige kartleggingsenheten T32-C-1, som f.eks. bleikstarr, setergråurt,
skogstorkenebb, legeveronika, engfiol og rødsvingel. Seinere gjengroingsstadier på tett grasdominert
mark kan ha sparsomt mosedekke pga. mye daugras.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i ulike terrengposisjoner, vanlig i flatt til svakt
hellende terreng, i forsenkninger mm. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og
skog. FF: Grasdominans gir oftest klar, middels mørk grønn farge i flyfoto; mørkere farge ved økende
innslag av lyngarter. Fuktige partier framtrer som mørkt grønne. Tekstur og farge varierer lite innen
regioner. Spredt einer framtrer tydelig som mørkere partier i FF. Når tresatt, styrer
tresjiktsdominanten(e) tekstur og farge i flyfoto.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-3

1:2.500
T32-B-3
T32-3

1:5.000
T32-C-3
T32-3

1:10.000
T32-D-3
T32-3, 15

1:20.000
T32-E-2
T32-3, 15

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v;s[+KA∙d|c]
Agrostis capillaris engkvein v*
Avenella flexuosa smyle m;v*
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær s+[HI∙a|b]
Calluna vulgaris røsslyng s+[HI∙a|b]
Carex pallescens bleikstarr v;s+[KA∙d|c]
Cerastium fontanum arve v;s*[KA∙d|c]
Deschampsia cespitosa kvassbunke m;v
Festuca ovina bakkesvingel v
Festuca rubra rødsvingel v;s+[KA∙d|c]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb
v;s*[KA∙d|c]

Melampyrum pratense stormarimjelle v
Molinia caerulea blåtopp v
Omalotheca norvegica setergråurt
v;s+[KA∙d|c]
Poa pratensis bakkerapp v;s+[KA∙d|c]
Potentilla erecta tepperot v
Ranunculus acris bakkesoleie
v;s+[KA∙d|c]
Rumex acetosa engsyre v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Succisa pratensis blåknapp v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær s+
[HI∙b|c]

Veronica officinalis legeveronika
v;s*[KA∙d|c]
Viola canina engfiol v;s*[KA∙d|c]
Viola palustris myrfiol v
Hylocomium splendens etasjemose v
Plagiomnium affine skogfagermose
v;s*[KA∙d|c]
Plagiomnium cuspidatum
broddfagermose v;s*[KA∙d|c]
Pleurozium schreberi furumose v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose v

Utbredelse og regional fordeling: Finnes over hele landet (BN-LA; O3-C1).
Viktigste forvekslingstyper: intermediær tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-13) og øvrige intermediære (T32-C-4, 6, 14) og kalkfattige enger (T32-C-1, 2,11,12).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G1, G3 og G4 (VN). Delvis D01, D04, D06 (DNHB-13).
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Intermediær eng med klart hevdpreg
T32-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (4). Definert av
LKM: KA∙2 & HI∙2 & UF 1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙de & HI∙cd & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Middels høyt til lavvokst feltsjikt
dominert av grasarter og med et varierende innslag
av urter. Forekommer som åpne enger, typisk i
utmark, og som kantsoner; som tidligere slåttemark
og som beitemark. I slåttemark er artene jevnt
fordelt, i beitemark opptrer artene mer klumpvis.
Gjengroingsstadier har grasdominans, etter hvert
kommer einer og boreale treslag inn.

Intermediær fukteng, beitet av sau. Ro: Karmøy:
Ferkingstad: Haga.

Økologisk karakteristikk: På relativt harde bergarter og frisk til fuktig mark med en viss jorddybde.
Preget av lang tids bruk som beite- eller slåtte/beitemark. Artssammensetning med forekomst av litt
kalkkrevende arter som ikke er vanlige i den tilsvarende kalkfattige kartleggingsenheten T32-C-3, som
f.eks. gulaks, bleikstarr, skogstorkenebb, firkantperikum, rødsvingel, rødkløver og hvitkløver.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i alle terrengposisjoner, vanlig i flatt til svakt hellende
terreng, i forsenkninger mm. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF:
Grasdominans gir oftest lyst grønn farge, men fargen veksler med dominerende arter. Fuktige partier
framtrer som mørkt grønne til brune. Innslag av gråviere gir lys grønn farge. Fargen varierer med
bruken. Tekstur oftest jevn, med unntak for store tuer. Tekstur og farge varierer lite innen regioner.
Spredte einer framtrer tydelig som mørkere partier i FF.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-4

1:2.500
T32-B-4
T32-4

1:5.000
T32-C-4
T32-4

1:10.000
T32-D-7
T32-4,5

1:20.000
T32-E-4
T32-3,4,5,i16

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v;s+[KA∙d|c]
Agrostis capillaris engkvein m;v*
Anthoxanthum odoratum gulaks
v;s+[KA∙d|c]
Arnica montana solblom t¤[HI∙cd]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex pallescens bleikstarr v;s+[KA∙d|c]
Carex pilulifera bråtestarr v
Cerastium fontanum arve v;s*[KA∙d|c]
Deschampsia cespitosa kvassbunke m;v
Festuca rubra rødsvingel v;s+[KA∙d|c]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb
v;s*[KA∙d|c]

Hypericum maculatum firkantperikum
v;s+[KA∙d|c]
Lotus corniculatus tiriltunge v;s*[KA∙d|c]
Luzula multiflora bakkefrytle v
Molinia caerulea blåtopp v
Nardus stricta finnskjegg v
Omalotheca norvegica setergråurt
v;s+[KA∙d|c]
Poa pratensis bakkerapp v;s+[KA∙d|c]
Potentilla erecta tepperot v
Ranunculus acris bakkesoleie
v;s+[KA∙d|c]

Rhinanthus minor småengkall
v;s+[KA∙d|c]
Succisa pratensis blåknapp v;s+[HI∙d|e]
Trifolium pratense rødkløver
v;s+[KA∙d|c]
Veronica officinalis legeveronika
v;s*[KA∙d|c]
Viola canina engfiol v s*[KA∙d|c]
Plagiomnium cuspidatum
broddfagermose v;[KA∙d|c]
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose m
Beitemarkssopp: t¤[HI∙cd]

Utbredelse og regional fordeling: Vanlig engtype, finnes over hele landet (BN-LA; O3-C1).
Viktigste forvekslingstyper: intermediær eng med gjødselpåvirkning (T32-C-6) og øvrige
intermediære (T32-C-3, 13, 14) og kalkfattige enger (T32-C-1, 2,11,12).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G4 (VN) D0104 og D0404 (DNHB-13).
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Svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg
T32-C-5
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (6). Definert av
LKM: KA∙3 & HI∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg & HI∙b
& UF ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Ofte tresatte enger (hagemarker) eller
åpne kantområder, i aktiv bruk dominert av
lavvokste urter og gras, ofte med spredte busker.
Bunnsjikt med moser og enkelte lav. Gjengroingsstadier har høyere dekning av busker og/eller trær.

Svakt kalkrik eng med mindre hevdpreg. ST: Oppdal:
Skardalen.

Økologisk karakteristikk: På svakt kalkrik berggrunn, oftest på veldrenert jordsmonn. Artssammensetning med både indifferente og svakt kalkkrevende urter og gras, og en del skogsarter. Vanligst i
utmark. Størsteparten av arealet er nå i gjengroing etter opphør av utmarksslått eller beite for noen
tiår tilbake, eller beitetrykket er redusert. Gjengroing gir mer strø, lavere mosedekning, ofte mer
høyvokst vegetasjon og endring i artsmangfoldet. Uten preg av gjødsling. Skilles fra svært kalkrike
enger ved fravær av svært kalkkrevende arter, fra enger med klar hevd og svak gjødselpåvirkning ved
mindre forekomst av nitrogenelskende arter og/eller arter som foretrekker mer intensiv hevd.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner. Tre- og buskdekte enger
kan være vanskelig å skille fra skog og hei. FF: Grasdominans gir oftest klar, middels mørk grønn farge. Fuktige partier mørkere grønne. Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Spredt einer framtrer tydelig som mørkere partier i FF. På tresatt mark styrer tresjiktsdominantene tekstur og farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-6

1:2.500
T32-B-6
T32-6

1:5.000
T32-C-5
T32-6

1:10.000
T32-D-5
T32-6,9,11,17,19

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein m*;v*
Ajuga pyramidalis jonsokkoll v;t¤[HI∙b;
KA∙f]
Alchemilla wichurae skarmarikåpe v
Anemone nemorosa hvitveis
m;v;s+[HI∙b|c]
Anthoxanthum odoratum gulaks m;v*
Avenella flexuosa smyle v
Campanula persicifolia fagerklokke
t;s+[HI∙b|c]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex digitata fingerstarr s+[KA∙f|e]
Cerastium fontanum arve v
Clinopodium vulgare kransmynte t;s*
[HI∙b|c];s+[KA∙f|e]

Deschampsia cespitosa kvassbunke m;v
Festuca rubra rødsvingel m;v
Fragaria vesca markjordbær v
Galium boreale hvitmaure v;t;s+[KA∙f|e]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Hieracium murorum agg. skogsvever
v;t;s+[HI∙b|c]
Hieracium vulgatum agg. beitesvever v;t
Lathyrus linifolius knollerteknapp v;t
Luzula pilosa hårfrytle v;s+[HI∙b|c]
Maianthemum bifolium maiblom
s*[HI∙b|c]
Melampyrum sylvaticum småmarimjelle
v
Oxalis acetosella gjøkesyre s*[HI∙b|c]

Solidago virgaurea gullris v
Trifolium medium skogkløver t;s[KA∙f|e]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær
s+[HI∙b|c]
Veronica chamaedrys tveskjeggveronika
v;t;s-[KA∙f|e]
Vicia sepium gjerdevikke v
Viola riviniana skogfiol s+[KA∙f|e]
Plagiomnium cuspidatum
broddfagermose v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v;s+[KA∙f|e]
Sanionia uncinata klobleikmose v

Utbredelse og regional fordeling: Hele landet, vanlig type som beitemark (BN-LA, O3-C1).
Viktigste forvekslingstyper: Andre svakt kalkrike og intermediære enger (T32-C-3,4,9,10,13, 14,20),
rasmarkeng og -hei (T16), åpen grunnlendt mark (T2), fjellgrashei og grastundra (T22).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype
(sjelden og stort sett i gjengroing).
Referanser og typeparalleller: Delvis G7-G8 (VN). Delvis D01, D04, D06 (DNHB-13).
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Intermediær eng med svakt preg av
gjødsling T32-C-6
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (5). Definert av
LKM: KA∙2 & HI∙3 & UF 1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙de & HI∙e & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Middels høyt til høyt feltsjikt dominert
av grasarter og urter som tåler litt gjødsling.
Forekommer som åpne til spredt tresatte enger
(lauvenger eller hagemarker) og som kantsoner;
Intermediær beiteeng med svakt preg av gjødsling. AA:
Valle: Rike.
som tidligere slåttemark og som beitemark. I
slåttemark er artene jevnt fordelt, i beitemark opptrer artene mer klumpvis. Gjengroingsstadier har
grasdominans, etter hvert kommer einer og boreale treslag inn.
Økologisk karakteristikk: På relativt harde bergarter og frisk til fuktig mark med en viss jorddybde.
Preget av lang tids bruk som beite- eller slåtte/beitemark. Artssammensetning med forekomst av litt
kalkkrevende arter. Svak gjødselspåvirkning vises gjerne ved høy dekning av enkeltarter som
hvitkløver, hundegras, engsoleie, krypsoleie og engsyre.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekomme i alle terrengposisjoner, vanlig i flate til hellende
terreng, i forsenkninger mm. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF:
Oftest middels til mørk grønn fargesom mørkner med økende fuktighet. Farge varierer etter bruken.
Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Steinhauger, trær og busker framtrer tydelig. Tuer gir
tydelig tekstur i flyfoto med høy teknisk kvalitet.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-4

1:2.500
T32-B-4
T32-4

1:5.000
T32-C-4
T32-4,5

1:10.000
T32-D-4
T32-4,5,16

1:20.000
T32-E-2
T32-3,4,5,15,16

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v
Agrostis capillaris engkvein s+[HI∙e|f]
Campanula rotundifolia blåklokke
s*[HI∙e|f]
Carum carvi karve v;s+[HI∙e|f]
Carex pilulifera bråtestarr v;s+[HI∙e|f]
Cerastium fontanum arve v
Dactylis glomerata hundegras m;v;
s+[KA∙d|c]
Deschampsia cespitosa kvassbunke m;v
Festuca rubra rødsvingel v

Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Luzula multiflora bakkefrytle v
Omalotheca norvegica setergråurt v
Plantago lanceolata smalkjempe v
Poa annua tunrapp v
Poa pratensis bakkerapp v;s+[KA∙d|c]
Potentilla erecta tepperot v
Ranunculus acris bakkesoleie
v;s+[HI∙e|f]
Ranunculus repens krypsoleie v

Rhinanthus minor småengkall v
Rumex acetosa engsyre v
Scorzoneroides autumnalis følblom v
Stellaria graminea grasstjerneblom v
Taraxacum officinale agg.
ugrasløvetenner v
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver v
Veronica serpyllifolia bleikveronika v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose m*;v*
Beitemarkssopp: t¤[HI∙cd], s*[HI∙e|f].

Utbredelse og regional fordeling: Vanlig engtype, finnes over størstedelen av landet (BN-LA; O3-C1).
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig eng med klart hevdpreg (T32-C-2), nokså kalkrik eng med klart
hevdpreg (T32-C-20) og svakt kalkrik eng med svak gjødselpåvirkning (T32-C-21)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G4 (VN), delvis D0104, D0404 (DNHB-13).
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Sterkt kalkrik eng med mindre
hevdpreg T32-C-7
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: seminaturlig eng (T32), én grunntype (9). Definert av
LKM: KA∙4 & HI∙1 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙hi & HI∙b & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Enger oftest dominert av lavvokste
urter og gras. Bunnsjiktsdekning varierer, med
moser og enkelte lav. Kantsoner eller glissent
busk- eller tresatt eng, oftest i utmark.
Sterkt kalkrik eng med mindre hevdpreg. ST: Røros:
Økologisk karakteristikk: Artssammensetning
Torsvollen.
med svært kalkkrevende urter, gras og moser, mer
sjelden lav. På kalkrik berggrunn, ofte sørvendt. Framstikkende kalkknauser er vanlig. Oftest
beitebetingete utmarksområder med tydelig innslag av skogsarter eller arter fra andre naturlig åpne
naturtyper. Ofte med spredte trær (hagemarker eller lauvenger). Det meste av arealet som tilhører
denne naturtypen er nå i gjengroing etter opphør av utmarksslått eller beite for noen tiår tilbake.
Stort artsmangfold, særlig av karplanter, sopp og insekter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, vanligst i hellende og ujevnt, sørvendt terreng. Tre- og buskdekte enger kan vanskelig å skille fra hei og skog (ofte furuskog).
FF: Middels til mørk grønn farge som mørkner med økende fuktighet. Grunnlendte partier ofte lyst
brungrønne i FF. Tekstur og farge varierer lite innen regioner, oftest jevn, styres av eventuell
tresjiktsdominans. Tuer gir mønstret tekstur. Einer framtrer tydelig som mørkere partier.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-9

1:2.500
T32-B-9
T32-9

1:5.000
T32-C-7
T32-9

1:10.000
T32-D-5
T32-6,9,11,17,19

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Astragalus glycyphyllos lakrismjelt t
Avenula pubescens dunhavre v;s[KA∙h|g]
Bistorta vivipara harerug v
Campanula persicifolia fagerklokke s[HI∙b|c]
Carex capillaris hårstarr v;s+[KA∙h|g]
Carex digitata fingerstarr v;s-[HI∙b|c]
Carex flacca blåstarr v;s+[KA∙h|g]
Carex muricata piggstarr v
Cotoneaster integerrimus dvergmispel
v;s+[HI∙b|c]
Euphrasia stricta kjerteløyentrøst v

Filipendula vulgaris knollmjødurt
t;s+[KA∙h|g]
Fragaria vesca markjordbær v
Galium boreale hvitmaure v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Gymnadenia conopsea brudespore
v;t;s+[KA∙h|g]
Juniperus communis einer v*;s-[HI∙b|c]
Knautia arvensis rødknapp v
Linum catharticum vill-lin v;s+[KA∙h|g]
Listera ovata stortveblad s*[KA∙h|g]
Lotus corniculatus tiriltunge v
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v
Plantago media dunkjempe v;s[KA∙h|g]

Platanthera montana grov nattfiol v
Primula veris marianøkleblom v
Primula scandinavica fjellnøkleblom
s+[KA∙h|g]
Rubus saxatilis teiebær v;s-[HI∙b|c]
Saussurea alpina fjelltistel v
Selaginella selaginoides dvergjamne
v;s-[KA∙h|g]
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v
Trifolium medium skogkløver v;s[HI∙b|c]
Viola canina engfiol v
Plagiomnium cuspidatum
broddfagermose v

Utbredelse og regional fordeling: Spredt i hele landet på kalkrik grunn (BN-LA; O3-C1).
Viktigste forvekslingstyper: Åpen svært kalkrik lyngmark og lavmark (T2-C-7, T2-C-8) og beitepreget
kalklågurt-skog (T4-C-4), svært kalkrik rasmarkhei- og eng (T16-C-4), øvrige kalkrike og svært kalkrike
enger (T32-C-5,7,15-18,20,21), engaktig sterkt endret fastmark (T40), engaktig oppdyrket mark (T41).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G6, delvis G7-G9 (VN). Deler av D01, D04, D05, D17 (DNHB-13).
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Sterkt kalkrik eng med klart hevdpreg
T32-C-8
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (10). Definert av
LKM: KA∙4 & HI∙2 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙hi & HI∙cd & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Åpne enger dominert av lavvokste
urter og gras. Feltsjikt ofte glissent, med en del
naken jord. Iblant med spredte busker. Dekningen
av kalkkrevende moser og lav varierer. Gjengroingsstadier med busker, særlig einer, og/eller trær.

Sterkt kalkrik eng med ekstensivt hevdpreg. Op: Vågå:
Nordherad.

Økologisk karakteristikk: Artssammensetning med
svært kalkkrevende og urter og gras. Forekommer på kalkrik berggrunn, ofte sørvendt.
Framstikkende kalkknauser er vanlig. Forekommer vanligvis som beitemark; slåttemarksutforminger
er sjeldne. Forekommer både langs kanten av innmark og i utmark. Uten eller med ubetydelig preg av
gjødsling. Beitemark som er i bruk har kortvokst vegetasjon, lite dødt gras og kun spredte busker og
trær. Det meste av arealet som tilhører denne naturtypen er nå i gjengroing etter opphør av
utmarksslått eller beite for noen tiår tilbake. Stort artsmangfold, særlig av karplanter, sopp og
insekter. Skilles fra nokså kalkrike enger ved tilstedeværelse av svært kalkkrevende arter, fra enger
med svakere hevd (HI∙b) ved fravær av skogsarter og fra enger med svakt gjødslingspreg ved mer
eller mindre fullstendig fravær av nitrogenelskende arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Alle terrengposisjoner, vanligst i hellende og ujevnt, sørvendt
terreng. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Middels til mørk
grønn farge, mørkner med økende fuktighet; varierer med bruken. Grunnlendte partier ofte avvikende. Tekstur og farge varierer lite innen regioner, oftest jevn, styres av eventuell tresjiktsdominans.
Tuer kan gi karakteristisk tekstur. Einer framtrer tydelig som mørkere partier.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-10

1:2.500
T32-10

1:5.000
T32-C-8
T32-10

1:10.000
T32-D-6
T32-10,12,18,20,21

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein m;v*
Alchemilla glaucescens fløyelsmarikåpe v
Anthoxanthum odoratum gulaks m;v*
Avenula pubescens dunhavre v;s-[KA∙h|g]
Bistorta vivipara harerug v
Briza media hjertegras v;t
Carex capillaris hårstarr v;s+[KA∙h|g]
Carex ericetorum bakkestarr
v;t;s+[KA∙h|g]
Centaurea jacea engknoppurt v
Fragaria vesca markjordbær v

Galium boreale hvitmaure v
Gentianella campestris bakkesøte v
Gymnadenia conopsea brudespore
v;s+[KA∙h|g]
Knautia arvensis rødknapp v
Linum catharticum vill-lin v;t;s+[KA∙h|g]
Listera ovata stortveblad s*[KA∙h|g]
Lotus corniculatus tiriltunge v
Luzula multiflora bakkefrytle v;s-[HI∙c|b]
Parnassia palustris jåblom v
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v

Plantago media dunkjempe v;s-[KA∙h|g]
Polygala vulgaris blåfjær v;s-[KA∙h|g]
Potentilla crantzii flekkmure v
Primula veris marianøkleblom v
Primula scandinavica fjellnøkleblom
s+[KA∙h|g]
Saussurea alpina fjelltistel v
Selaginella selaginoides dvergjamne v;s[KA∙h|g]
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v
Thalictrum simplex rankfrøstjerne v

Utbredelse og regional fordeling: Spredt i hele landet på kalkrik grunn (BN-LA; O3-C1).
Viktigste forvekslingstyper: Åpen svært kalkrik lyngmark og lavmark (T2-C-7), beitet kalklågurtskog
(T4-C-4), svært kalkrik rasmarkhei- og eng (T16-C-4), øvrige svakt kalkrike til svært kalkrike enger
(T32-C-5,7,15-18,20,21), engaktig sterkt endret fastmark (T40), engaktig oppdyrket mark (T41).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G6, delvis G7-G9 (VN). Deler av D01, D04, D05, D17 (DNHB-13).
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Kalkrik fukteng med mindre hevdpreg
T32-C-9
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (11). Definert av
LKM: KA∙3,4 & HI∙1 & UF∙1 & KI∙2. LKM-basistrinn:
KA∙fghi & HI∙b & UF∙ab & KI∙bc.
Fysiognomi: Ofte tresatte enger (hagemarker) eller
kantområder dominert dels av høyvokste urter og
gras (høgstaudeeng), gjerne med spredte busker
(ofte ore- og vier-arter) og trær (bl.a. gran og bjørk;
hagemark eller lauveng). Gjengroingsstadier særlig
med ore- og vier-arter, og/eller med mer eller
mindre tett tresjikt.

Kalkrik fukteng med mindre hevdpreg. ST: Oppdal:
Gjevilvassdalen.

Økologisk karakteristikk: Forekommer på kalkrik berggrunn med kildevannspåvirkning, oftest i
hellende terreng. Artssammensetning med noen indifferente og noen kalkkrevende urter og gras,
delvis dominert av arter som også er fuktighetskrevende; flere skogarter inngår. Bunnsjikt dels med
fuktighetskrevende skogmoser som tåler litt hevd. Nitrogentolerante arter kan komme sterkere inn
ved gjengroing. Det meste av arealet som tilhører denne naturtypen er nå i gjengroing etter opphør
av utmarksslått eller beite for noen tiår tilbake (evt. lavere beitetrykk), noe som gir seg utslag i
høyere strødekning og endring i artsmangfoldet. Forekommer både i kanten av innmark og i utmark.
Gjengroing skjer raskt, og typen blir da raskt vanskeligere å skille, f.eks. fra kildevannspåvirket skog.
Skilles fra svært kalkrike enger ved fravær av svært kalkkrevende arter, fra friske og tørre enger ved
forekomst av fuktkrevende høgstauder og fravær av uttørkingstolerante arter, fra enger med klar
hevd og svak gjødselpåvirkning ved svakere innslag av hevdkrevende eller nitrogenelskende arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i noe
hellende terreng. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei, skogkledd myr og skog.
FF: Oftest mørk grønn farge; tørre partier lysere grønne. Tekstur og farge varierer lite innen regioner,
oftest jevn (men tuer er vanlig og gir karakteristisk tekstur), styres av eventuell tresjiktsdominans.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-11

1:2.500
T32-B-11
T32-11

1:5.000
T32-C-9
T32-11

1:10.000
T32-D-5
T32-6,9,11,17,19

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Alchemilla glabra glattmarikåpe
v;s-[KI∙b|a]
Anemone nemorosa hvitveis v
Chamerion angustifolium geitrams v
Dactylorhiza fuchsii skogmarihand v
Deschampsia cespitosa kvassbunke v
Equisetum pratense engsnelle v;t
Equisetum sylvaticum skogsnelle
v;s+[KI∙b|a]
Filipendula ulmaria mjødurt m;s+[KI∙b|a]

Geum rivale enghumleblom v;s-[KA∙f|e]
Milium effusum myskegras
v;s+[HI∙b|c];s-[KI∙b|a]
Prunella vulgaris blåkoll v
Ranunculus acris bakkesoleie m
Trollius europaeus ballblom v;s+[KI∙b|a]
Veratrum album nyserot t
Viola palustris myrfiol v
Atrichum undulatum stortaggmose v;t
Brachythecium rutabulum storlundm. v

Kindbergia praelonga sprikemoldmose
v;t
Plagiomnium affine skogfagermose v;t
Plagiomnium undulatum krusfagermose
v
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v;s+[KA∙f|e]
Sanionia uncinata klobleikmose v
Sciuro-hypnum reflexum sprikelundmose
v

Utbredelse og regional fordeling: Hele landet, relativt vanlig (men ofte i gjengroing); BN-LA, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Øvrige friske/fuktige og kalkrike enger (T32-C-5,8,10,20,21),
kildepåvirket intermediær og kalkrik rasmarkeng og -hei, T16-C-5,6).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G12 (VN). Delvis D01, D04, D05, D06, D09 (DNHB-13).
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Kalkrik fukteng med klart hevdpreg eller
svakt preg av gjødsling T32-C-10
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (12). Definert av
LKM: KA∙3,4 & HI∙2,3 & UF∙1 & KI 2. LKM-basistrinn:
KA∙fghi & HI∙cde & UF∙ab & KI∙bc.
Fysiognomi: Oftest åpne enger dominert dels av høyvokste urter og gras (høgstaudeeng), iblant med
spredte busker (ofte ore- og vier-arter), evt. også
trær. Gjengroingsstadier med busker, særlig ore- og
vier-arter, og/eller mer eller mindre tett tresjikt.

Kalkrik fukteng med klart hevdpreg, dominert av
ballblom. Bu: Kongsberg: Rajeseter.

Økologisk karakteristikk: Forekommer på kalkrik mark med kildevannspåvirkning, oftest i hellende
terreng. Artssammensetning med både indifferente og kalkkrevende urter og gras, dominert av
fuktighetskrevende og noen svakt nitrogentolerante arter som ofte øker i første del av gjengroingsforløpet. Bunnsjikt med fuktighetskrevende moser. Oftest beitemark, men slåttemarksutforminger
finnes også. Forekommer både i kanten av innmark og i utmark. Nå for det meste i gjengroing.
Gjengroingen ofte rask, karakterisert ved økende strødekning. Gjengroingsutforminger kan være
vanskelige å plassere langs LKM. Skilles fra svært kalkrike enger ved fravær av svært kalkkrevende
arter, fra friske og tørre enger ved forekomst av fuktighetskrevende høgstauder og fravær av
uttørkingstolerante arter, fra enger med svakere hevd ved innslag av skog- og hei-arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i noe
hellende terreng. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei, skogkledd myr og skog.
FF: Oftest mørk grønn farge; tørre partier lysere grønne, varierer etter bruken. Tekstur og farge
varierer lite innen regioner, ofte jevn, styres av eventuell tresjiktsdominans.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-12

1:2.500
T32-B-12
T32-12

1:5.000
T32-C-10
T32-12

1:10.000
T32-D-6
T32-10,12,18,20,21

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Alchemilla glabra glattmarikåpe
v;s-[KI∙b|a]
Alchemilla glomerulans kildemarikåpe
s*[HI∙e|f];s+[KI∙b|a]
Alchemilla subcrenata engmarikåpe
v;s-[KI∙b|a]
Briza media hjertegras v;s*[HI∙e|f]
Cardamine pratensis engkarse v
Carex hostiana engstarr
s*[HI∙d|e];s+[KA∙f|e]
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v
Dactylorhiza fuchsii skogmarihand
v;s+[HI∙d|e]

Deschampsia cespitosa kvassbunke v
Filipendula ulmaria mjødurt m;s+[KI∙b|a]
Geranium sylvaticum skogstorkenebb m
Geum rivale enghumleblom
v;s+[HI∙e|f];s-[KA∙f|e]
Phalaris arundinacea strandrør
t;s+[HI∙c|b];s+[KI∙b|a]
Poa pratensis bakkerapp v
Poa trivialis markrapp t
Ranunculus acris bakkesoleie m
Ranunculus auricomus nyresoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v
Rumex acetosa engsyre v

Trollius europaeus ballblom
v;t;s+[HI∙e|f];s-[KI∙b|a]
Urtica dioica stornesle v
Valeriana sambucifolia vendelrot t
Veratrum album nyserot t
Viola palustris myrfiol v;s+[HI∙e|f]
Atrichum undulatum stortaggmose v
Brachythecium rutabulum
storlundmose v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose m
Rhytidiadelphus triquetrus
storkransmose v;s*[HI∙e|f];s+[KA∙f|e]

Utbredelse og regional fordeling: Hele landet, relativt vanlig (men ofte i gjengroing). 7SO-BN-LA,
7SE-O3-C1, trolig uvanlig i LA (evt. ved setre).
Viktigste forvekslingstyper: Andre friske/fuktige og kalkrike enger (T32-C-5,8,9,20,21), engaktig
sterkt endret fastmark (T40), engaktig oppdyrket mark (T41), semi-naturlig våteng (V10).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, slåtteutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G12, G13 (VN). Delvis D01, D04, D05, D09 (DNHB-13).
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Kalkfattig tørreng med mindre
hevdpreg T32-C-11
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (13). Definert av
LKM: KA∙1 & HI∙1 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙abc & HI∙b & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Ofte tresatte enger, eller åpne enger i
kantsoner mot innmark. Lavvokst vegetasjon, iblant
med enkelte høyvokste arter. Preget av tørketålende graminider; få urter. Bunnsjikt med
Kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg. AA: Bygland:
varierende dekning av tørketålende moser og lav.
Lauvdal.

Økologisk karakteristikk: Artssammensetning med
få og lite kalkkrevende arter på tørkeutsatt, ofte sand- og grusholdig mark på kalkfattig berggrunn.
Ofte med innslag av lyng, einer og boreale treslag. Forekommer som hagemark, åkerholmer og andre
kantsoner mot innmark, og på andre grunnlendte og tørkeutsatte steder som gjøres gjenstand for
sporadisk bruk og fra tid til annen ryddes for busker og trær. Skilles fra intermediære tørrenger ved
fravær av noe mer kalkkrevende arter som for eksempel gulaks, firkantperikum, hårsveve og
tiriltunge.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i hellende
terreng og på opplendte/konvekse terrengformer. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å
skille fra hei og skog. FF: Oftest lys grønn farge. Fuktige partier mørkere grønne; tråkkutsatte og
spesielt tørre partier kan bli lyst brune. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur
ofte jevn, men tuer gir karakteristisk tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Ved
tresetting styrer dominansforholdene i tresjiktet tekstur og farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-13

1:2.500
T32-B-13
T32-13

1:5.000
T32-C-11
T32-1

1:10.000
T32-D-1
T32-1,13

1:20.000
T32-E-1
T32-1,2,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein m;v*
Avenella flexuosa smyle m;v*
Calluna vulgaris røsslyng s+[HI∙a|b] ;s[UF∙c|b]
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v;s-[UF∙c|b]
Carex leporina harestarr v
Carex pilulifera bråtestarr v;s-[UF∙c|b]
Deschampsia cespitosa kvassbunke v
Festuca ovina bakkesvingel m;v*[Ø]

Hieracium umbellatum skjermsveve
v;s+[HI∙b|a]
Juniperus communis einer v
Melampyrum pratense stormarimjelle v
Molinia caerulea blåtopp v
Potentilla erecta tepperot v
Pteridium aquilinum einstape v
Rumex acetosella småsyre v;s+[UF∙c|b]
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Sedum acre bitterbergknapp
v;;s*[UF∙c|b]

Hylocomium splendens etasjemose v
Hypnum cupressiforme matteflette v;s[UF∙c|b]
Pleurozium schreberi furumose v*
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v;s-[UF∙c|b]
Racomitrium canescens sandgråmose
v;s-[UF∙c|b]
Cladonia spp beger- og reinlav-arter v;s[UF∙c|b]
Cetraria spp islandslav-arter v;s-[UF∙c|b]

Utbredelse og regional fordeling: Finnes i store deler av landet (BN-LA; O3-OC).
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig eng med mindre hevdpreg (T-32-C-1), kalkfattig boreal lynghei
T31-C-2, og øvrige tørre kalkfattige (T32-C-4) og intermediære enger (T32-C-3,13,14).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: F3, G5 (VN) B0102, D0105 og D0405 (DNHB-13).
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Kalkfattig tørreng med klart hevdpreg
T32-C-12
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (14). Definert av
LKM: KA∙1 & HI∙2 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙abc & HI∙cd & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Oftest åpne, eventuelt spredt tresatte
enger i utmark og kantsoner til innmark.
Gjennomgående artsfattig, lavvokst eng dominert
av graminider; få urter. Bunnsjikt med tørketålende
moser og lav. Gjengroingstadier typisk karakterisert Kalkfattig tørreng med klart hevdpreg. AA: Bykle: Hisdal.
ved tuedannende gras (f.eks. sølvbunke), etter hvert kommer einer og boreale treslag inn.
Økologisk karakteristikk: Forekommer på kalkfattig berggrunn og løsmasserygger, typisk på
lettdrenert og dermed tørkeutsatt, sandholdig jord, f.eks. i øvre deler av kalkfattige enger i hellende
terreng. Har ofte vært benyttet som beitemark, sjeldnere slåttemark, i lang tid. Artssammensetning
med få og lite kalkkrevende arter. Finnskjegg og sauesvingel kan dominere; dominans av finnskjegg
kan skyldes (tidligere) overbeite. Skilles fra intermediære tørrenger ved fravær av noe mer
kalkkrevende arter som for eksempel gulaks, firkantperikum, hårsveve og tiriltunge.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i hellende terreng og på opplendte/konvekse
terrengformer. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Oftest lyst
grønn farge, fuktigere partier mørkere grønne. Finnskjegg- eller bakkesvingeldominans kan gi lyst
brungrønn til grågrønn farge, tråkkutsatte og spesielt tørre partier kan bli lyst brune. Einer trer
tydelig fram med mørk grønnbrun farge. Farge varierer etter bruken. Tekstur ofte svært jevn, men
tuer gir karakteristisk tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen regioner. Ved tresetting styrer
dominansforholdene i tresjiktet tekstur og farge.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-14

1:2.500
T32-B-14
T32-14

1:5.000
T32-C-12
T32-14

1:10.000
T32-D-2
T32-2,14

1:20.000
T32-E-1
T32-1,2,13,14

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein m;v*
Antennaria dioica kattefot s+[HI∙d|e]
Avenella flexuosa smyle v
Carex brunnescens ssp. brunnescens
seterstarr v;s-[UF∙c|b]
Carex pilulifera bråtestarr v;s-[UF∙c|b]
Deschampsia cespitosa kvassbunke m;v
Festuca ovina bakkesvingel
m[Ø];v;s+[HId|e]

Melampyrum pratense stormarimjelle
v;s+[HI∙d|e]
Molinia caerulea blåtopp v
Nardus stricta finnskjegg m;v;t¤[HI∙cd]
Potentilla erecta tepperot v
Rumex acetosella småsyre v;s+[UF∙c|b]
Rumex acetosa engsyre v
Silene rupestris småsmelle v;s*[UF∙c|b]
Scorzoneroides autumnalis føllblom v

Succisa pratensis blåknapp v;s+[HI∙d|e]
Ceratodon purpureus ugrasveimose v
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Racomitrium canescens sandgråmose
v;s+[HI∙d|e]
Cladonia spp beger og reinlav-arter
v;s+[HI∙d|e]
Cetraria spp islandslav-arter v;s+[HI∙d|e]
Beitemarkssopp: t¤[HI∙cd]

Utbredelse og regional fordeling: Finnes i store deler av landet, vanligst i kystområdene (BN-LA, O3C1). Bakkesvingel dominerer ofte på Østlandet.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-11), og øvrige kalkfattige
(T32-1, 13) og intermediære enger (T32-3, 4,5,15,16)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G5, delvis G4 (VN) D0405 og D0105, delvis D0104, D0404(DNHB-13).
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Intermediær tørreng med mindre
hevdpreg T32-C-13
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (15). Definert av
LKM: KA∙2 & HI∙1 & UF2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙de & HI∙b & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Ofte tresatte enger, eller åpne enger i
kantsoner mot innmark. Ofte relativt lavvokst
vegetasjon, men enkelte høyvokste arter
forekommer. Preget av tørketålende graminider og
urter; innslag av skogsarter. Stedvis velutviklet
bunnsjikt med tørketålende moser og lav.

Intermediær, litt tørkeutsatt, veldrenert hagemark, i
gjengroing, med fagerklokke. Øf: Sarpsborg: Skjeberg:
Langsholt.

Økologisk karakteristikk: Artssammensetning med
lite kravfulle arter på tørkeutsatt, grunnlendt mark
og på sand- og grusavsetninger. Forekommer som hagemark, åkerholmer og andre kantsoner mot
innmark, og på andre grunnlendte og tørkeutsatte steder som gjøres gjenstand for sporadisk bruk og
fra tid til annen ryddes for busker og trær. Spredte forekomster av lyngarter og andre skogsarter
(karplanter og moser) indikerer lavere hevdpreg og/eller redusert bruk. Middels kalkkrevende arter
som rødsvingel, bakkerapp, tiriltunge, hårsveve og firkantperikum skiller typen fra kalkfattige typer.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer først og fremst på konvekse og opplendte terrengformer. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Oftest lyst grønn farge
som varierer med bruken. Fuktigere partier mørkere grønne, tråkkutsatte og tørre partier lyst brune.
Einer trer tydelig fram med mørk grønnbrun farge. Tekstur ofte svært jevn, men tuer gir karakteristisk tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen regioner, styres av dominansforholdene i tresjiktet.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-15

1:2.500
T32-B-15
T32-15

1:5.000
T32-C-13
T32-15

1:10.000
T32-D-3
T32-3,15

1:20.000
T32-E-2
T32-3,15

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v;s+[KA∙d|c]
Agrostis capillaris engkvein m;v
Anthoxanthum odoratum gulaks
v;s+[KA∙d|c]
Avenella flexuosa smyle m;v*
Calluna vulgaris røsslyng s+[HI∙b|c]
Campanula persicifolia fagerklokke
s*[KA∙e|d; Ø]; s+[HI∙b|c; Ø]
Cerastium fontanum arve v;s*[KA∙d|c]
Festuca ovina bakkesvingel m;v*[Ø]
Festuca rubra rødsvingel v;s+[KA∙d|c]
Hieracium vulgatum agg. beitesvever
v;s+[KA∙d|c]
Hypericum maculatum firkantperikum
v;s+[KA∙d|c]

Lotus corniculatus tiriltunge
v;s*[KA∙d|c];s+[HI∙b|a]
Poa pratensis bakkerapp v;s+[KA∙d|c]
Potentilla erecta tepperot v
Pilosella officinarum hårsveve
v;s+[KA∙d|c]
Pteridium aquilinum einstape v
Ranunculus acris bakkesoleie
v;s+[KA∙d|c]
Rhinanthus minor småengkall
v;s+[KA∙d|c]
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær
s+[HI∙b|c]

Viola canina engfiol v;s*[KA∙d|c]
Hypnum cupressiforme matteflette v;s[UF∙c|b]
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v;s-[UF∙c|b]
Racomitrium canescens sandgråmose
v;s-[HI∙b|a]; s+UF∙c|b
Cladonia spp beger- og reinlav-arter v;s[UF∙c|b]
Cetraria spp islandslav-arter v;s-[UF∙c|b]

Utbredelse og regional fordeling: Vanlig i hele landet (BN-LA; O3-OC).
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig tørreng med mindre hevdpreg (T32-C-11) og øvrige intermediære (T32-C-3, 4,14,6) og kalkfattige enger (T32-C-1, 2, 12).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G5 og delvis G4(VN) D0105, D0405, delvis D0104, D0404(DNHB-13).
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Intermediær tørreng med klart
hevdpreg eller svakt preg av gjødsling
T32-C-14
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (16). Definert av
LKM: KA∙2 & HI∙2,3 & UF2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙de & HI∙cde & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Oftest åpne, eventuelt spredt tresatte
enger (lauvenger)og kantsoner til innmark. Middels
høyt til lavvokst feltsjikt med tørketålende gras og
Intermediær tørreng med svak gjødselspåvirkning. AA:
urter. Stedvis velutviklet bunnsjikt med tørkeBygland: Aasbø.
tålende moser og lav. Gjengroingstadier typisk
karakterisert ved tuedannende gras (f.eks. sølvbunke), etter hvert kommer einer og boreale treslag
inn.
Økologisk karakteristikk: Artssammensetningen en blanding av lite og noe mer kalkkrevende arter
samt noe mer nitrogentolerante stedegne arter. Forekommer på tørkeutsatt, grunnlendt mark og på
sand- og grusavsetninger. Har ofte vært benyttet som beitemark, sjeldnere slåttemark, i lang tid. Litt
kalkkrevende arter som f.eks. rødsvingel, bakkerapp, tiriltunge, hårsveve og firkantperikum skiller
denne kartleggingsenheten fra tilsvarende kalkfattig enhet T32-C-12. Større dominans av enkeltarter
(ofte gras) indikerer sterkere preg av gjødsling.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I konvekse og opplendte terrengposisjoner. Tre- og buskdekte
enger er vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Farge oftest lyst grønn, varierer med bruken. Fuktige og
produktive partier mørkere grønne. Tråkkutsatte og spesielt tørre partier kan bli lyst brune. Einer trer
tydelig fram med mørk grønnbrun farge. Tekstur ofte svært jevn, men tuer gir karakteristisk tekstur.
Tekstur og farge varierer lite innen regioner, styres av dominansforhold i eventuelt tresjikt.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-16

1:2.500
T32-B-16
T32-16

1:5.000
T32-C-14
T32-16

1:10.000
T32-D-4
T32-16

1:20.000
T32-E-4
T32-4,5,16

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v;s+[KA∙d|c];
s+[HI∙e|f]
Agrostis capillaris engkvein v;s+[HI∙e|f]
Anthoxanthum odoratum gulaks
v;s+[KA∙d|c];s+[HI∙e|f]
Campanula rotundifolia blåklokke
s*[HI∙e|f]
Carex pilulifera bråtestarr v;s+[KA∙e|f]
Cerastium fontanum arve v;s* [KA∙d|c]
Dactylis glomerata hundegras
v;s+[KA∙d|c]
Deschampsia cespitosa kvassbunke v
Festuca ovina bakkesvingel m;v;

s+[HI∙d|e]
Festuca rubra rødsvingel v;s+[KA∙d|c]
Hieracium vulgatum agg. beitesvever
v;s+[KA∙d|c]
Hypericum maculatum firkantperikum
v;s+[KA∙d|c]
Lotus corniculatus tiriltunge
v;s*[KA∙d|c];s+[HI∙e|f]
Pilosella officinarum hårsveve
v;s+[KA∙d|c];s+[HI∙d|e]
Poa pratensis bakkerapp v;s+[KA∙d|c]
Ranunculus acris bakkesoleie
v;s+[KA∙d|c]

Rhinanthus minor småengkall
v;s+[KA∙d|c]
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Taraxacum officinale agg.
ugrasløvetenner v
Veronica officinalis legeveronika
v;s*[KA∙d|c];s*[HI∙e|f]
Viola tricolor stemorsblom t¤[HI∙cde]
Hylocomium splendens etasjemose v
Pleurozium schreberi furumose v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose v
Beitemarkssopp: t¤[HI∙cd];s*[HIe|f]

Utbredelse og regional fordeling: Vanlig i hele landet (BN-LA; O3-OC).
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær eng med gjødselspåvirkning(T32-C-6) og øvrige
intermediære (T32-C-3, 4,13) og kalkfattige enger (T32-C-1, 2,11,12).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G4 (VN). D0104 og D0404 (DNHB-13).
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Svakt kalkrik tørreng med mindre
hevdpreg T32-C-15
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (17). Definert av
LKM: KA∙3 & HI∙1 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙fg & HI∙b & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Ofte tresatte enger (hagemarker) eller
kantområder mot innmark, i aktiv bruk dominert av
Svakt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg. Ro:
Sokndal: Varåsen.
lavvokste urter og gras. Eventuelle busker er einer
eller roser. Ofte glissent feltsjikt, gjerne litt naken jord. Varierende dekning av moser og lav i
bunnsjiktet. Gjengroingsstadier med busker, særlig einer, og/eller trær.
Økologisk karakteristikk: På svakt kalkrik berggrunn, særlig i områder med lite nedbør; ofte sørvendt
og på grunt og veldrenert jordsmonn, også på konvekse/framstikkende partier i friske enger. Indifferente til litt kalkkrevende arter, noen tørketolerante urter og gras, innslag av skogsarter. Forekommer både langs kanten av innmark og i utmark. Store arealer er i gjengroing, kjennetegnet ved økte
strømengder, lavere mosedekning, mer høyvokst vegetasjon og endring i artsmangfoldet. Uten
gjødslingspreg. Skilles fra svært kalkrike enger ved fravær av svært kalkkrevende arter, fra enger med
klart hevdpreg ved mindre innslag av typiske arter for semi-naturlige enger og færre nitrogenelskende arter, og fra friske og fuktige enger ved fravær av fuktighetskrevende/uttørkingsfølsomme arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men ofte i hellende og
ujevnt, sørvendt terreng. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF:
Oftest lyst grønn farge. Grunnlendte, tørkeutsatte partier kan bli lyst brungrønne mens fuktige
partier blir mørkere grønne. Tekstur ofte jevn. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge.
Tekstur og farge varierer lite innen regioner, styres av dominansforhold i eventuelt tresjikt.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-17

1:2.500
T32-B-17
T32-17

1:5.000
T32-C-15
T32-17

1:10.000
T32-D-5
T32-6,9,11,17,19

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein m;v*
Alchemilla wichurae skarmarikåpe v
Antennaria dioica kattefot v;t;s-[UF∙c|b]
Anthoxanthum odoratum gulaks m;v*
Avenella flexuosa smyle v
Calamagrostis epigejos bergrørkvein v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex pilulifera bråtestarr v;s-[UF∙c|b]
Cerastium fontanum arve v
Clinopodium vulgare kransmynte s*
[HI∙b|c];s+[KA∙f|e]

Festuca ovina bakkesvingel m;v*[Ø]
Fragaria vesca markjordbær v
Hieracium umbellatum skjermsveve
v;s+[HI∙b|a]
Juniperus communis einer m;v
Linaria vulgaris lintorskemunn
v;s+[HI∙b|a];s+[UF∙c|b]
Lotus corniculatus tiriltunge v
Pilosella officinarum hårsveve v
Rosa majalis kanelrose v;s*[KA∙f|e]

Sedum acre bitterbergknapp
v;s+[UF∙c|b]
Hypnum cupressiforme matteflette v
Pleurozium schreberi furumose m
Polytrichum juniperinum
einerbjørnemose v;s+[UF∙c|b]
Racomitrium canescens sandgråmose
v;s-[HI∙b|a];s+[UF∙c|b]
Rhytidium rugosum labbmose
v;s+[UF∙c|b];s*[KA∙f|e]

Utbredelse og regional fordeling: Vanligst på Østlandet, i indre fjordstrøk på Vestlandet og i
kontinentale deler av Nord-Norge (BN-LA, O1-C1, sjeldnere O2-O3).
Viktigste forvekslingstyper: Andre svakt kalkrike og intermediære enger (T32-C-3,4,13, 14,16,20),
åpen grunnlendt mark (T2), rasmarkseng og -hei (T16), fjellgrashei og grastundra (T22).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G7-G8 (VN). Delvis D01, D04, D05, D06 (DNHB-13).
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Svakt kalkrik tørreng med klart hevdpreg
eller svakt preg av gjødsling T32-C-16
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (18). Definert av
LKM: KA∙3 & HI∙2,3 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙fg & HI∙cde & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Oftest åpne enger; i aktiv bruk dominert
av lavvokste urter og gras, iblant med spredte busker
kalkrik eng med svakt preg av gjødsling. MR:
(særlig einer og roser) eller trær (hagemark/lauveng). Svakt
Norddal: Tafjorden.
Ofte glissent feltsjikt. Bunnsjiktsdekning varierer;
med moser, lav og litt naken jord. Gjengroingsstadier med busker, særlig einer, og/eller trær.
Økologisk karakteristikk: På svakt kalkrik berggrunn, fortrinnsvis i tørt klima; ofte på grunt og veldrenert jordsmonn eller konvekse/framstikkende partier i friske enger. Med blanding av indifferente
og svakt kalkkrevende, tørketolerante urter og gras. Enheten inkluderer svakt gjødslingspregete
enger med nitrogentolerante arter. Vanligvis beitemark, ofte i gjengroing. Da øker strømengden, og
vegetasjonen blir høyvokst og mosedekningen avtar. Utmark og kantsoner langs innmark.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men ofte i hellende og
ujevnt, sørvendt terreng. Tre- og buskdekte enger kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF:
Oftest lys grønn farge; fuktige partier mørkere og mer tørkeutsatte, grunnlendte partier lyst
brungrønne, varierer etter bruken. Tekstur og farge varierer lite innen regioner, ofte svært jevn, men
tuer gir karakteristisk tekstur; styres av eventuell tresjiktsdominans.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-18

1:2.500
T32-B-18
T32-18

1:5.000
T32-C-16
T32-18

1:10.000
T32-D-6
T32-10,12,18,20,21

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein
m;v;s+[HI∙e|f]
Alchemilla glaucescens fløyelsmarikåpe
v;t;s*[HI∙e|f]
Allium oleraceum vill-løk s+[UF∙c|b]
Antennaria dioica kattefot v;t;s*[HI∙e|f]
Anthoxanthum odoratum gulaks
v;s+[HI∙e|f]
Arabis hirsuta bergskrinneblom
v;s*[HI∙e|f]
Avenula pratensis enghavre v;s*[HI∙e|f]
Campanula rotundifolia blåklokke
v;s*[HI∙e|f]
Erigeron acris bakkestjerne
v;t;s+[HI∙c|b]
Festuca ovina bakkesvingel
m;v;s*[HI∙e|f]

Festuca rubra rødsvingel m;v*Fragaria
vesca markjordbær v;s*[HI∙e|f]
Galium verum gulmaure v;s*[KA∙f|e]
Hylotelephium maximum smørbukk
v;s*[HI∙e|f];s+[UF∙c|b]
Lotus corniculatus tiriltunge v;s-[HI∙e|f]
Myosotis arvensis åkerforglemmegei
v;s+[UF∙c|b]
Noccaea caerulescens vårpengeurt
v;t;s+[HI∙e|f]
Pilosella lactucella aurikkelsveve
v;s+[HI∙e|f]
Pilosella officinarum hårsveve
v;s+[HI∙e|f]
Pimpinella saxifraga gjeldkarve
v;s+[HI∙e|f]
Potentilla argentea sølvmure

v;s+[UF∙c|b]
Rosa majalis kanelrose v;s*[KA∙f|e]
Scleranthus perennis flerårsknavel
v;s*[HI∙e|f];s+[UF∙c|b]
Sedum acre bitterbergknapp
v;s*[HI∙e|f];s*[UF∙c|b]
Viola tricolor stemorsblom
v;t;s+[HI∙e|f];s*[UF∙c|b]
Abietinella abietina granmose
s*[HI∙e|f];s+[UF∙c|b]
Pleurozium schreberi furumose
v;s*[HI∙e|f]
Racomitrium canescens sandgråmose
v;s+[HI∙b|a];s+[UF∙c|b]
Rhytidium rugosum labbmose
v;s*[KA∙f|e];s*[HIe|f];s+[UFc|b]
Beitemarkssopp: t¤[HI∙cd];s*[HIe|f]

Utbredelse og regional fordeling: Vanligst på Østlandet, i indre fjordstrøk på Vestlandet og i
kontinentale deler av Nord-Norge (BN-LA, O1-C1, sjeldnere O2-O3).
Viktigste forvekslingstyper: Øvrige nokså kalkrike og intermediære enger (T32-C-3,4, 13,14,20), fjellgrashei og grastundra (T22), engaktig sterkt endret fastmark (T40), engaktig oppdyrket mark (T41).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G7-G8 (VN). Delvis D01, D04, D05, D17(DNHB-13).
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Sterkt kalkrik tørreng med mindre
hevdpreg T32-C-17
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (19). Definert av
LKM: KA∙4 & HI∙1 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙hi & HI∙b & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Enger dominert av lavvokste urter og
gras. Bunnsjikt med tørketolerante moser og lav.
Forekommer som kantsoner til innmark eller,
oftest, i utmark. Glissent busk- eller tresatt eng.

Sterkt kalkrik tørreng med mindre hevdpreg. Bu: Hole:
Kroksund.

Økologisk karakteristikk: Artssammensetning
med svært kalkkrevende og tørketolerante urter, gras, moser og lav. På kalkrik berggrunn, først og
fremst i områder med lite nedbør; ofte sørvendt og på grunt og veldrenert jordsmonn. Ofte som
flekker på grunnlendte, konvekse partier i hagemark eller friske, semi-naturlige enger. Framstikkende
kalkknauser vanlig. Svakere hevdpreg skiller typen fra T32-C-18. Forekommer oftest som beitebetingete utmarksenger, med tydelig innslag av skogsarter og/eller arter fra annen naturlig åpen mark.
Ofte med spredt tresetting (hagemarker eller lauvenger). For det meste nå i gjengroing etter opphør
av utmarksslått eller beite for noen tiår tilbake. Høyt artsmangfold av karplanter, sopp og insekter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i hellende og
ujevnt, sørvendt terreng. Tre- og buskdekte enger kan vanskelig å skille fra hei og skog (oftest furuskog). FF: Farge oftest lys grønn, friskere partier mørkere grønne. Tørkeutsatte, grunne partier kan bli
lyst brungrønne. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur og farge varierer lite
innen regioner, ofte svært jevn, styres av eventuell tresjiktsdominans. Tuer gir karakteristisk tekstur.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-19

1:2.500
T32-B-19
T32-19

1:5.000
T32-C-17
T32-19

1:10.000
T32-D-5
T32-6,9,11,17,19

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Acinos arvensis bakkemynte s+[KAh|g]
Agrimonia eupatoria åkermåne t;s[HIb|c]
Alchemilla glaucescens fløyelsmarikåpe
v
Allium oleraceum vill-løk s+[UFc|b]
Androsace septentrionalis smånøkkel
s*[KAh|g]
Antennaria dioica kattefot s-[UFc|b]
Anthyllis vulneraria rundbelg s-[KAh|g]
Arabis hirsuta bergskrinneblom s[UFc|b]

Avenula pratensis enghavre v;s+[KAh|g]
Avenula pubescens dunhavre v;s[KAh|g]
Carex pediformis mattestarr t;s-[KAh|g]
Carlina vulgaris stjernetistel s+[KAh|g]
Dracocephalum ruyschiana dragehode
s*[KAh|g]
Festuca ovina bakkesvingel v
Geranium sanguineum blodstorkenebb
t;s-[KAh|g]
Hypochaeris maculata flekkgrisøre t;s[KAh|g]

Juniperus communis einer v*;s-[HIb|c]
Origanum vulgare bergmynte t;s[KAh|g]
Oxytropis lapponica reinmjelt s+[KAh|g;
NB]
Polygala amarella bitterblåfjær
s+[KAh|g]
Sedum album hvitbergknapp s-[UFc|b]
Viola collina bakkefiol t;s-[KAh|g]
Abietinella abietina granmose v;s[KAh|g]

Utbredelse og regional fordeling: Østlandet, indre fjordstrøk på Vestlandet, kontinentale deler av
Nord-Norge på kalkrik berggrunn, sjelden (BN-LA, først og fremst O1-C1).
Viktigste forvekslingstyper: Åpen svært kalkrik lyngmark og lavmark (T2-C-7 og T2-C-8), bærlyngkalklågurtskog (T4-C-8) med ekstensivt hevdpreg (beiteskog), svært kalkrik rasmarkhei- og eng (T16C-4), øvrige kalkrike og svært kalkrike enger (T32-C-5,7,8,15,16,18,20,21).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G6, G7-G9 (VN). Delvis D01, D04, D05 og D17 (DNHB-13).

212

Sterkt kalkrik tørreng med klart
hevdpreg T32-C-18
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (20). Definert av
LKM: KA∙4 & HI∙2 & UF∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙hi & HI∙cd & UF∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Åpne enger dominert av lavvokste
urter og gras, iblant med spredte busker. Feltsjikt
ofte glissent. Bunnsjikt med tørketolerante moser
og lav, en del naken jord. Gjengroingsstadier med
busker, særlig einer, og/eller trær.

Sterkt kalkrik tørkeutsatt eng med klart hevdpreg. Op:

Vågå: Nordherad.
Økologisk karakteristikk: Artssammensetning
med svært kalkkrevende og tørketolerante urter og gras. På kalkrik berggrunn, først og fremst i
områder med lite nedbør; ofte sørvendt og på grunt og veldrenert jordsmonn. Ofte som flekker på
grunnlendte og konvekse partier i hagemark og i friske semi-naturlige enger. Framstikkende kalkknauser er vanlig. Vanligvis beitemark, men slåttemarksutforminger finnes også. Forekommer både i
kanten av innmark og i utmark. For det meste nå i gjengroing etter opphør av utmarksslått eller beite
for noen tiår tilbake. Skilles fra enger med mindre hevdpreg ved fravær av skogsarter og fra svakt
gjødslingspregete enger ved mer eller mindre fullstendig fravær av nitrogenelskende arter.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner, men vanligst i hellende og
ujevnt, sørvendt terreng. Tre- og buskdekte enger kan vanskelig å skille fra hei og (furu)skog. FF:
Farge oftest lys grønn, friskere partier mørkere grønne. Tørkeutsatte, grunne partier kan bli lyst
brungrønne. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur og farge varierer lite innen
regioner, ofte svært jevn, styres av eventuell tresjiktsdominans.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-20

1:2.500
T32-B-20
T32-20

1:5.000
T32-C-8
T32-20

1:10.000
T32-D-6
T32-10,12,18,20,21

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Acinos arvensis bakkemynte t;s+[KAh|g]
Androsace septentrionalis smånøkkel
t;s*[KAh|g]
Anthoxanthum odoratum gulaks m
Anthyllis vulneraria rundbelg t;s-[KAh|g]
Avenula pratensis enghavre
v;t;s+[KAh|g]
Avenula pubescens dunhavre v;s[KAh|g]
Carex ericetorum bakkestarr
v;t;s+[KAh|g]

Centaurea scabiosa fagerknoppurt vt;s[KAh|g]Dracocephalum ruyschiana
dragehode s*[KAh|g]
Festuca ovina bakkesvingel v
Filipendula vulgaris knollmjødurt
s+[KAh|g]
Galium boreale hvitmaure v
Galium verum gulmaure v
Hypochaeris maculata flekkgrisøre s[KAh|g]
Knautia arvensis rødknapp v

Plantago media dunkjempe v;t;s[KAh|g]
Polygala vulgaris blåfjær v;s-[KAh|g]
Potentilla crantzii flekkmure v;s-[KAh|g]
Silene nutans nikkesmelle t;s+[KAh|g]
Thalictrum simplex rankfrøstjerne
t;s+[KAh|g]
Veronica verna vårveronika s-[KAh|g]
Viola rupestris grusfiol t;s+[KAh|g]
Beitemarkssopp: t¤[HIcd]

Utbredelse og regional fordeling: Østlandet, indre fjordstrøk, kontinentale deler av Nord-Norge på
kalkrik berggrunn, sjelden (BN-LA, C1, spredt i OC).
Viktigste forvekslingstyper: Åpen svært kalkrik lyngmark og lavmark (T2-C-7, T2-C-8), bærlyngkalklågurtskog (T4-C-8) med ekstensivt hevdpreg (beiteskog), svært kalkrik rasmarkhei- og eng (T16C-4), øvrige kalkrike og svært kalkrike enger (T32-C-5,7,8,15-17,20,21), engaktig sterkt endret
fastmark (T40), engaktig oppdyrket mark (T41).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G6, og G7-G9 (VN). Delvis D01, D04, D05, D17 (DNHB-13).
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Sanddyne-eng med klart hevdpreg eller
svakt preg av gjødsling T32-C-19
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Semi-naturlig
mark (T32), én grunntype (21). Definert av LKM: KA∙3 &
HI∙2,3 & UF∙2 & KI∙1 & SS∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg &
HI∙cde & KI∙0a & UF∙cde & KI∙0a & SS∙fghi.
Fysiognomi: Åpne enger dominert av lavvokste urter og
gras, iblant med spredte busker, ofte med flekker av
naken, erodert sand. Bunnsjikt varierende, med
tørketolerante moser og lav. Gjengroingsstadier med
busker og lyng.

Sanddyne-eng, svakt preget av gjødsling. VA:
Farsund: Haugestranda.

Økologisk karakteristikk: Artssammensetning hovedsakelig med litt til temmelig kalkkrevende og tørketolerante urter og gras. Forekommer på
veldrenert, sanddominert mark innerst i sanddyneområder langs kysten. Omfatter både ugjødslete
og svakt gjødslede enger (indikert av arter som tåler nitrogengjødsling), vanligvis beitemark. God
drenering reduserer effekten av gjødsling. Størsteparten av arealet som tilhørte denne naturtypen er
gjødslet opp til Oppdyrket varig eng (T45) eller i gjengroing etter opphør av beite for noen tiår
tilbake. Sanddyne-enger framviser liten variasjon i kalkinnhold, stort sett begrenset til KA∙fg. Arter
typisk for skog og hei, og for svært kalkrike enger mangler stort sett (et unntak er gulmaure).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i mer eller mindre flatt terreng i sanddyneområder,
kjennetegnet ved relativt lys farge og jevn struktur. Vanskelig å skille fra jevn struktur i forhold til
sanddyner. FF: Farge oftest lys til middels grønn; grunnlendte, tørkeutsatte partier kan bli lyst
brungrønne og friskere partier mørkere grønne. Tekstur ofte svært jevn; tekstur og farge varierer lite
innen regioner, styres av eventuell tresjiktsdominans.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-20

1:2.500
T32-B-21
T32-21

1:5.000
T32-C-19
T32-21

1:10.000
T32-D-6
T32-10,12,18,20,21

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v
Agrostis capillaris engkvein s-[HI∙c|b]
Armeria maritima fjærekoll v
Arrhenatherum elatius hestehavre
v;t;s+[HI∙c|b]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Carex arenaria sandstarr v;s*[SS∙h|i]
Cerastium fontanum arve v
Festuca ovina bakkesvingel v
Festuca rubra rødsvingel m;v

Plantago lanceolata smalkjempe v
Rumex acetosa engsyre v
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Knautia arvensis rødknapp v
Jasione montana blåmunke v;t;
s*[SS∙h|i]
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Luzula campestris markfrytle v
Pilosella officinarum hårsveve v
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v

Rumex acetosella småsyre v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Stellaria graminea grasstjerneblom v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v[N]
Thalictrum minus kystfrøstjerne t[S,Ø]
Trifolium repens hvitkløver v
Vicia cracca fuglevikke v
Viola canina engfiol v;s-[HI∙c|b]
Viola tricolor stemorsblom v
Brachythecium albicans bleiklundmose
m;v;s+[SS∙h|i]

Utbredelse og regional fordeling: Flekkvis langs kysten på egnete steder; BN-NB og ASHTZ; O3-OC.
Regionale utforminger i sør og nord.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen svakt kalkrik grunnlendt lyngmark (T2-C-5), svakt kalkrik fjelllynghei (T3-C-5), brune dyner og dynehei (C21-C-3), svakt kalkrik boreal lynghei (C-31-8), øvrige
intermediære, kalkrike og sterkt kalkrike tørrenger (T32-C-4-8, 14-19), engaktig oppdyrket mark
(T41).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G7, G9 og G10, delvis W2 (VN). Delvis D04, og D01? (DNHB-13).
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Svakt kalkrik eng med klart hevdpreg
T32-C-20
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig eng (T32), én grunntype (7). Definert av
LKM: KA∙3 & HI∙2 & UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn:
KA∙fg & HI∙cd & UF∙ab & KI∙0a.
Fysiognomi: Oftest åpne enger, i aktiv bruk dominert
av lavvokste (og noen høyvokste) urter og gras; kan
inneholde spredte busker og evt. trær. Varierende
dekning av moser og enkelte lav i bunnsjiktet.
Gjengroingsstadier med busker og/eller trær.

Svakt kalkrik eng med klart hevdpreg. Ro: Kvitsøy:
Sandholmen.

Økologisk karakteristikk: Forekommer på noe kalkrik berggrunn, oftest på veldrenert jord.
Artssammensetning med indifferente og svakt kalkkrevende urter og gras. Oftest beitemark, men
slåttemarksutforminger finnes. Forekommer i utmark, men også i kanter mot innmark. Vanligvis
beitemark, for det meste i gjengroing. Da øker strømengden, og vegetasjonen blir høyvokst og
mosedekningen avtar. Skilles fra enger med mindre hevdpreg ved sparsom forekomst av skog- og
heiarter og fra gjødselpåvirkete enger ved kun mindre innslag av nitrogenelskende arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner. Tre- og buskdekte enger
kan være vanskelige å skille fra skog og hei. FF: Farge oftest lys til middels grønn (gammelt gras gir
lysere farge); grunnlendte, tørkeutsatte partier kan bli lyst brungrønne og friskere partier mørkere
grønne. Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur ofte svært jevn; tekstur og farge
varierer lite innen regioner, men ofte mellom regioner, styres av eventuell tresjiktsdominans.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-7

1:2.500
T32-B-7
T32-7

1:5.000
T32-C-20
T32-7

1:10.000
T32-D-8
T32-7,8

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis capillaris engkvein m*;v*
Ajuga pyramidalis jonsokkoll
v;s+[HId|e]
Alchemilla glaucescens fløyelsmarikåpe
v;s+[HId|e]
Alchemilla vulgaris ryllik v
Alchemilla wichurae skarmarikåpe
v;s+[HId|e]
Anthoxanthum odoratum gulaks m;v*
Avenula pubescens dunhavre v
Bistorta vivipara harerug v
Campanula rotundifolia blåklokke v;t
Centaurea jacea engknoppurt v
Deschampsia cespitosa kvassbunke v
Festuca rubra rødsvingel m;v*
Galium boreale hvitmaure
v;s+[HId|e];s+[KAf|e]

Galium verum gulmaure v;s*[KAf|e]
Hypericum maculatum firk.perikum v
Hypochaeris maculata flekkgrisøre v;t
Knautia arvensis rødknapp v;t
Leucanthemum vulgare prestekrage
v;t;s+[HIc|b]
Linum catharticum vill-lin v
Lotus corniculatus tiriltunge v;t
Luzula multiflora bakkefrytle v
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v
Plantago lanceolata smalkjempe
v;t;s+[HIc|b]
Pilosella lactucella aurikkelsveve
v;s+[HIc|b]
Pilosella officinarum hårsveve
v;s+[HId|e]
Platanthera bifolia nattfiol v;t

Platanthera montana grov nattfiol v
Polygala vulgaris storblåfjær v
Potentilla crantzii flekkmure v
Primula veris marianøkleblom
v;s+[HId|e];s+[KAf|e]
Ranunculus acris bakkesoleie v
Rhinanthus minor småengkall v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v
Thalictrum simplex rankfrøstjerne v
Viola canina engfiol v;t
Viscaria vulgaris engtjæreblom v
Plagiomnium cuspidatum
broddfagermose v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose m
Beitemarkssopp: t¤[HI∙cd]

Utbredelse og regional fordeling: Hele landet, vanlig (BN-LA, O3-C1).
Viktigste forvekslingstyper: Øvrige sterkt/svakt kalkrike og intermediære enger (T32-C-3-5,9,10,13,
14,21), åpen grunnlendt mark (T2), rasmarkseng og -hei (T16), engaktig sterkt endret fastmark (T40).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G7-G8 (VN). Delvis D01, D04, D05, D08, D17 (DNHB-13).
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Svakt kalkrik eng med svakt preg av
gjødsling T32-C-21
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Semi-naturlig
eng (T32), én grunntype (8). Definert av LKM: KA∙3 &
HI∙3 UF∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fg & HI∙e & UF∙ab &
KI∙0a.
Fysiognomi: Oftest åpne enger, i aktiv bruk dominert av
lavvokste (til dels også høyvokste) urter og gras, iblant
med spredte busker og trær. Varierende bunnsjiktsdekning med enkelte moser. Gjengroingsstadier med
busker og/eller trær.

Svakt kalkrik eng med svak gjødselpåvirkning. MR:
Norddal: Kilsti.

Økologisk karakteristikk: Forekommer på noe kalkrik
berggrunn; oftest på veldrenert jordsmonn. Artssammensetning dels med indifferente, dels med
svakt kalkkrevende urter og gras. Innslag av nitrogentolerante arter gir svakt preg av gjødsling. Ofte
beitet, men slåtteutforminger kan finnes. Forekommer først og fremst i utkanten av innmark eller
nær setre. Mange arealer er i gjengroing, noe som gir mer strø, lavere mosedekning, ofte mer
høyvokst vegetasjon og endring i artsmangfoldet. Skilles fra svært kalkrike enger ved fravær av svært
kalkkrevende arter, fra enger med klar hevd ved større innslag av nitrogenfølsomme arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Kan forekomme i alle terrengposisjoner. Tre- og buskdekte enger
kan være vanskelig å skille fra hei og skog. FF: Farge oftest lys til middels grønn (gammelt gras gir
lysere farge); grunnlendte, tørkeutsatte partier kan bli lysere og friskere partier mørkere grønne.
Einer trer tydelig fram med mørkt grønnbrun farge. Tekstur ofte jevn, karakteristisk på tuete partier.
Tekstur og farge varierer lite, men ofte mellom regioner; styres av eventuell tresjiktsdominans.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T32-8

1:2.500
T32-B-8
T32-8

1:5.000
T32-C-21
T32-8

1:10.000
T32-D-8
T32-7,8

1:20.000
T32-E-3
T32-6-12,17-21

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v
Agrostis capillaris engkvein v;s+[HIe|f]
Alchemilla micans glansmarikåpe v
Alchemilla monticola beitemarikåpe v;t
Alchemilla subcrenata engmarikåpe v
Carex leporina harestarr v;t
Carum carvi karve v;t;s+[HIe|f]
Cerastium fontanum arve v
Dactylis glomerata hundegras v
Deschampsia cespitosa kvassbunke m;v
Festuca rubra rødsvingel m;v
Ficaria verna vårkål v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb
m;v

Lathyrus pratensis gulflatbelg v;t
Lotus corniculatus tiriltunge v;s+[HIe|f]
Luzula multiflora bakkefrytle v;s+[HIe|f]
Pimpinella saxifraga gjeldkarve
v;s+[HIe|f]
Plantago major groblad v
Poa annua tunrapp v
Ranunculus acris bakkesoleie m;v*
Ranunculus auricomus nyresoleie v
Ranunculus repens krypsoleie
v;s+[HIe|d]
Rhinanthus minor småengkall v
Rumex acetosa engsyre m;v*;s+[HIe|d]

Rumex longifolius høymol v
Sagina procumbens tunsmåarve v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v;t
Silene dioica rød jonsokblom v
Stellaria graminea grasstjerneblom v;t
Stellaria media vassarve v;s+;s+[HIe|d]
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver m;v*
Urtica dioica stornesle v
Vicia cracca fuglevikke v;t
Vicia sepium gjerdevikke v
Rhytidiadelphus squarrosus
engkransmose m;v*
Beitemarkssopp: s*[HIe|f]

Utbredelse og regional fordeling: Hele landet, vanlig BN-NB; i NB & LA mest ved setre, sjelden i LA;
O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Øvrige nokså kalkrike og intermediære enger (T32-C-3-5,9,10,13,14,20),
engaktig sterkt endret fastmark (T40), eng-aktig oppdyrket mark (T41).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU, slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis G7-G8 (VN). Delvis D01, D04, D05, D17 (DNHB-13).
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Nedre semi-naturlig strandeng T33-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig strandeng (T33), én grunntype (1).
Definert av LKM: TV∙1. LKM-basistrinn: TV∙fgh.
Fysiognomi: Lavvokst, sluttet engpreget
vegetasjon dominert av salttolerante graminider
og urter.
Økologisk karakteristikk: Omfatter strandenger i
øvre og øvre del av midtre geolitoralbelte med
Semi-naturlig strandeng i øvre geolitoral. Vf: Tjøme:
tydelig preg av beiting. På beskyttede, lite
Sønstegård.
erosjonsutsatte steder, oftest på finmateriale (silt
og leire), iblant på grus. Oversvømmes regelmessig av sjøvann ved flo. Veldrenert, uten saltanriking.
Brakkvannspreg på steder som tilføres ferskvann. Betinget av beite og gror igjen med høyvokste
graminider, særlig takrør, ved opphør av bruk. Innslag av salttolerante landplanter skiller typen fra
semi-naturlig eng, mens sterkere innslag av arter typisk for semi-naturlig eng skiller fra naturlig
strandeng (T12). De fleste større strandenger i Sør-Norge som er dominert av lavvokste arter på
beskyttede steder, er nok betinget av beite. Semi-naturlige strand-enger finnes også i nord, men gror
der saktere igjen når bruken opphører. Kunnskap om tidligere og nåværende beitebruk og tydelig
innslag av arter typisk for semi-naturlig eng, skiller T33 fra naturlig strandeng. Urterik type med flere
sjeldne karplanter, især i Sørøst-Norge.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Nesten flate til svakt hellende, midtre til indre deler av strandeng.
Fototidspunkt i forhold til vannstand innvirker på synlighet i flybilder. FF: Oftest mørkt grønn farge,
men eventuell dominans av enkelte grasarter kan gi lys grønn eller lys brun farge. Tekstur ofte
vekslende med innslag av brune tangvoller, lysere steiner og grus etc. Tekstur og farge varierer lite
innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T33-1

1:2.500
T33-B-1
T33-1

1:5.000
T33-C-1
T33-1

1:10.000
T33-D-1
T33-1,2

1:20.000
T33-E-1
T33-1,2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v
Agrostis stolonifera krypkvein v
Armeria maritima fjærekoll v
Artemisia vulgaris burot s*[TV∙f|e]
Carex distans glisnestarr v
Carex extensa vipestarr t
Centaurium littorale tusengylden t
Centaurium pulchellum dverggylden t
Festuca rubra rødsvingel m*;v*
Filipendula ulmaria mjødurt
v;s+[TV∙f|e]
Juncus gerardii saltsiv v

Lotus corniculatus tiriltunge v;s[TV∙f|e]
Lysimachia maritima strandkryp v
Odontites vernus rødtopp v
Parnassia palustris jåblom v
Phragmites australis takrør v
Plantago major groblad v
Plantago maritima strandkjempe v
Poa pratensis agg. bakkerapp v
Polygonum aviculare tungras v
Potentilla anserina gåsemure v
Rhinanthus minor småengkall v

Rumex crispus krushøymol v;t
Sagina nodosa knoppsmåarve v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v;
s-[TV∙f|e]
Trifolium fragiferum jordbærkløver t
Trifolium repens hvitkløver m;v*
Triglochin maritima fjæresauløk v
Triglochin palustris myrsauløk v
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå v
Vicia cracca fuglevikke v*

Utbredelse og regional fordeling: BN-SB (MB-NB), O3-OC. Finnes kanskje langs hele kysten, men
vanligst fra Østfold til Rogaland. Artsrike utforminger med karakteristisk artssammensetning i sørøst.
Viktigste forvekslingstyper: Nedre og midtre strandeng (T12-C-1), øvre og svak strandeng (T12-C-2),
semi-naturlig strandeng i supralitoral (T33-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, sørlig strandeng EN.
Referanser og typeparalleller: Delvis U5, U7 (VN). Delvis G05 (DNHB-13).
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Øvre semi-naturlig strandeng T33-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Seminaturlig strandeng (T33), én grunntype (2). Definert
av LKM: TV∙2. LKM-basistrinn: TV∙ijk.
Fysiognomi: Lavvokst, sluttet engpreget vegetasjon
dominert av salttolerante graminider og urter.
Økologisk karakteristikk: Omfatter semi-naturlig
strandeng i supralitoralbeltet, på beskyttede, lite
erosjonsutsatte steder, oftest på finmateriale (silt og
leire), men iblant på grus. Oversvømmes av sjøvann
Hestebeitet semi-naturlig strandeng i supralitoral. Øf:
ved springflo. Veldrenert, uten saltanriking.
Råde: Tomb.
Brakkvannspreg på steder som tilføres ferskvann.
Betinget av beite (noen steder av slått) og gror igjen med høyvokste graminider, særlig takrør, ved
opphør av bruk. Innslag av salttolerante landplanter skiller fra semi-naturlig eng, mens sterkere
innslag av arter typisk for semi-naturlig eng skiller typen fra naturlig strandeng (T12). Trolig er de
fleste større strandenger i Sør-Norge som er dominert av lavvokste arter på beskyttede steder,
betinget av beite. Semi-naturlige strandenger finnes imidlertid også i nord, men gror der saktere
igjen ved opphør av bruk. Kunnskap om tidligere og nåværende beitebruk, sammenholdt med tydelig
innslag av arter typisk for semi-naturlig eng, er nødvendig for å skille T33 fra naturlig strandeng.
Urterik type med flere sjeldne karplanter, især i Sørøst-Norge. Færre salttolerante arter og tydeligere
innslag av arter fra semi-naturlig eng enn i semi-naturlig strandeng i øvre geolitoral.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Svakt hellende flater i indre deler av strandeng. Jevn struktur.
Fototidspunkt i forhold til vannstand innvirker på synlighet i flybilder. FF: Oftest mørkt grønn farge),
men dominans av enkelte grasarter kan gi lys grønn eller lys brun farge. Tekstur ofte vekslende med
innslag av brune tangvoller, lysere steiner og grus etc. Tekstur og farge varierer lite innen og mellom
regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T33-2

1:2.500
T33-B-2
T33-2

1:5.000
T33-C-2
T33-2

1:10.000
T33-D-1
T33-1, 2

1:20.000
T33-E-1
T33-1, 2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Achillea millefolium ryllik v*
Agrostis stolonifera krypkvein v
Artemisia vulgaris burot v;s+[TV∙i|h]
Campanula rotundifolia blåklokke v
Festuca rubra rødsvingel m;v
Filipendula ulmaria mjødurt v;s+[TV∙i|h]
Galium palustre myrmaure v
Juncus gerardii saltsiv v
Lotus corniculatus tiriltunge v;s+[TV∙i|h]

Lychnis flos-cuculi hanekam v
Ophioglossum vulgatum ormetunge t
Parnassia palustris jåblom v
Plantago major groblad v
Plantago maritima strandkjempe v
Poa pratensis bakkerapp v
Polygonum aviculare tungras v
Rhinanthus minor småengkall v
Rumex crispus krushøymol v

Sagina nodosa knoppsmåarve v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v;
s+[TV∙i|h]
Selinum carvifolia krusfrø s+[TV∙i|h]
Sonchus arvensis åkerdylle t
Trifolium repens hvitkløver m*;v*
Tripleurospermum maritimum
strandbalderbrå v
Vicia cracca fuglevikke v*;t

Utbredelse og regional fordeling: BN-SB (MB-NB), O3-OC. Finnes kanskje langs hele kysten, men
vanligst fra Østfold til Rogaland. Artsrike utforminger med karakteristisk artssammensetning i sørøst.
Viktigste forvekslingstyper: Strandeng (T12-C-1, 2), semi-naturlig strandeng i øvre geolitoral (T33-C1), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: NT, sørlig strandeng EN.
Referanser og typeparalleller: Delvis U5, U7 (VN). Delvis G05 (DNHB-13).
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Kalkfattig baklihei T34-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Kystlynghei (T34), én grunntype (1). Definert av
LKM: KA∙1 & UF∙1. LKM-basistrinn: KA·abc &
UF·bc.
Fysiognomi: Lyngheier med feltsjikt av lyngarter
og bregner. Velutviklet bunnsjikt. Forekommer i
nord- og østvendte, humide skråninger (baklier).
Fysiognomi og dominansforhold påvirkes av tid
etter siste lyngsviing (jf. lyngheisyklusen).

Kalkfattig baklihei. NT: Vikna: Sør-Gjæslingan.

Økologisk karakteristikk: Har blitt til gjennom langvarig ekstensiv grunnleggende hevd i form av
beiting og sviing (muligens også slått). Bakliheiene forekommer typisk i nord- og østvendte, gjerne
humide skråninger, stedvis i litt ulendt og steinete og/eller noe raspreget terreng.
Artssammensetningen er karakterisert av en rekke lyngarter, inkludert røsslyng, men disse har
generelt lavere dekning her enn i kalkfattige og intermediære kystlyngheier. Flere av bregnene i
bakliheiene (T34-C-1, 3) fremstår som tyngdepunktarter for, eller skillearter mot, andre
kartleggingsenheter i kystlynghei. Bunnsjiktet har moser tilpasset fattige og humide forhold. Skiller
seg fra intermediær baklihei ved at litt mer kalkkrevende arter mangler.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i nord- og østvendte terrengposisjoner, gjerne i
humide skråninger. Kan være vanskelig å skille fra intermediære bakliheier. FF: Oftest mørkt
brungrønn til rødbrun farge, men middels grønn farge ved dominans av bregner. Nylig avsvidde
arealer gråbrune, med økende brungrønn fargeintensitet når røsslyngen regenererer. Tekstur ofte
jevn, men med variasjon som skyldes terreng (og skyggevirkninger som ofte gir overganger i
lysforholdene). Tekstur og farge varierer lite innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T34-1

1:2.500
T34-B-1
T34-1

1:5.000
T34-C-1
T34-1

1:10.000
T34-D-1
T34-1

1:20.000
T34-E-1
T34-1-3,11

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Anemone nemorosa hvitveis v;s-[UF∙c|d]
Avenella flexuosa smyle v*;s-[KA∙c|d];s[UF∙c|d]
Blechnum spicant bjørnekam
t;s*[UF∙c|d]
Calluna vulgaris røsslyng v*
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v;s+[UF∙c|d]
Dryopteris filix-mas ormetelg s-[UF∙c|d]
Empetrum nigrum krekling v;s+[UF∙c|d]
Gymnocarpium dryopteris fugletelg s[UF∙c|d]

Juniperus communis einer v
Luzula sylvatica storfrytle t;s*[UF∙c|d]
Lycopodium clavatum myk kråkefot s[KA∙c|d];s-[UF∙c|d]
Melampyrum pratense stormarimjelle
v;s+[UF∙c|d]
Oreopteris limbosperma smørtelg
t;s*[UF∙c|d]
Oxalis acetosella gjøkesyre ;s*[UF∙c|d]
Potentilla erecta tepperot v
Rhytidiadelphus loreus kystkransmose
v;s-[UF∙c|d ]

Trientalis europaea skogstjerne v
Vaccinium myrtillus blåbær m;v*;s[UF∙c|d]
Vaccinium uliginosum blokkebær
v*;s+[UF∙c|d]
Breutelia chrysocoma gullhårmose
v;s*[UFc|d]
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose
m;v*;s-[UF∙c|d]
Hypnum jutlandicum heiflette v*
Pleurozium schreberi furumose v;
s+[UF∙c|d]

Utbredelse og regional fordeling: Finnes trolig i hele utbredelsesområdet for kystlynghei, men mest
vanlig på Vestlandet og Midt-Norge (BN-SB; O3-O2).
Viktigste forvekslingstyper: T34-C-2-3; T2-C-1; T32-C-1 (særlig i pionérfase); T16-C-1; T31-C-1-2
(nordpå), T4-C-1 (ved hevdopphør).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: H4 (VN), D07 (DNHB-13).
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Kalkfattige kystlyngheier T34-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Kystlynghei (T34), tre grunntyper (2,3,11).
Definert av LKM: KA∙1 & UF∙2,3 & VM∙1,2. LKMbasistrinn: KA·abc & UF·defg.
Fysiognomi: Lyngheier med feltsjikt av lyngarter,
og med røsslyng som konstant og dominerende
mengdeart. Fysiognomien varierer gjennom
lyngheisyklusen. Graminider og urter dominerer
etter lyngsviing, lyng i bygge- og moden fase,
mens kryptogamer er mest fremtredende i
degenererende fase.

Kalkfattige kystlyngheier. ST: Bjugn: Tarva.

Økologisk karakteristikk: Har blitt til gjennom langvarig ekstensiv grunnleggende hevd i form av
beiting, sviing og eventuelt slått. Artssammensetningen er karakterisert av lyngarter, der røsslyng
typisk er konstant og dominerende mengdeart. Forekommer på råhumus og torvaktig jord,
torvlignende grunt humuslag over berg, forvitringsjord, morene eller grov utvasket sand. Skiller seg
fra intermediære- og kalkrike kystlyngheier ved å være dominert av arter tilpasset kalkfattige forhold,
og ved fravær av kalkkrevende arter. Generelt en nokså artsfattig kartleggingsenhet. Artsmangfoldet,
spesielt av urter og gras, er høyest etter sviing, i pioner- og tidlig byggefase.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i hele utbredelsesområdet for kystlynghei, i områder
som geologisk sett er kalkfattige. FF: Oftest mørkt brungrønn til rødbrun farge, men middels grønn
farge ved dominans av bregner. Nylig avsvidde arealer gråbrune, med økende brungrønn
fargeintensitet når røsslyngen regenererer. Tekstur ofte jevn, men karakteristisk innslag av andre
naturtyper (f.eks. T1 Nakent berg) kan gi variasjon i farge og tekstur. Tekstur og farge varierer lite
innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T34-2-3,11

1:2.500
T34-B-2-3,11
T34-1-3,11

1:5.000
T34-C-2
T34-2-3,11

1:10.000
T34-D-2
T34-2-3,11

1:20.000
T34-E-1
T34-1-3,11

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis canina hundekvein v
Agrostis capillaris engkvein v*
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Avenella flexuosa smyle v*
Calluna vulgaris røsslyng m*;v*
Carex nigra slåttestarr v
Carex panicea kornstarr v
Carex pilulifera bråtestarr v; s-[UF∙d|c]
Chamaepericlymenum suecicum skrubbær
v
Dactylorhiza maculata flekkmarihand v

Empetrum nigrum krekling v
Erica tetralix klokkelyng v
Lycopodium clavatum myk kråkefot v;s[KA∙c|d]
Potentilla erecta tepperot v*
Rubus chamaemorus molte v;s-[KA∙c|d]
Salix repens krypvier v
Trichophorum cespitosum bjørneskjegg
v*
Vaccinium myrtillus blåbær v*
Vaccinium uliginosum blokkebær v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v

Dicranum scoparium ribbesigd v*
Hylocomium splendens etasjemose v*
Hypnum jutlandicum heiflette v*
Pleurozium schreberi furumose v*
Pseudoscleropodium purum
narremose s-[KA∙c|d]
Racomitrium lanuginosum heigråmose
v;s-[KA∙c|d]
Rhytidiadelphus loreus kystkransmose
v*

Utbredelse og regional fordeling: Finnes i hele utbredelsesområdet for kystlynghei (BN-SB, O3-O2).
Viktigste forvekslingstyper: T34-C-1, 3, 4; T2-C-1; T32-C-1, 11 (særlig i pionérfase); V1-C-5-6; V3-C12; T31-C-1-3 (nordpå); T4-C-5, 9 (ved hevdopphør).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis H1, H2, H3 (VN), D07 (DNHB-13).
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Intermediær baklihei T34-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Kystlynghei (T34), én grunntype (4). Definert av LKM:
KA∙2 & UF∙1. LKM-basistrinn: KA·de & UF·bc.
Fysiognomi: Lynghei er med feltsjikt av lyngarter
og bregner. Velutviklet bunnsjikt. Forekommer i
nord- og østvendte, humide skråninger (baklier).
Økologisk karakteristikk: Har blitt til gjennom
langvarig ekstensiv grunnleggende hevd i form av
beiting og sviing (muligens også slått). Bakliheiene Intermediær baklihei. HO: Lindås: Lurekalven. Foto: P.A.
Aarrestad.
forekommer typisk i nord- og østvendte, gjerne
humide skråninger, stedvis i litt ulendt og steinete og/eller noe raspreget terreng.
Artssammensetningen er karakterisert av en rekke lyngarter, inkludert røsslyng, men disse har
generelt lavere dekning her enn i kalkfattige og intermediære kystlyngheier. Flere av bregnene i
bakliheiene (T34-C-1, 3) fremstår som tyngdepunktarter for, eller skillearter mot, andre
kartleggingsenheter i kystlynghei. Bunnsjiktet har moser tilpasset relativt kalkfattige forhold og lav
uttørkingsfare. Skiller seg fra kalkfattig baklihei ved innhold av flere litt kalkrevende arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i nord- og østvendte terrengposisjoner, gjerne i
humide skråninger. Kan være vanskelig å skille fra kalkfattig baklihei. FF: Oftest mørkt brungrønn til
rødbrun farge, men middels grønn farge ved dominans av bregner. Nylig avsvidde arealer gråbrune,
med økende brungrønn fargeintensitet når røsslyngen regenererer. Tekstur ofte jevn, men med
variasjon som skyldes terreng. Tekstur og farge varierer lite innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T34-4

1:2.500
T34-B-4
T34-4

1:5.000
T34-C-3
T34-4

1:10.000
T34-D-3
T34-4

1:20.000
T34-E-2
T34-4-6,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Anemone nemorosa hvitveis v;s[KA∙d|c];s-[UF∙c|d]
Avenella flexuosa smyle v;s-[KA∙e|f];;s[UF∙c|d]
Blechnum spicant bjørnekam
s*[KA∙e|f];s*[UF∙c|d]
Calluna vulgaris røsslyng v*;sChamaepericlymenum suecicum
skrubbær v*;s*[KA∙e|f];s+[UF∙c|d]
Digitalis purpurea revebjelle
t;s*[UF∙c|d]
Dryopteris filix-mas ormetelg s[UF∙c|d]
Erica tetralix klokkelyng s+[KA∙e|f]
Gymnocarpium dryopteris fugletelg s[KA∙d|e];s-[UF∙c|d]

Juniperus communis einer v
Luzula sylvatica storfrytle
s*[KA∙e|f];s*[UF∙c|d]
Lycopodium clavatum myk kråkefot
s*[KA∙e|f]
Melampyrum pratense stormarimjelle
v;s*[KA∙e|f];s*[UF∙c|d]
Oreopteris limbosperma smørtelg
s*[KA∙e|f];s*[UFc|d]
Polygala serpyllifolia heiblåfjær
s*[KA∙d|c]
Potentilla erecta tepperot v
Pteridium aquilinum einstape s[UF∙c|d]
Rhytidiadelphus loreus kystkransmose
v;s*[KA∙e|f];s-[UF∙c|d]

Vaccinium myrtillus blåbær
v;s+[KA∙e|f];s-[UF∙c|d]
Vaccinium uliginosum blokkebær
v;s+[UF∙c|d]
Viola riviniana skogfiol
s*[KA∙d|c];s*[UF∙c|d]
Breutelia chrysocoma gullhårmose
v;s*[KA∙e|f];s*[UF∙c|d]
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose
m;v*;s-[UF∙c|d]
Hypnum jutlandicum heiflette v*;s[UF∙d|c]
Pleurozium schreberi furumose v;
s+[UF∙c|d]

Utbredelse og regional fordeling: Finnes trolig i hele utbredelsesområdet for kystlynghei, men mest
vanlig på Vestlandet og Midt-Norge (BN-SB; O3-O2).
Viktigste forvekslingstyper: T34-C-1-2, 4; T2-C-3; T32-C-3 (særlig i pionérfase); T16-C-2, 5; T31-C-4,
13 (nordpå); T4-C-2 (ved hevdopphør).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: H4 (VN), D07 (DNHB-13).
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Intermediære kystlyngheier T34-C-4
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Kystlynghei
(T34), tre grunntyper (5,6,12). Definert av LKM: KA∙2
& UF∙2,3 & VM∙2. LKM-basistrinn: KA·de & UF·defg.
Fysiognomi: Lyngheier med feltsjikt av lyngarter, og
med røsslyng som konstant og dominerende mengdeart. Fysiognomien varierer gjennom lyngheisyklusen. Graminider og urter dominerer etter lyngsviing, lyng i bygge- og moden fase, mens kryptogamer
er mest fremtredende i degenererende fase.

Intermediære kystlyngheier. MR: Smøla: Kuli.

Økologisk karakteristikk: Har blitt til gjennom lang-varig ekstensiv grunnleggende hevd i form av
beiting, sviing og eventuelt slått. Artssammensettingen er karakterisert av lyngarter, der røsslyng er
en konstant og dominerende mengdeart. Forekommer på svakt mineraljordblandet humus og
torvaktig jord, torvlignende grunt humuslag over berg, svakt mineraljordblandet humus og
forvitringsjord, morene eller grov utvasket sand. Skiller seg fra kalkfattige kystlyngheier ved å ha
innslag av noen litt kalkkrevende arter, fra svakt kalkrike kystlyngheier ved å mangle mer
kalkkrevende arter. Generelt en nokså artsfattig kartleggingsenhet. Artsmangfoldet, spesielt av urter
og gras, er høyest etter sviing, i pioner- og tidlig byggefase.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i hele utbredelsesområdet for kystlynghei, i områder
som geologisk sett er kalkfattige, men også i noe mer kalkrike områder. FF: Oftest mørkt brungrønn
til rødbrun farge, men lokal dominans av bregner, gras eller ørevier kan gi reinere grønn farge. Nylig
avsvidde arealer gråbrune, med økende brungrønn fargeintensitet når røsslyngen regenererer.
Tekstur ofte jevn, men karakteristisk innslag av andre naturtyper (f.eks. T1 Nakent berg) kan gi
variasjon i farge og tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T34-5,6,12

1:2.500
T34-B-5,6,12
T34-5,6,12

1:5.000
T34-C-4
T34-5-6,12

1:10.000
T34-D-4
T34-5,6,12

1:20.000
T34-E-2
T34-4-6,12

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis canina hundekvein v
Agrostis capillaris engkvein v*
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Avenella flexuosa smyle v;s-[KA∙e|f]
Bistorta vivipara harerug s*[KA∙e|d]
Calluna vulgaris røsslyng m;v*;s-[KA∙e|f]
Carex pilulifera bråtestarr v;s-[KA∙e|f]
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v;s*[KA∙e|f]
Dryopteris filix-mas ormetelg v
Empetrum nigrum krekling v
Erica tetralix klokkelyng v;s*[KA∙e|f]
Galium boreale hvitmaure s*[KA∙e|d]
Galium saxatile kystmaure v;s-[K∙Ad|c]

Gymnocarpium dryopteris fugletelg
v;s-[KA∙d|c]
Hieracium vulgatum agg. beitesvever
v;s+[KA∙d|c]
Juncus squarrosus heisiv v;s*[KAe|f]
Luzula multiflora engfrytle v
Myrica gale pors v
Pedicularis sylvatica kystmyrklegg
v;s*[KA∙d|c]
Pleurozium schreberi furumose v
Polygala serpyllifolia heiblåfjær
s*[KA∙d|c]
Potentilla erecta tepperot v
Pteridium aquilinum einstape v

Rubus chamaemorus molte
s+[KA∙e|f]
Rubus saxatilis teiebær s*[KA∙d|c]
Trichophorum cespitosum
bjørneskjegg v
Vaccinium myrtillus blåbær v;s[KA∙e|f]
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Viola riviniana skogfiol
s*[KA∙d|c];s*[UF∙c|d]
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose v*
Hypnum jutlandicum heiflette v*
Rhytidiadelphus loreus
kystkransmose v;s-[KA∙e|f]

Utbredelse og regional fordeling: Finnes i hele utbredelsesområdet for kystlynghei (BN-SB, O3-O2).
Viktigste forvekslingstyper: T34-C-2, 3, 5; T2-C-3; T32-C-3, 13 (særlig i pionérfase); V1-C-6; T31-C-5
(nordpå); T4-C-6, 10, 14 (ved gjengroing).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis H1, H2, H3 (VN), D07 (DNHB-13).
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Svakt kalkrike kystlyngheier T34-C-5
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Kystlynghei (T34), to grunntyper (7,8). Definert
av LKM: KA∙3 & UF∙2,3. LKM-basistrinn: KA·fg &
UF·defg.
Fysiognomi: Kystlyngheier med feltsjikt av
lyngarter og hvor røsslyng er vanlig art, men med
betydelig innslag av graminider og urter.
Fysiognomien varierer gjennom lyngheisyklusen.
Svakt kalkrike kystlyngheier. NO: Dønna: Havstein. Foto: PT
Graminider og urter dominerer etter lyngsviing,
lyng øker i mengde i bygge- og moden fase, mens kryptogamer mest fremtredende i degenererende
fase.
Økologisk karakteristikk: Har blitt til gjennom langvarig ekstensiv grunnleggende hevd i form av
beiting, sviing og eventuelt slått. Forekommer på mineraljordblandet humus og torvaktig jord,
torvlignende grunn humus over berg, forvitringsjord og morene; på relativt kalkrik grunn.
Artssammensetningen er karakterisert av lyngarter, med røsslyng som vanlig art, men har et
betydelig innslag av graminider og urter i feltsjiktet. Skiller seg fra intermediære kystlyngheier (T34-C4) ved å ha større innslag av kalkkrevende arter. Svakt kalkrike lyngheier i nord (NT, NO) kan ha et
betydelig innslag av alpine arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i hele utbredelsesområdet for kystlynghei,
fortrinnsvis i områder med noe mer kalkrike bergarter eller løsmasser. FF: Farge oftest brungrønn til
brungul , men dominans av gras og urter gir middels til lys grønn farge. Nylig avsvidde arealer
gråbrune, med økende brungrønn fargeintensitet når røsslyngen regenererer. Tekstur ofte jevn, men
med karakteristisk innslag av andre naturtyper som gir variasjon i farge og tekstur. Tekstur og farge
varierer lite innen regioner og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T34-7,8

1:2.500
T34-B-7,8
T34-7,8

1:5.000
T34-C-5
T34-7,8

1:10.000
T34-D-5
T34-7,8

1:20.000
T34-E-3
T34-7,8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Agrostis canina hundekvein v
Antennaria dioica kattefot v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Arctostaphylos uva-ursi melbær v
Botrychium lunaria marinøkkel s*[KAf|e]
Calluna vulgaris røsslyng m;v*; s-[KAg|h]
Carex capillaris hårstarr s*[KAg|f]
Carex panicea kornstarr v
Carex pulicaris loppestarr s*[KAf|e]
Danthonia decumbens knegras v
Erigeron borealis fjellbakkestjerne

s*[KAf|e]
Galium saxatile kystmaure v
Linum catharticum vill-lin s*[KAg|f]
Luzula campestris markfrytle s*[KAf|e]
Melica nutans hengeaks s*[KAf|e]
Nardus stricta finnskjegg s*[KAg|h]
Ophioglossum vulgatum ormetunge
s*[KAg|f]
Orchis mascula vårmarihand s*[KAg|f]
Potentilla crantzii flekkmure s*[KAg|f]

Potentilla erecta tepperot v
Pteridium aquilinum einstape v
Salix reticulata rynkevier s*[KAg|f]
Saxifraga cotyledon bergfrue s*[KAf|e]
Selaginella selaginoides dvergjamne
s*[KAf|e]
Dicranum scoparium ribbesigd v
Hylocomium splendens etasjemose v;
s+[KAg|h]
Hypnum jutlandicum heiflette v

Utbredelse og regional fordeling: Finnes i hele utbredelsesområdet for kystlynghei (BN-SB, O3-O2).
Viktigste forvekslingstyper: T34-C-4, 6; T2-C-5; T32-C-5, 15 (særlig i pionérfase); V1-C-7; T31-C-8
(nordpå); T4-C-3, 7, 11, (ved hevdopphør).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis H1-H3 (VN), D07 (DNHB-13).
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Sterkt kalkrike kystlyngheier T34-C-6
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Kystlynghei (T34), to grunntyper (9,10). Definert av
LKM: KA∙4 & UF∙2,3. LKM-basistrinn: KA·hi &
UF·defg.
Fysiognomi: Kystlynghei med feltsjikt av
lyngarter og hvor røsslyng er vanlig art, med
stort innslag av graminider og urter. Fysiognomi
og dominansforhold varierer gjennom
lyngheisyklusen. Graminider og urter dominerer
etter lyngsviing, men er vanlige og har høy
dekningsandel gjennom hele syklusen. Lyngarter Sterkt kalkrike kystlyngheier. NO: Alstadhaug: Blomsøy.
viktigst i bygge- og moden fase. Bunnsjikt varierer fra sparsomt til velutviklet.
Økologisk karakteristikk: Har blitt til gjennom langvarig ekstensiv grunnleggende hevd i form av
beiting, sviing og eventuelt slått. Forekommer hvor det er baserike bergarter eller løsmasser.
Artssammensettingen er karakterisert av lyngarter, graminider og urter. Røsslyng er en vanlig art,
men dominerer i mindre grad enn i de fattigere kystlyngheiene. Skiller seg fra svakt kalkrike
kystlyngheier ved å ha større mangfold og dekning av kalkkrevende arter. Sterkt kalkrike lyngheier i
nord (NT, NO) kan ha et betydelig innslag av alpine arter.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i hele utbredelsesområdet for kystlynghei,
fortrinnsvis i områder med kalkrike bergarter. FF: Farge oftest brungrønn til brungul, men sterkere
innslag av gras eller urter kan gi reinere grønn farge. Nylig avsvidde arealer blir gråbrune til gulbrune
med økende brungrønt ved regenerering av røsslyng eller mer grønne ved regenerering av gras.
Tekstur ofte jevn, men med karakteristisk innslag av andre naturtyper som gir variasjon i farge og
tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen regioner og mellom regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T34-9,10

1:2.500
T34-B-9,10
T34-9,10

1:5.000
T34-C-6
T34-9,10

1:10.000
T34-D-6
T34-9,10

1:20.000
T34-E-4
T34-9,10

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Bartsia alpina svarttopp s-[KA∙h|g]
Botrychium lunaria marinøkkel s-[KA∙h|g]
Calluna vulgaris røsslyng v*
Carex capillaris hårstarr v;s+[KA∙h|g]
Carex flacca blåstarr s+[KA∙h|g]
Carex panicea kornstarr v
Carex pulicaris loppestarr s-[KA∙h|g]
Dryas octopetala reinrose s+[KA∙h|g]
Epipactis atrorubens rødflangre s*[KA∙i|h]

Erigeron borealis fjellbakkestjerne s[KA∙h|g]
Linum catharticum vill-lin s+[KA∙h|g]
Lotus corniculatus tiriltunge v*
Melica nutans hengeaks s-[KA∙h|g]
Ophioglossum vulgatum ormetunge s[KA∙h|g]
Orchis mascula vårmarihand s-[KA∙h|g]
Potentilla crantzii flekkmure v
Potentilla erecta tepperot v*

Primula scandinavica fjellnøkleblom t
Saxifraga oppositifolia rødsildre t
Salix reticulata rynkevier s+[KA∙h|g]
Selaginella selaginoides dvergjamne s[KA∙h|g]
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne
s+[KA∙h|g]
Viola biflora fjellfiol s-[KA∙h|g]
Hypnum jutlandicum heiflette v

Utbredelse og regional fordeling: Sjelden, synes å ha størst forekomst i Nord-Norge, hyppigst i
Salten-området (NO).
Viktigste forvekslingstyper: T34-C-5; T2-C-7; T32-C-7, 17 (særlig i pionérfase); V1-C-8; T31-C-10, 11
(nordpå); T4-C-4, 12 (ved hevdopphør).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: Delvis H1-H3 (VN), D07 (DNHB-13).

224

Sterkt endret fastmark med jorddekke
T35-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Løs sterkt
endret fastmark (T35), én grunntype (1). Definert av
LKM: S1∙A. LKM-basistrinn: S1∙0.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T35-1

1:2.500
T35-B-1
T35-1

Sterkt endret fastmark med jorddekke. Fy: Kommune:
Sted.

1:5.000
T35-C-1
T35-1

1:10.000
T35-D-1
T35-1

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T35-E-1
T35-1
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Sterkt endrede fastmarker med dekke
av sand eller grus T35-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Løs sterkt
endret fastmark (T35), to grunntyper (2,3). Definert
av LKM: S1∙B,C. LKM-basistrinn: S1∙defg.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T35-2,3

1:2.500
T35-B-2,3
T35-2,3

Sterkt endrede fastmarker med dekke av sand eller
grus. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T35-C-2
T35-2,3

1:10.000
T35-D-2
T35-2,3

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T35-E-2
T35-2,3
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Sterkt endret fastmark med dekke av silt
og leire T35-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Løs sterkt
endret fastmark (T35), én grunntype (4). Definert av
LKM: S1∙D. LKM-basistrinn: S1∙hi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T35-4

1:2.500
T35-B-4
T35-4

Sterkt endret fastmark med dekke av silt og leire. Fy:
Kommune: Sted.

1:5.000
T35-C-3
T35-4

1:10.000
T35-D-3
T35-4

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T35-E-3
T35-4
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Sterkt endret tidligere våtmark T36-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Tørrlagte
våtmarks- og ferskvannssystemer (T36), én
grunntype (1). Definert av LKM: HS*∙A.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T36-1

1:2.500
T36-B-1
T36-1

Sterkt endret tidligere våtmark. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T36-C-1
T36-1

1:10.000
T36-D-1
T36-1

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T36-E-1
T36-1
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Tørrlagt elvebunn T36-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Tørrlagte
våtmarks- og ferskvannssystemer (T36), én
grunntype (2). Definert av LKM: HS*∙B.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T36-2

1:2.500
T36-B-2
T36-2

Tørrlagt elvebunn. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T36-C-2
T36-2

1:10.000
T36-D-2
T36-2

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T36-E-2
T36-2
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Tørrlagt innsjøbunn T36-C-3
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Tørrlagte
våtmarks- og ferskvannssystemer (T36), én
grunntype (3). Definert av LKM: HS*∙C.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T36-3

1:2.500
T36-B-3
T36-3

Tørrlagt innsjøbunn. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T36-C-3
T36-3

1:10.000
T36-D-3
T36-3

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T36-E-3
T36-3
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Slagghauger og deponier for fast kjemisk
avfall T37-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Ny løs
fastmark (T37), én grunntype (1). Definert av LKM:
HS*∙A.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T37-1

1:2.500
T37-B-1
T37-1

Slagghauger og deponier for fast kjemisk avfall. Fy:
Kommune: Sted.

1:5.000
T37-C-1
T37-1

1:10.000
T37-D-1
T37-1

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T37-E-1
T37-1
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Asfalt, løs betong og lignende T37-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Ny løs
fastmark (T37), én grunntype (2). Definert av LKM:
HS*∙B.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T37-2

1:2.500
T37-B-2
T37-2

Asfalt, løs betong og lignende. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T37-C-2
T37-2

1:10.000
T37-D-2
T37-2

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T37-E-2
T37-2

232

Avfallsdeponi og lignende T37-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Ny løs
fastmark (T37), én grunntype (3). Definert av LKM:
HS*∙C.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T37-3

1:2.500
T37-B-3
T37-3

Avfallsdeponi og lignende. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
T37-C-3
T37-3

1:10.000
T37-D-3
T37-3

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T37-E-3
T37-3
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Plantasjeskog T38-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Treplantasje
(T38), én grunntype (1).
Fysiognomi: Tett tresjikt vanligvis dominert av gran,
eller innplantede bartrær, ofte fremmede treslag
som sitkagran eller lignende.

Økologisk karakteristikk: Treplantasje omfatter
tresatte arealer med "plantasjeskogkarakter"’, det
Plantasjeskog. Fy: Kommune: Sted.
vil si mark som er tilplantet med trær av ett og
samme treslag, ofte fremmede treslag, systematisk på rekke og rad, gjerne etter markberedning. De
plantete trærne skal utgjøre over 90 % av treantallet, død ved og overstandere fra tidligere (naturlig)
trebestand skal mangle. Treplantasjer er alltid ensjiktet og tilnærmet ensaldret og tresjiktet kan være
så tett at undervegetasjon mangler mer eller mindre fullstendig. Tiltak som gjødsling og sprøyting er
vanlig, og bidrar til at artssammensetningen i treplantasjer i liten grad gjenspeiler naturgitt
miljøvariasjon. Treplantasje er skogbruksparallellen til sterkt endret jordbruksmark, med produksjon
av trær som eneste formål. Treplantasjer karakteriseres ikke som skogsmark fordi de ikke utgjør
helhetlige økosystemer. Marka ofte dekket av tette barstrømatter, og uten vegetasjon eller kun med
spredte moser og karplanter, som Avenella flexuosa smyle, matteflette Hypnum cupressiforme,
stubbeblonde Lophocolea heterophylla og klobleikmose Sanionia uncinata.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes i ulike typer terreng, fra bratte dalsider til flat mark. Tydelig
mørk grønn farge og jevn høyde på tresjikt. Ofte skarpe grenser mot naboarealer.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T38-1

1:2.500
T38-B-1
T38-1

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: –
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: I7 (VN).

1:5.000
T38-C-1
T38-1

1:10.000
T38-D-1
T38-1

1:20.000
T38-E-1
T38-1
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Blokk-deponier T39-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Hard sterkt
endret fastmark (T39), to grunntyper (1,2). Definert
av LKM: HS*∙A & LA∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙A &
LA∙0abcdef.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Blokk-deponier. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T39-1,2

1:2.500
T39-B-1,2
T39-1,2

1:5.000
T39-C-1
T39-1,2

1:10.000
T39-D-1
T39-1,2

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T39-E-1
T39-1,2
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Blottlagt fast fjell T39-C-2
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Hard sterkt
endret fastmark (T39), to grunntyper (3,4). Definert
av LKM: HS*∙B & LA∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙B &
LA∙0abcdef.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Blottlagt fast fjell. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T39-3,4

1:2.500
T39-B-3,4
T39-3,4

1:5.000
T39-C-2
T39-3,4

1:10.000
T39-D-2
T39-3,4

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T39-E-2
T39-3,4
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Fast fjell blottlagt ved tørrlegging eller
nedtapping T39-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Hard sterkt
endret fastmark (T39), to grunntyper (5,6). Definert
av LKM: HS*∙C & LA∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙C &
LA∙0abcdef.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Fast fjell blottlagt ved tørrlegging eller nedtapping. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T39-5,6

1:2.500
T39-B-5,6
T39-5,6

1:5.000
T39-C-3
T39-5,6

1:10.000
T39-D-3
T39-5,6

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T39-E-3
T39-5,6
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Sterkt modifiserte eller syntetiske,
overveiende uorganisk faste substrater
T39-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Hard sterkt
endret fastmark (T39), to grunntyper (7,8). Definert
av LKM: HS*∙D & LA∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙D &
LA∙0abcdef.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.

Sterkt modifiserte eller syntetiske, overveiende
uorganisk faste substrater. Fy: Kommune: Sted.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T39-7,8

1:2.500
T39-B-7,8
T39-7,8

1:5.000
T39-C-4
T39-7,8

1:10.000
T39-D-4
T39-7,8

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
T39-E-4
T39-7,8
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Engaktig sterkt endret fastmark T40-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Sterkt
endret fastmark som ligner semi-naturlig eng (T40),
én grunntype (1).
Fysiognomi: Åpen engpreget vegetasjon dominert
av gras og urter. Spredte busker og trær kan
forekomme.
Økologisk karakteristikk: Sterkt endret fastmark med
Engaktig sterkt endret fastmark. Fy: Kommune: Sted.
preg av semi-naturlig eng omfatter mark som kombinerer
egenskapene "sterkt endret mark", i form av planering, utfylling eller lignende, og et ekstensivt hevdregime.
Marka har gjennom nokså lang tid blitt slått eller beitet som om det var en semi-naturlig eng, og har derfor har
trekk i artssammensetning og utseende som overfladisk minner om semi-naturlig eng, men typen har ikke sin
opprinnelse i jordbruksmark. Artssammensetningen har likhetstrekk med semi-naturlig eng, men har gjerne
også innslag av ruderatarter eller skogsarter. Mangel på steingjerder, plassering langt unna jordbruksmark og
artssammensetning skiller typen fra semi-naturlig eng. Typen omfatter utfylte og oppbygde vegkanter og
vegskjæringer som slås, men ikke sprøytes, grasdekte kantarealer på flyplasser, plener som skjøttes som
"blomsterenger" og lignende steder. Til forskjell fra semi-naturlig eng fjernes ikke høyet, og det står ofte igjen
avkappede trær og busker. Typen kan være artsrik og varierer i artsinnhold etter blant annet fuktighet og
kalkinnhold i løsmassene.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ofte veikanter, hyttetomter, plener og lignende steder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T40-1

1:2.500
T40-B-1
T40-1

1:5.000
T40-C-1
T40-1

1:10.000
T40-D-1
T40-1

1:20.000
T40-E-1
T40-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik v
Aegopodium podagraria skvallerkål v
Agrostis capillaris engkvein v
Anemone nemorosa hvitveis v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v*
Artemisia vulgaris burot v*
Barbarea vulgaris vinterkarse v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Centaurea jacea engknoppurt v
Cerastium fontanum vanlig arve v
Chamerion angustifolium geitrams v
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v
Dactylis glomerata hundegras v*
Dactylorhiza fuchsii skogmarihand t
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Festuca rubra rødsvingel v*
Filipendula ulmaria mjødurt v
Galium boreale hvitmaure v
Galium mollugo stormaure v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v

Geum rivale enghumleblom v
Hieracium pilosella hårsveve v
Hypericum maculatum firkantperikum v
Knautia arvensis rødknapp v
Lathyrus pratensis gulflatbelg v
Leucanthemum vulgare prestekrage v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Luzula multiflora engfrytle v
Melilotus albus hvitsteinkløver t
Mentha arvensis åkermynte v
Myosotis arvensis åkerforglemmegei v
Noccaea caerulescens vårpengeurt v
Phleum pratense ssp. pratense timotei v
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v
Plantago lanceolata smalkjempe v
Plantago major groblad v*
Platanthera montana grov nattfiol v
Poa annua tunrapp v*
Poa palustris myrrapp v
Poa pratensis agg. engrapp v*

Poa trivialis markrapp v
Potentilla erecta tepperot v
Prunella vulgaris blåkoll v*
Ranunculus acris engsoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v*
Rhinanthus minor småengkall v
Rumex acetosa engsyre v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Stellaria graminea grasstjerneblom v
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
v*
Trifolium medium skogkløver v
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver v*
Trollius europaeus ballblom v
Tussilago farfara hestehov v
Urtica dioica stornesle v
Veronica chamaedrys tveskjeggveronika
v
Vicia cracca fuglevikke v*
Viola tricolor stemorsblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Åpen grunnlendt mark (T2), semi-naturlig eng (T32).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: I2, delvis (VN) eller D03 (DNHB13).
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Engaktig oppdyrket mark T41-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Oppdyrket
mark som ligner semi-naturlig eng (T41), én
grunntype (1).
Fysiognomi: Åpen engpreget vegetasjon dominert
av gras og urter.
Økologisk karakteristikk: Dette er tidligere åker eller
gjødslet eng som i lang tid har vært hevdet som
Engaktig oppdyrket mark. Fy: Kommune: Sted.
ekstensivt drevet eng, og derfor overfladisk minner
om semi-naturlig eng. Artssammensetningen har tydelig innslag av arter forbundet med dyrket mark,
som åkerugras og nitrofile arter, men har også fellestrekk med semi-naturlige engtyper. Dette kan
være tidligere åkerlapper omgitt av semi-naturlig eng, eller tidligere gjødslede enger som ikke har
vært gjødslet på lang tid, der semi-naturlige engarter har etablert seg. Variasjon innen typen er
mangelfullt undersøkt. Trolig variasjon i artssammensetning etter kalkinnhold og jordfuktighet.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: På tidligere innmark, ofte nær gårder. Jevn overflatestruktur.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T41-1

1:2.500
T41-B-1
T41-1

1:5.000
T41-C-1
T41-1

1:10.000
T41-D-1
T41-1

1:20.000
T41-E-1
T41-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Equisetum arvense åkersnelle v
Achillea millefolium ryllik v
Achillea ptarmica nyseryllik v
Agrostis capillaris engkvein v
Alchemilla glabra glattmarikåpe v
Alchemilla micans glansmarikåpe v
Anthoxanthum odoratum gulaks v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Artemisia vulgaris burot v
Avenula pubescens dunhavre v
Campanula rotundifolia blåklokke v
Cardamine pratensis engkarse v
Carex leporina harestarr v
Carum carvi karve v
Cerastium fontanum arve v*
Dactylis glomerata hundegras v*
Deschampsia cespitosa sølvbunke v
Epilobium ciliatum amerikamjølke v
Festuca rubra rødsvingel v*
Ficaria verna vårkål v
Galeopsis tetrahit kvassdå v

Galium boreale hvitmaure v
Galium mollugo stormaure v
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Hieracium umbellatum skjermsveve v
Hypericum maculatum firkantperikum v
Knautia arvensis rødknapp v
Lathyrus pratensis gulflatbelg v
Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå v
Leucanthemum vulgare prestekrage v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Luzula multiflora engfrytle v
Mentha arvensis åkermynte v
Myosotis arvensis åkerforglemmegei v
Phalaroides arundinacea strandrør v
Phleum pratense ssp. pratense timotei v
Pimpinella saxifraga gjeldkarve v
Plantago lanceolata smalkjempe v
Plantago major groblad v
Plantago media dunkjempe v
Poa annua tunrapp v

Poa pratensis engrapp v*
Poa trivialis markrapp v
Potentilla erecta tepperot v
Prunella vulgaris blåkoll v
Ranunculus acris engsoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v*
Rumex acetosa engsyre v
Rumex longifolius høymol v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Silene vulgaris engsmelle t
Stellaria graminea grasstjerneblom v
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
v*
Trifolium pratense rødkløver v
Trifolium repens hvitkløver v*
Trollius europaeus ballblom v
Veronica serpyllifolia bleikveronika v
Vicia cracca fuglevikke v*
Vicia sepium gjerdevikke v
Viola tricolor stemorsblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Semi-naturlig eng (T32), oppdyrket varig eng (T45).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: G03 (VN).
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Blomsterbed og lignende T42-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer:
Blomsterbed og annen hyppig bearbeidet mark
(T42), x grunntyper (x).
Fysiognomi: Åpen mark med innplantede arter og
ugress på naken jord.
Økologisk karakteristikk: Dette er blomsterbed,
blomsterrabatter, tilplantede veikanter i bebyggelse
Blomsterbed og lignende. Fy: Kommune: Sted.
og lignende steder som. Typen omfatter naken jord,
oftest påfylte jordmasser, som spavendes, gjødsles, sprøytes og tilplantes med prydplanter eller
busker, og er derfor sterkt endret mark. Annen vegetasjon lukes vekk og består av ruderatarter
("ugress"). Typen karakteriseres derfor ikke av artssammensetning, men eksempler på noen arter er
gitt i tabellen under.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes i bebyggelse og som beplanting langs veier i byer og
tettsteder. Oftest i mosaikk med annen sterkt endret mark.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T42-1

1:2.500
T42-B-1
T42-1

1:5.000
T42-C-1
T42-1

1:10.000
T42-D-1
T42-1

1:20.000
T42-E-1
T42-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea ptarmica nyseryllik v
Aegopodium podagraria skvallerkål v*
Alliaria petiolata løkurt v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Artemisia vulgaris burot v*
Barbarea vulgaris vinterkarse v
Bunias orientalis russekål v
Capsella bursa-pastoris gjetertaske v
Campanula rapunculoides ugrasklokke v
Cerastium fontanum vanlig arve v
Chenopodium album meldestokk v

Epilobium ciliatum amerikamjølke v*
Galeopsis tetrahit kvassdå v
Lamium purpureum rødtvetann v
Lapsana communis haremat v
Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Melilotus albus hvitsteinkløver v
Persicaria maculosa hønsegras v
Plantago major groblad v*
Poa annua tunrapp v*
Polygonum aviculare tungras v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Plener, parker og lignende (T43)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –

Ranunculus repens krypsoleie v
Spergula arvensis linbendel v
Stellaria media vassarve v
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
v*
Thlaspi arvense pengeurt
Trifolium repens hvitkløver v
Tussilago farfara hestehov v
Urtica dioica stornesle v
Veronica serpyllifolia bleikveronika v
Vicia cracca fuglevikke v
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Plener, parker og lignende T43-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Plener,
parker og liknende uten semi-naturlig engpreg (T43),
én grunntype (1).
Fysiognomi: Sterkt endret mark med grasdekte
plenarealer med eller uten busker og trær.
Økologisk karakteristikk: Typen omfatter plener,
parker og andre opparbeidete, beplantede arealer
Plener, parker og lignende. Fy: Kommune: Sted.
med et intensivt hevdregime, som hyppig plenklipp,
gjødsling, vanning og sprøyting. Dette er ikke jordbruksmark, men områder i bebyggelse eller på
kirkegårder og rundt minnesmerker, grasdekte friluftsområder og lignende steder. Typen
karakteriseres av innsådde eller plantede arter. I tillegg forekommer en varierende
artssammensetning av "ugress", tråkkvegetasjon og andre ruderatarter. Eksempler på noen slike
arter er gitt i tabellen under.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Planerte områder i byer og tettsteder eller på kirkegårder og rundt
minnesmerker. Oftest i mosaikk med annen sterkt endret mark.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
T43-1

1:2.500
T43-B-1
T43-1

1:5.000
T43-C-1
T43-1

1:10.000
T43-D-1
T43-1

1:20.000
T43-E-1
T43-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea ptarmica nyseryllik v
Aegopodium podagraria skvallerkål v*
Alliaria petiolata løkurt v
Anthriscus sylvestris hundekjeks v
Artemisia vulgaris burot v*
Barbarea vulgaris vinterkarse v
Bunias orientalis russekål v
Capsella bursa-pastoris gjetertaske v
Campanula rapunculoides ugrasklokke v
Cerastium fontanum vanlig arve v
Chenopodium album meldestokk v
Cirsium arvense åkertistel v
Corydalis solida hagelerkespore v
Dactylis glomerata hundegras v*

Elytrigia repens kveke v*
Epilobium ciliatum amerikamjølke v*
Festuca rubra rødsvingel v
Gagea lutea gullstjerne v
Galeopsis tetrahit kvassdå v
Lamium purpureum rødtvetann v
Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Melilotus albus hvitsteinkløver v
Persicaria maculosa hønsegras v
Plantago major groblad v*
Poa annua tunrapp v*
Poa pratensis engrapp v
Polygonum aviculare tungras v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Blomsterbed og lignende (T42)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –

Ranunculus repens krypsoleie v
Solidago canadensis kanadagullris v
Spergula arvensis linbendel v
Stellaria media vassarve v
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
v*
Thlaspi arvense pengeurt v
Trifolium repens hvitkløver v
Tussilago farfara hestehov v
Urtica dioica stornesle v
Veronica serpyllifolia bleikveronika v
Vicia cracca fuglevikke v
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Åker T44-C-1
NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Åker (T44),
én grunntype (1).
Fysiognomi: Ensartet og karakterisert av korn eller
oljevekster som høstes årlig.

Økologisk karakteristikk: Åker er fulldyrket mark
som er pløyd og tilsådd, gjødslet og/eller sprøytet,
der det dyrkes mat- eller fôrvekster, gjerne i
Åker. Fy: Kommune: Sted.
monokultur. Ugrasvegetasjons i åker karakteriseres
av ettårige, nitrofile arter, arter som tåler sterkt forstyrrelse i form av pløying, samt gjødlsing og
sprøyting. I åkerkanter kommer også flerårige arter inn. Mange er sørlige og varmekjære. Noen
eksempler er vist i tabellen nedenfor. I brakklagt åker vil etter hvert flerårige, høyvokste og nitrofile
ruderatarter etableres, typisk arter som hundekjeks, tistel-arter, kveke, hundegras, geitrams,
stornesle, bringebær og lignende arter, og i seine suksesjonsstadier vil også busker og trær og med
dem etter hvert også skogsarter komme inn.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Store ensartede og jevne flater med pløyd mark, som er tydelige i
flybilder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T44-B-1
T44-1

T44-1

1:5.000
T44-C-1
T44-1

1:10.000
T44-D-1
T44-1

1:20.000
T44-E-1
T44-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Avena sativa havre m
Brassica napus ssp. oleifera raps m
Hordeum vulgare bygg m
Secale cereale rug m
Triticum aestivum hvete m
Chenopodium album meldestokk v
Cirsium arvense åkertistel v*
Elytrigia repens kveke v*
Epilobium ciliatum amerikamjølke v
Erodium cicutarium tranehals v
Erysimum cheiranthoides åkergull t
Euphorbia helioscopia åkervortemelk t
Festuca rubra rødsvingel v
Fumaria officinalis jordrøyk t
Galeopsis bifida vrangdå v
Galeopsis speciosa guldå v
Galeopsis tetrahit kvassdå v

Galium aparine klengemaure v
Gnaphalium uliginosum åkergråurt t
Lamium purpureum rødtvetann v
Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Myosotis arvensis åkerforglemmegei v
Persicaria hydropiper vasspepper v
Persicaria maculosa hønsegras t
Plantago major groblad v
Poa annua tunrapp v
Poa trivialis markrapp v
Polygonum aviculare tungras t
Ranunculus repens krypsoleie v
Raphanus raphanistrum ssp.
raphanistrum åkerreddik t
Rumex longifolius høymol v
Senecio vulgaris åkersvineblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-SB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: –
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: I4 (VN).

Silene latifolia hvit jonsokblom v
Sonchus arvensis åkerdylle t
Sonchus asper stivdylle t
Sonchus oleraceus haredylle v
Spergula arvensis linbendel t
Stachys palustris åkersvinerot t
Stellaria media vassarve t
Taraxacum officinale ugrasløvetenner v
Thlaspi arvense pengeurt v
Tripleurospermum inodorum balderbrå
v*
Urtica dioica stornesle v
Veronica agrestis åkerveronika t
Veronica serpyllifolia bleikveronika v*
Viola arvensis åkerstemorsblom t
Anthoceros agrestis svartnål t
Tortula truncata åkertustmose t
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Oppdyrkede varige enger med lite
intensivt hevdpreg T45-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Oppdyrket
varig eng (T45), to grunntyper (1,2). Definert av LKM:
HI∙1 & SP∙A,B. LKM-basistrinn: HI∙fg & SP∙0a.
Fysiognomi: Homogen eng karakterisert av innsådde
arter for grasproduksjon.
Økologisk karakteristikk: Oppdyrket varig eng med
Oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg.
lite intensivt hevdpreg omfatter innmarksarealer
Fy: Kommune: Sted.
som over lengre tid benyttes til dyrking av
grasvekster og som ikke inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster.
Dette er arealer som brukes til fôrhøsting (høyslått eller silo) og/eller til beite, og som er dominert av
innsådde grasarter. Skilles fra engaktig oppdyrket mark (T40) ved å være mer intensivt drevet, først
og fremst sterkere gjødslet og preget av innsådde grasarter og kløver. Til forskjell fra mer intensivt
drevne, enger (T45-C-2, T45-C-3) kan oppdyrket varig eng med lite intensivt hevdpreg være upløyd
eller pløyd med lengre mellomrom, og engene er preget av mindre gjødsling og sprøyting.
Ugrasvegetasjon med kortlevde og nitrofile arter og flerårige arter i engkanten inngår i typen.
Eksempler finnes i tabellen nedenfor.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Større homogene flater, ofte i noe bratt eller kupert terreng.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T45-B-1,2
T45-1,2

T45-1,2

1:5.000
T45-C-1
T45-1,2

1:10.000
T45-D-1
T45-1,2

1:20.000
T45-E-1
T45-1,2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea millefolium ryllik v
Achillea ptarmica nyseryllik t
Alchemilla glabra glattmarikåpe v
Alchemilla micans glansmarikåpe t
Alchemilla subcrenata engmarikåpe v
Alopecurus pratensis reverumpe v
Anthriscus sylvestris hundekjeks t
Capsella bursa-pastoris gjetertaske v
Cardamine pratensis engkarse t
Carex leporina harestarr v
Carum carvi karve t
Cerastium fontanum arve v
Cirsium arvense åkertistel v
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v
Dactylis glomerata hundegras v*
Deschampsia cespitosa sølvbunke v*
Elytrigia repens kveke v
Epilobium ciliatum amerikamjølke v
Festuca rubra rødsvingel v*
Ficaria verna vårkål v
Filipendula ulmaria mjødurt v

Galeopsis bifida vrangdå v
Galium mollugo stormaure t
Geranium sylvaticum skogstorkenebb v
Hypericum maculatum firkantperikum v
Juncus conglomeratus knappsiv v
Juncus conglomeratus lyssiv v
Juncus filiformis trådsiv v
Lathyrus pratensis gulflatbelg t
Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå v
Leucanthemum vulgare prestekrage v
Lotus corniculatus tiriltunge v
Myosotis arvensis åkerforglemmegei v
Phalaroides arundinacea strandrør v
Phleum pratense ssp. pratense timotei
v*
Plantago major groblad v
Poa palustris myrrapp v
Poa pratensis engrapp v*
Poa trivialis markrapp v
Prunella vulgaris blåkoll v*
Ranunculus acris engsoleie v*

Ranunculus auricomus nyresoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v*
Rhinanthus minor småengkall v
Rumex acetosa engsyre v*
Rumex longifolius høymol v
Schedonorus pratensis engsvingel v
Scorzoneroides autumnalis føllblom v
Silene vulgaris engsmelle v
Stellaria graminea grasstjerneblom v
Stellaria media vassarve v
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
v*
Trifolium hybridum fôrkløver v
Trifolium pratense rødkløver v*
Trifolium repens hvitkløver v*
Tripleurospermum inodorum balderbrå
v
Urtica dioica stornesle v
Veronica serpyllifolia bleikveronika v
Vicia cracca fuglevikke v*
Vicia sepium gjerdevikke v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Finnes i hele landet, men vanligst i MB og NB.
Viktigste forvekslingstyper: Engaktig oppdyrket mark (T40), oppdyrket intensiv slåtteeng (T45-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: I4 (VN).
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Oppdyrket intensiv slåtteeng T45-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Oppdyrket
varig eng (T45), én grunntype (3). Definert av LKM:
HI∙2 & SP∙B. LKM-basistrinn: HI∙hi & SP∙a.
Fysiognomi: Homogen eng karakterisert av innsådde
arter for grasproduksjon.
Økologisk karakteristikk: Oppdyrket intensiv
slåtteeng omfatter innmarksarealer som over lengre
Oppdyrket intensiv slåtteeng. Fy: Kommune: Sted.
tid benyttes til dyrking av grasvekster og som ikke
inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster. Dette er arealer som
brukes til fôrhøsting (høyslått eller silo), og som er dominert av innsådde grasarter. Skilles fra
engaktig oppdyrket mark (T40) ved å være mer intensivt drevet, først og fremst sterkere gjødslet og
preget av innsådde grasarter og kløver, og ved være regelmessig pløyd. Til forskjell fra oppdyrket
sterkt intensiv slåtteeng (T45-C-3) er oppdyrket intensivt slåtteeng preget av noe mindre gjødsling og
sprøyting, mens oppdyrket varig eng med lite intensivt hevdpreg (T45-C-1) ofte forekommer i
brattere eller mer kupert terreng på upløyde arealer. Ugrasvegetasjon med kortlevde og nitrofile
arter og flerårige arter i engkanten inngår i typen. Eksempler finnes i tabellen nedenfor.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Større homogene flater, oftest i relativt flatt terreng.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T45-B-3
T45-3

T45-3

1:5.000
T45-C-2
T45-3

1:10.000
T45-D-2
T45-3,4

1:20.000
T45-E-2
T45-3,4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Achillea ptarmica nyseryllik v
Alchemilla subcrenata engmarikåpe v
Alopecurus pratensis reverumpe t
Artemisia vulgaris burot v
Capsella bursa-pastoris gjetertaske v
Cerastium fontanum arve v
Chenopodium album meldestokk v
Cirsium arvense åkertistel v*
Dactylis glomerata hundegras v*
Elytrigia repens kveke v*
Epilobium ciliatum amerikamjølke v
Festuca rubra rødsvingel v*
Galeopsis bifida vrangdå v
Galeopsis speciosa guldå v
Galeopsis tetrahit kvassdå v
Gnaphalium uliginosum åkergråurt v
Lathyrus pratensis gulflatbelg v

Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå v
Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lolium perenne raigras v
Mentha arvensis åkermynte v
Myosotis arvensis åkerforglemmegei v
Phalaroides arundinacea strandrør v
Phleum pratense ssp. pratense timotei m
Plantago major groblad v
Poa annua tunrapp v
Poa pratensis engrapp v*
Poa trivialis markrapp v
Prunella vulgaris blåkoll v
Ranunculus acris engsoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v
Rumex acetosa engsyre v
Rumex longifolius høymol v
Schedonorus pratensis engsvingel t

Senecio viscosus klistersvineblom v
Senecio vulgaris åkersvineblom v
Silene latifolia hvit jonsokblom v
Sonchus arvensis åkerdylle v
Sonchus oleraceus haredylle v
Spergula arvensis linbendel v
Stachys palustris åkersvinerot v
Stellaria media vassarve v
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
v*
Trifolium hybridum fôrkløver v
Trifolium repens hvitkløver v
Tripleurospermum inodorum balderbrå
v
Urtica dioica stornesle v
Veronica serpyllifolia bleikveronika v
Vicia cracca fuglevikke v
Viola arvensis åkerstemorsblom v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Finnes i hele landet, men vanligst i MB og NB.
Viktigste forvekslingstyper: Engaktig oppdyrket mark (T40), oppdyrkete varige enger med lite
intensivt hevdpreg (T45-C-1), oppdyrket svært intensiv slåtteeng (T45-C-3).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: I4 (VN).
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Oppdyrket svært intensiv slåtteeng T45C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Fastmarkssystemer: Oppdyrket
varig eng (T45), én grunntype (4). Definert av LKM:
HI∙3 & SP∙B. LKM-basistrinn: HI∙j & SP∙a.
Fysiognomi: Homogen eng karakterisert av innsådde
arter for grasproduksjon.
Økologisk karakteristikk: Oppdyrket svært intensiv
Oppdyrket svært intensiv slåtteeng. Fy: Kommune:
slåtteeng omfatter innmarksarealer som over lengre Sted.
tid benyttes til dyrking av grasvekster og som ikke
inngår i regelmessig rotasjon med korn eller andre ettårige jordbruksvekster. Dette er arealer som
brukes til fôrhøsting (høyslått eller silo), og som er regelmessig pløyd, gjødslet og ofte også sprøytet
og dominert av innsådde grasarter. Skilles fra engaktig oppdyrket mark (T40), oppdyrket varig eng
med lite intensivt hevdpreg (T45-C-1) og oppdyrket intensiv slåtteeng (T45-C-2) ved å være mer
intensivt drevet. Ugrasvegetasjon, som har fellestrekk med åker, inneholder kortlevde og nitrofile
arter, samt flerårige arter i engkanten. Eksempler finnes i tabellen nedenfor.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Større homogene flater i relativt flatt terreng.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500

1:2.500
T45-B-4
T45-4

T45-4

1:5.000
T45-C-3
T45-4

1:10.000
T45-D-2
T45-3,4

1:20.000
T45-E-2
T45-3,4

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alopecurus pratensis engreverumpe m
Artemisia vulgaris burot v
Bromopsis inermis bladfaks t
Capsella bursa-pastoris gjetertaske v
Chenopodium album meldestokk v
Cirsium arvense åkertistel v*
Dactylis glomerata hundegras v
Elytrigia repens kveke v*
Epilobium ciliatum amerikamjølke v
Erysimum cheiranthoides åkergull v
Euphorbia helioscopia åkervortemelk v
Festuca rubra rødsvingel v
Fumaria officinalis jordrøyk v
Galeopsis bifida vrangdå v
Galeopsis speciosa guldå v
Galeopsis tetrahit kvassdå v
Galium aparine klengemaure v
Gnaphalium uliginosum åkergråurt v
Lepidotheca suaveolens tunbalderbrå v

Linaria vulgaris lintorskemunn v
Lolium perenne raigras t
Mentha arvensis åkermynte v
Myosotis arvensis åkerforglemmegei v
Persicaria hydropiper vasspepper v
Persicaria maculosa hønsegras v
Phalaroides arundinacea strandrør v
Phleum pratense ssp. pratense timotei m
Plantago major groblad v
Poa annua tunrapp v
Poa pratensis engrapp v
Poa trivialis markrapp v
Polygonum aviculare tungras v
Prunella vulgaris blåkoll v
Ranunculus acris engsoleie v
Ranunculus repens krypsoleie v
Rumex acetosa engsyre v
Rumex longifolius høymol v

Schedonorus pratensis engsvingel t
Senecio viscosus klistersvineblom v
Senecio vulgaris åkersvineblom v
Silene latifolia hvit jonsokblom v
Sonchus arvensis åkerdylle v
Sonchus oleraceus haredylle v
Spergula arvensis linbendel v
Stachys palustris åkersvinerot v
Stellaria media vassarve t
Taraxacum officinale ugrasløvetenner
v*
Trifolium hybridum fôrkløver v
Tripleurospermum inodorum balderbrå
v
Urtica dioica stornesle v
Veronica serpyllifolia bleikveronika v*
Viola arvensis åkerstemorsblom t
Tortula truncata åkertustmose t

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Finnes i hele landet, men vanligst i MB og NB.
Viktigste forvekslingstyper: Engaktig oppdyrket mark (T40), oppdyrkete varige enger med lite
intensivt hevdpreg (T45-C-1), oppdyrket intensiv slåtteeng (T45-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: I4 (VN).

246

Svært og temmelig kalkfattige myrflater
V1-C-1
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen
jordvannsmyr (V1), fem grunntyper (1–5). Definert
av LKM: KA∙1 & TV∙1-5 & MF∙2. LKM-basistrinn: KA∙ab
& TV·cdefghijk & MF∙ef.
Fysiognomi: Myr der feltsjiktet er artsfattig og
dominert av graminider. Større eller mindre innslag
av vedvekster (busker og trær), først og fremst på
tuenivå. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av
torvmoser.
Kvitmyrak som dominant i svært kalkfattig myrflate-

Økologisk karakteristikk: Myr med svak
mykmatte. AA: Gjerstad: Solhomfjell-området.
jordvannstilførsel eller som tilføres svært kalkfattig
jordvann. Artssammensetning med få karplanter, hovedsakelig graminider. Betydelig artsmangfold av
moser, hovedsakelig torvmoser. Forekommer først og fremst i områder med kalkfattige bergarter.
Gradvis overgang mot nedbørsmyr (V3-C-1); V1-C-1 skiller seg fra nedbørsmyr ved spredte
forekomster av jordvannsindikatorer (indikert med ‘KA∙a|0’ i tabellen nedenfor).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer først og fremst i flatt terreng eller i forsenkinger i
myrer. FF: Farge varierer fra brun til mørkt grønn avhengig av når på året fotoet er tatt. Oftest åpne
områder med jevn tekstur. Kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt på kysten og
opp mot fjellet. Tekstur og farge varierer lite innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
KA∙1 & TV∙1-5

1:2.500
V1-B-1,2
V1-1-5

1:5.000
V1-C-1
V1-1-5

1:10.000
V1-D-1
V1-1-9,21-24

1:20.000
V1-E-1
V1-1-9,21-24

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.). Merk at ‘s*[KA∙a|0]’ indikerer
fastmarksvannsindikatorer, dvs. skillearter mellom V1-C-1 og V3-C-1. ‘?’ angir usikkerhet om hvorvidt arten indikerer
fastmarksvannspåvirkning også på V.
Andromeda polifolia kvitlyng v*
Calluna vulgaris røsslyng v*
Carex lasiocarpa trådstarr s*[KA·a|0]
Carex pauciflora sveltstarr v;s*KA·a|0;?]
Carex rostrata flaskestarr v;s*[KA∙a|0]
Drosera anglica smalsoldogg
v;s+[MF∙e|d]
Drosera rotundifolia rundsoldogg v*
Empetrum nigrum krekling v
Erica tetralix klokkelyng s*[KA∙a|0;?]
Eriophorum angustifolium duskull
v;s*[KA·a|0;?]
Eriophorum vaginatum torvull m*;v*
Narthecium ossifragum rome s*[KA∙a|0]
Oxycoccus palustris stortranebær v*

Rubus chamaemorus molte v
Scheuchzeria palustris sivblom s*[KA·a|0]
Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum
bjønnskjegg v*;s+[MF∙e|d]
Cladopodiella fluitans myrsnutemose
v*;s+[MF∙e|d]
Racomitrium lanuginosum heigråmose
v[S,V,M,N]
Sphagnum balticum svelttorvmose
v*;s+[MF∙e|d]
Sphagnum compactum stivtorvmose
s*[KA·a|0]
Sphagnum lindbergii bjørnetorvmose
s*[KA·a|0]

Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose v*
Sphagnum majus lurvtorvmose v;
s*[KA·a|0;?]
Sphagnum rubellum rødtorvmose
m;v*;s+[MF∙e|d]
Sphagnum papillosum vortetorvmose
m*;v*;s*KA·a|0;?];s+[MF∙e|d]
Sphagnum pulchrum fagertorvmose
s*[KA·a|0;?]
Sphagnum tenellum dvergtorvmose
v*;s+[MF∙e|d]
Straminergon stramineum grasmose
v;s*[KA·a|0]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-LA; O3-C1, men i BN er det
opprinnelige arealet sterkt redusert.
Viktigste forvekslingstyper: Nokså kalkfattig myrflate (V1-C-2), Svært kalkfattig myrkant (V1-C-5),
Kalkfattig myr- og sumpskog (V2-C-1), Nedbørsmyr (V3).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: Deler av K2-4 (VN). Deler av V6[4-6] (NiN v1).
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Litt kalkfattige og svakt intermediære
myrflater V1-C-2
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen
jordvannsmyr (V1), fire grunntyper (6–9). Definert
av LKM: KA∙2 & TV∙1-4 & MF∙2. LKM-basistrinn:
KA∙cd & TV·cdefghij & MF∙ef.
Fysiognomi: Myr der feltsjiktet er dominert av
graminider. Større eller mindre innslag av
vedvekster, først og fremst på tuenivå. Busksjikt
kan være velutvikla eller mangle. Spredte
forekomster av trær av furu, bjørk eller gran kan
forekomme. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert
av torvmoser.

Sterkt hellende, fastmattedominert litt kalkfattig
bakkemyr. SF: Luster: Jostedalen.

Økologisk karakteristikk: Myr med tilførsel av mineraler fra kalkfattig jordvann.
Artssammensetningen består av relativt få arter av karplanter, hovedsakelig graminider. Urter spiller
liten rolle. Det er stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser. Større forekomst og
artsmangfold av klare jordvannsindikatorer skiller mot V1-C-1. Forekommer først og fremst i områder
med kalkfattige bergarter eller kalkfattig mineraljord; i sør og i låglandet Østafjells fortrinnsvis i flatt
terreng, i resten av landet også i hellende terreng (bakkemyr).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. FF:
Fargevarierer fra brun til mørkt grønn avhengig av når på året fotoet er tatt. Oftest åpne områder
med jevn tekstur. Kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt på kysten og opp mot
fjellet. Tekstur og farge varierer lite innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-6-9

1:2.500
V1-B-3,4
V1-6-9

1:5.000
V1-C-2
V1-6-9

1:10.000
V1-D-1
V1-1-9,21-24

1:20.000
V1-E-1
V1-1-9,21-24

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Andromeda polifolia kvitlyng v*
Calluna vulgaris røsslyng v
Carex lasiocarpa trådstarr v
Carex nigra slåttestarr v;s+[KA·c|b]
Carex panicea kornstarr s*[KA·c|b]
Carex rostrata flaskestarr v*
Carex pauciflora sveltstarr v*
Drosera anglica smalsoldogg
v;s+[MF∙e|d]
Drosera intermedia dikesoldogg
s*[KA·c|b]
Drosera rotundifolia rundsoldogg v*
Eriophorum angustifolium duskull v*
Eriophorum vaginatum torvull m*;v*s[KA·d|e]

Juncus filiformis trådsiv s*[KA·c|b]
Menyanthes trifoliata bukkeblad v
s*[KA·c|b]
Molinia caerulea blåtopp v
Myrica gale pors v;s+[KA·c|b]
Oxycoccus palustris stortranebær v*
Trichophorum cespitosum ssp.
cespitosum bjønnskjegg v*;
s+[MF∙e|d]
Racomitrium lanuginosum heigråmose
s*[KA·d|e]
Oxycoccus microcarpus småtranebær
s*[KA·d|e]
Bazzania trilobata storstylte s*[KA·d|e]
Cladopodiella fluitans myrsnutemose
v:s+[KA·d|e]; s+[MF∙e|d]

Sphagnum annulatum agg.
pisktorvmose s*[KA·c|b]
Sphagnum balticum svelttorvmose
v;s+[KA·d|e]; s+[MF∙e|d]
Sphagnum fallax agg. broddtorvmose
v;t
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose v*
Sphagnum papillosum vortetorvmose
m*;v*;s+[MF∙e|d]
Sphagnum rubellum rødtorvmose
v;s+[MF∙e|d]
Sphagnum tenellum dvergtorvmose v;s*
[KA·d|e];s*[MF∙e|d]
Straminergon stramineum grasmose v

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-LA; O3-C1, men i BN er det
opprinnelige arealet sterkt redusert.
Viktigste forvekslingstyper: Svært kalkfattig myrflate (V1-C-1), Intermediær myrflate (V1-C-3), Litt
kalkfattig myrkant (V1-C-6), Kalkfattig semi-naturlig myr (V9-C-1).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: Deler av K2-4 (VN). Deler av V6[4-6] (NiN v1).
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Sterkt intermediære og litt kalkrike
myrflater V1-C-3
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen
jordvannsmyr (V1), fire grunntyper (10–13). Definert
av LKM: KA∙3 & TV∙1-4 & MF∙2. LKM-basistrinn: KA∙ef
& TV·cdefghij & MF∙ef.
Fysiognomi: Myr med feltsjikt dominert av
graminider med innslag av urter. Busksjikt (kratt)
kan forekomme på større, sammenhengende
tuepartier. Bunnsjikt dominert av torvmoser, med
innslag av andre bladmoser.

Intermediær, mykmattedominert myr i LA. No: Saltdal:

SE f Solvågvatnet.
Økologisk karakteristikk: Myr med tilførsel av
mineraler fra jordvann med høgere pH enn i V1-C-2. Både arter som er typiske for kalkfattig myr og
arter som er typiske for kalkrik myr forekommer, og artsmangfoldet i feltsjiktet er større enn i V1-C-2,
spesielt av graminider. Det er også innslag av urter, mens vedvekster spiller en liten rolle. I lavlandet
forekommer typen gjerne i tilknytning til intermediære kilder og mer diffuse grunnvannsframspring
og sig fra omkringliggende fastmark eller i lagg og dråg på høgmyrkompleks.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Mindre arealer i låglandet, hovedsakelig i flatt terreng eller i
forsenkinger. Dekker større arealer i høgereliggende områder; der også i slake helninger. FF: Farge
varierer fra brun til mørkt grønn avhengig av når på året fotoet er tatt. Oftest åpne områder med
jevn tekstur. På kysten og opp mot fjellet kan det være vanskelig å skille typen fra andre åpne
områder på flyfoto. Tekstur og farge varierer lite innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-10-13

1:2.500
V1-B-5, 6
V1-10-13

1:5.000
V1-C-3
V1-10-13

1:10.000
V1-D-2
V1-10-13,25,26,30

1:20.000
V1-E-2
V-10-13,25,26,30

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Andromeda polifolia kvitlyng v*
Carex chordorrhiza strengstarr
v;s+[KA·e|d]
Carex dioica særbustarr v;s*[KA·e|d]
Carex lasiocarpa trådstarr v*
Carex livida blystarr s+[KA·e|d]
Carex nigra slåttestarr v
Carex panicea kornstarr v
Carex rostrata flaskestarr v*
Eriophorum angustifolium duskull v*
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst
s+[KA·e|d]
Juncus stygius nøkkesiv s+[KA·e|d]
Menyanthes trifoliata bukkeblad v
Molinia caerulea blåtopp v
Myrica gale pors v

Oxycoccus palustris stortranebær v
Pedicularis palustris myrklegg
s+[KA·e|d]
Pinguicula vulgaris tettegras s+[KA·e|d]
Trichophorum alpinum sveltull
s+[KA·e|d]
Trichophorum cespitosum ssp.
cespitosum bjønnskjegg
v*;s+[MF∙e|d]
Aneura pinguis fettmose s+[KA·e|d]
Dicranum bonjeanii pjusksigd
s+[KA·e|d]
Loeskypnum badium messingmose s[KA·e|d]
Paludella squarrosa piperensermose
s+[KA·e|d]

Sarmentypnum sarmentosum
blodnøkkemose s+[KA·e|d]
Sphagnum compactum stivtorvmose
s+[KA·f|g]
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose s+[KA·f|g]
Sphagnum papillosum vortetorvmose
v;s+[MF∙e|d]
Sphagnum subfulvum lapptorvmose
s+[KA·e|d]
Sphagnum subsecundum kroktorvmose
v;s*[KA·e|d]
Sphagnum teres beitetorvmose
v;s+[KA·e|d]
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose
v;s+[KA·e|d]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i
MB-LA og med små forekomster i BN.
Viktigste forvekslingstyper: Litt kalkfattig myrflate (V1-C-2), Kalkrik myrflate (V1-C-4), Intermediær
myrkant og kildemyr (V1-C-7), Intermediær myr- og sumpskog (V2-C-2), Semi-naturlig myr (V9).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i rikere myrflate i låglandet (EN).
Referanser og typeparalleller: Deler av L2-4 (VN). Deler av A05 (DNHB-13). V6[7-9] (NiN v1).
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Temmelig til ekstremt kalkrike myrflater V1-C4
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen jordvannsmyr
(V1), sju grunntyper (14–20). Definert av LKM: KA∙4,5 & TV∙
1-4 & MF∙2. LKM-basistrinn: KA∙ghi & TV·cdefghij & MF∙ef.
Fysiognomi: Myr med feltsjikt dominert av graminider og
urter. Busksjikt (kratt) kan forekomme på større, sammenhengende tuepartier. Bunnsjikt dominert av brunmoser.
Økologisk karakteristikk: Myr med tilførsel av mineraler fra
jordvann med pH >6. Forekommer først og fremst i områder
med baserik grunn. I lavlandet ofte i tilknytning til rike kilder
eller i lagg og dråg på høgmyrkompleks. Kan utgjøre store
deler av myrkomplekser i høgereliggende strøk, gjerne på
bakkemyr. Vanligvis stort artsmangfold i feltsjiktet, både av
graminider og urter. Brunmoser som myrstjernemose,
rødmakkmose og stormakkmose dominerer i bunnsjiktet.

Myrflangre (avblomstret) i ekstremt kalkrik

fastmatte-myr. Bu: Ringerike: Ultveit.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Opptrer i lavlandet som
små, oppsplitta arealer, hovedsakelig i flatt terreng eller i forsenkinger. Større forekomster i
høgereliggende strøk, gjerne i hellende terreng. FF: Farge varierer fra brun til mørkt grønn avhengig
av når på året fotoet er tatt. Tekstur oftest jevn, men grunnlendte partier kan ha ujevn tekstur. På
kysten og mot fjellet iblant vanskelig å skille fra andre åpne områder på flyfoto. Tekstur og farge
varierer lite innen regioner.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-14-20

1:2.500
V1-B-7, 8, 9
V1-14-20

1:5.000
V1-C-4
V1-14-20

1:10.000
V1-D-3
V1-14-20,27-29,31,32

1:20.000
V1-E-3
V1-14-20,27-29,31,32

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Bartsia alpina svarttopp v:s+[KA·g|f]
Carex atrofusca sotstarr v;s*[KA·g|f]
Carex dioica særbustarr v
Carex flava gulstarr v;s+[KA·g|f]
Carex hostiana engstarr s*[KA·g|f]
Carex lasiocarpa trådstarr v
Carex nigra slåttestarr v
Carex panicea kornstarr v
Carex rostrata flaskestarr v
Dactylorhiza incarnata engmarihand
v;s*[KA·g|f]
Dactylorhiza lapponica lappmarihand t*
Eleocharis quinqueflora småsivaks
s*[KA·g|f]
Equisetum palustre myrsnelle v
Equisetum variegatum fjellsnelle t*
Eriophorum angustifolium duskull v

Eriophorum latifolium breimyrull v;s+
[KA·g|f]
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v
Molinia caerulea blåtopp v
Parnassia palustris jåblom t
Pedicularis oederi gullmyrklegg v;s*
[KA·g|f; MB,NB,LA]
Pinguicula vulgaris tettegras v;t
Potentilla erecta tepperot v
Selaginella selaginoides dvergjamne v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v;s*
[KA·g|f]
Tofieldia pusilla bjørnebrodd v;s+[KA·g|f]
Trichophorum alpinum sveltull v;t
Triglochin palustris myrsauløk s*
[KA·g|f]
Aneura pinguis fettmose v

Bryum pseudotriquetrum
bekkevrangmose v;s*[KA·g|f]
Campylium stellatum myrstjernemose
m*;v*;s+[KA·g|f]
Fissidens adianthoides saglommemose t*
Gymnocolea borealis brundymose s+
[KA·g|f]
Pseudocalliergon trifarium
navargulmose s*[KA·g|f]
Scorpidium revolvens agg. rødmakkmose
m;v*;t;;s-[KA·g|f]
Scorpidium scorpioides stormakkmose
v;t;s+[KA·g|f]
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose v;
s-[KA·g|f]
Tomentypnum nitens gullmose v;
s*[KA·g|f]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet BN-LA, O3-C1, vanligst i MB-LA. Små
forekomster i BN. Sjelden på Sørlandet og Sørvestlandet på grunn av små arealer med baserik grunn.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myrflate (V1-C-3), Kalkrik myrkant og kildemyr (V1-C-8),
Kalkrik myr- og sumpskog (V2-C-2), Semi-naturlig myr (V9).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i rikere myrflate i låglandet (EN).
Referanser og typeparalleller: M2-4 (VN). Deler av A05 (DNHB-13). V6[10-15] (NiN v1).
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Svært og temmelig kalkfattige
myrkanter V1-C-5
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen
jordvannsmyr (V1), to grunntyper (21,22).
Definert av LKM: KA∙1 & TV∙1-5 & MF·1. LKMbasistrinn: KA∙ab & TV·cdefghijk & MF·cd.
Fysiognomi: Myr der feltsjiktet er dominert av
graminider og vedvekster. Vanligvis
tuedominert, med spredte trær og busker av
furu og bjørk. Bunnsjiktet er velutvikla og
dominert av torvmoser.
Økologisk karakteristikk: Myr nær fastmark
Dvergbjørkdominert, svært spredt tresatt, tuedominert
eller på grunn torv med svak jordvannstilførsel
svært kalkfattig myrkant. AA: Gjerstad: Karistjern.
eller som tilføres svært kalkfattig jordvann.
Artssammensetning med få karplanter, hovedsakelig graminider og lyngarter. Stort artsmangfold av
moser, hovedsakelig torvmoser. Betydelig innslag av fastmarksarter (arter som kjennetegner skog
og/eller hei). Forekommer først og fremst i områder med (svært) kalkfattige bergarter. Gradvis
overgang mot nedbørsmyr (V3-C-1); V1-C-1 skiller seg fra nedbørsmyr ved spredte forekomster av
jordvannsindikatorer (indikert med ‘KA∙a|0’ i tabellen nedenfor).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer først og fremst i flatt terreng eller i forsenkinger,
gjerne som lagg til høgmyr. FF: Åpne områder, ofte med jevn tekstur. Farge ofte mørkt grønn til
mørkt brun, men gras- eller torvmoseinnslag kan gi lysere partier. I blant vanskelig å skille fra andre
åpne områder, spesielt på kysten og opp mot fjellet. Tekstur og farge varierer lite innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-21-22

1:2.500
V1-B-10, 11
V1-21-22

1:5.000
V1-C-5
V1-21-22

1:10.000
V1-D-1
V1-1-9, 21-24

1:20.000
V1-E-1
V1-1-9, 21-24

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.). Merk at ‘s*[KA∙a|0]’ indikerer
fastmarksvannsindikatorer, dvs. skillearter mellom V1-C-1 og V3-C-1. ‘?’ angir usikkerhet om hvorvidt arten indikerer
fastmarksvannspåvirkning også på V.
Andromeda polifolia kvitlyng v
Betula pubescens bjørk v;s+[MF·d|e]
Betula nana dvergbjørk v
Calluna vulgaris røsslyng m;v*
Carex globularis granstarr
s*[KA·a|0];s+[MF·d|e]
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v:s+[MF·d|e]
Empetrum nigrum krekling v
Eriophorum angustifolium duskull
s*[KA·a|0]
Eriophorum vaginatum torvmyrull v
Melampyrum pratense stormarimjelle v;

s*[KA·a|0];s+[MF·d|e]
Oxycoccus palustris agg. stortranebær v
Pinus sylvestris furu v
Rubus chamaemorus molte m;v
Trientalis europaea skogstjerne v;
s*[KA·a|0];s*[MF·d|e]
Vaccinium myrtillus blåbær v;s+[MF·d|e]
Vaccinium uliginosum blokkebær
v*;s+[MF·d|e]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*;s[MF·d|e]
Aulacomnium palustre myrfiltmose
v;s+[MF·d|e]

Pleurozium schreberi furumose
v*;s+[MF·d|e]
Sphagnum angustifolium
klubbetorvmose m;v*
Sphagnum capillifolium furutorvmose
v;s+[MF·d|e]
Sphagnum girgensohnii grantorvmose
s*[KA·a|0];s+[MF·d|e]
Sphagnum magellanicum kjøtt-torvmose
v*
Sphagnum russowii tvaretorvmose v;
s*[KA·a|0];s+[MF·d|e]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1, men sparsom i BN.
Viktigste forvekslingstyper: Svært kalkfattig myrflate (V1-C-1), Litt kalkfattig myrkant (V1-C-6),
Kalkfattig myr- og sumpskog (V2-C-1), Nedbørsmyr (V3), Kalkfattig boreal frisk hei (T31-C-1),
Kalkfattig kystlynghei (T34-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: Deler av K1 (VN). Deler av V7[2] (NiN v1).
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Litt kalkfattige og svakt intermediære
myrkanter V1-C-6
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen
jordvannsmyr (V1), to grunntyper (23–24). Definert
av LKM: KA∙2 & TV∙1-4 & MF·1. LKM-basistrinn:
KA∙cd & TV·cdefghij & MF·cd.
Fysiognomi: Myr med feltsjikt dominert av graminider og vedvekster. Større eller mindre innslag av
vedvekster, først og fremst på tuenivå. Busksjikt kan
være velutvikla eller mangle. Spredte forekomster
av furu, bjørk eller gran kan forekomme. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av torvmoser.

Vierdominerte myrkantfastmatte-bakkemyrglenner
mellom kalkfattige lesider. LA. SF: Luster: Fortun: V f
Oscarshaug.

Økologisk karakteristikk: Myr nær fastmark eller på
grunn torv med tilførsel av mineraler fra kalkfattig
jordvann. Artssammensetning med relativt få karplanter, hovedsakelig graminider og lyngarter. Urter
spiller liten rolle. Stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser. Betydelig innslag av
fastmarksarter (arter som kjennetegner skog og/eller hei). Større forekomst og artsmangfold av klare
jordvannsindikatorer skiller mot V1-C-5. Forekommer først og fremst i områder med kalkfattige
bergarter eller kalkfattig mineraljord; i sør og i låglandet Østafjells fortrinnsvis i flatt terreng, i resten
av landet også i hellende terreng (bakkemyr).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger,
gjerne som lagg til høgmyr. FF: Farge ofte mørkt grønn til mørkt brun, men gras- eller torvmoseinnslag kan gi lysere partier. Kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt på kysten og
opp mot fjellet. Åpne områder har jevn tekstur; tekstur og farge varierer lite innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-23-24

1:2.500
V1-B-12, 13
V1-23-24

1:5.000
V1-C-6
V1-23-24

1:10.000
V1-D-1
V1-1-9, 21-24

1:20.000
V1-E-1
V1-1-9, 21-24

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Andromeda polifolia kvitlyng v
Betula nana dvergbjørk v
Betula pubescens bjørk v;s+[MF·d|e]
Calluna vulgaris røsslyng v
Carex nigra slåttestarr v;s+[KA·c|b]
Carex rostrata flaskestarr v;s+[KA·c|b]
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v;s+[MF·d|e]
Empetrum nigrum krekling v
Eriophorum angustifolium duskull v
Juncus filiformis trådsiv
s*[KA·c|b];s+[MF·d|e]
Melampyrum pratense stormarimjelle
v;s+[MF·d|e]

Pinus sylvestris furu v
Rubus chamaemorus molte v
Trientalis europaea skogstjerne
v;s+[MF·d|e]
Vaccinium myrtillus blåbær v;s+[MF·d|e]
Vaccinium uliginosum blokkebær v;s[MF·d|e]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Aulacomnium palustre myrfiltmose v;s[MF·d|e]
Pleurozium schreberi furumose v;s[MF·d|e]
Sphagnum angustifolium klubbetorvmose
m;v*

Sphagnum capillifolium furutorvmose
v;s+[MF·d|e]
Sphagnum centrale kratt-torvmose
s*[KA·c|b]
Sphagnum flexuosum bleiktorvmose
s*[KA·c|b]
Sphagnum girgensohnii grantorvmose
s+[MF·d|e]
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose v
Sphagnum russowii tvaretorvmose
v;s+[MF·d|e]
Sphagnum strictum heitorvmose
v;s+[MF·d|e;V]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1 men det er svært få
forekomster igjen i BN.
Viktigste forvekslingstyper: Litt kalkfattig myrflate (V1-C-1), Svært kalkfattig myrkant (V1-C-5),
Intermediær myrkant (V1-C-7), Kalkfattig myr- og sumpskog (V2-C-1), Nedbørsmyr (V3), Kalkfattig
boreal frisk hei (T31-C-1), Kalkfattig kystlynghei (T34-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: Deler av K1 (VN) og V7[2] (NiN v1).
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Sterkt intermediære og litt kalkrike
myrkanter V1-C-7
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen
jordvannsmyr (V1), tre grunntyper (25–26,30).
Definert av LKM: KA∙3 & TV∙1-4 & MF∙1 & KI∙1,2.
LKM-basistrinn: KA∙ef & TV·cdefghij & MF∙cd &
KI∙0abc.
Fysiognomi: Myr med feltsjikt dominert av graminider med innslag av urter. Spredte trær og kratt av
bjørk, gran, gråor eller vierarter. Bunnsjikt dominert
av torvmoser, med innslag av andre bladmoser.
Intermediær, vierdominert kildemyr. Op: Øystre Slidre:

Økologisk karakteristikk: Myr nær fastmark eller
Rauddalen.
kilder, eller på grunn torv, som tilføres mineraler fra
jordvann og kildevann med pH 5-6. Høyt artsmangfold, spesielt av graminider, med betydelig innslag
av fastmarksarter (arter som kjennetegner skog og/eller hei) og av urter; vedvekster spiller liten rolle.
Stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser, men også innslag av andre bladmoser. I lavlandet forekommer kartleggingsenheten gjerne nær intermediære kilder og mer diffuse grunnvannsfremspring, f.eks. sig fra omkringliggende fastmark eller i lagg og dråg på høgmyrkompleks.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker små arealer i lavlandet, hovedsakelig i flatt terreng eller i
forsenkinger. Større forekomster i høgereliggende terreng, der også i slake helninger. FF: Oftest
middels grønn, med tekstur som varierer med innslaget av busker og kildepåvirkning. Tekstur og
farge varierer noe innen regioner. Nær kysten og opp mot fjellet kan det være vanskelig å skille typen
fra andre åpne områder på flyfoto.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-25,26,30

1:2.500
V1-B-14,15,19
V1-25,26,30

1:5.000
V1-C-7
V1-25,26,30

1:10.000
1:20.000
V1-D-2
V1-E-2
V1-10-3,25,26,30 V1-10-3,25,26,30

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Andromeda polifolia kvitlyng v
Betula nana dvergbjørk v
Betula pubescens bjørk v:s+[MF·d|e]
Carex dioica særbustarr v;s*[KA·e|d]
Carex echinata stjernestarr
v;t;s+[KA·f|g]
Carex nigra slåttestarr v
Carex panicea kornstarr v
Carex rostrata flaskestarr v
Eriophorum angustifolium duskull v
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst
s+[KA·e|d]
Juncus filiformis trådsiv
s*[KA·e|d];s+[MF·d|e]

Melampyrum pratense stormarimjelle
s+[MF·d|e]
Menyanthes trifoliata bukkeblad v
Molinia caerulea blåtopp v
Myrica gale pors v
Pinguicula vulgaris tettegras
s+[KA·e|d]
Potentilla erecta tepperot v;s+[KA·e|d]
Trientalis europaea skogstjerne
v;s+[MF·d|e]
Aulacomnium palustre myrfiltmose
v;t;s-[MF·d|e]
Dicranum bonjeanii pjusksigd
s+[KA·e|d]
Sarmentypnum sarmentosum

blodnøkkemose s+[KA·e|d]
Sphagnum angustifolium
klubbetorvmose v*
Sphagnum centrale kratt-torvmose v
Sphagnum contortum vritorvmose
s*[KA·e|d]
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose s+[KA·f|g]
Sphagnum papillosum vortetorvmose v
Sphagnum platyphyllum skeitorvmose
s+[KA·e|d]
Sphagnum subsecundum kroktorvmose
v;s*[KA·e|d]
Sphagnum strictum heitorvmose
v;s+[MF·d|e;V]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i
MB-LA og med små forekomster i BN.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myrflate (V1-C-3), Litt kalkfattig myrkant (V1-C-6), Kalkrik
myrkant og kildemyr (V1-C-8), Intermediær myr- og sumpskog (V2-C-2), Semi-naturlig myr (V9).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i rikere myrkantmark i låglandet (EN).
Referanser og typeparalleller: Deler av L1(VN), A05 (DNHB-13) og V7[3] (NiN v1).
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Temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter V1-C-8
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen jordvannsmyr (V1),
fire grunntyper (27–29,31). Definert av LKM: KA∙4,5 & TV∙1-4 &
MF∙1 & KI∙1,2. LKM-basistrinn: KA∙ghi & TV·cdefghij & MF∙cd &
KI∙0abc.
Fysiognomi: Myr med feltsjikt dominert av graminider og urter.
Spredte trær og kratt hovedsakelig av gran, bjørk eller vierarter.
Bunnsjikt dominert av brunmoser (andre bladmoser enn
torvmoser).
Økologisk karakteristikk: Myr nær fastmark eller kilder, eller på
grunn torv, som tilføres mineraler fra jordvann og kildevann med
pH >6. Vanligvis stort artsmangfold i feltsjiktet, både av graminider
og urter. Brunmoser som myrstjernemose, rød-makkmose og
stormakkmose dominerer i bunnsjiktet. Stort innslag av
fastmarksarter (f.eks. fra skog eller hei). Forekommer først og
fremst i på baserik grunn. I lavlandet ofte i tilknytning til rike kilder
eller i lagg og dråg på høgmyrkompleks. Kan utgjøre store deler av
myrkomplekser i høgereliggende strøk, gjerne på bakkemyr.

Svakt kalkrik flommyr med
bjørkegadder som døde etter
langvarig flom. Ak; Ullensaker: Hovin:
Bonntjernet.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Dekker små arealer i lavlandet, der hovedsakelig i flatt terreng
eller i forsenkinger. Større forekomster i høgereliggende strøk, gjerne i hellende terreng. FF: Oftest
middels grønn farge og jevn tekstur som varierer med innslaget av busker og trær. Tekstur og farge
varierer noe innen regioner. På kysten og opp mot fjellet kan det være vanskelig å skille typen fra
andre åpne områder på flyfoto.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-27-29,31

1:2.500
V1-B-16,17,18,20
V1-27-29,31

1:5.000
V1-C-8
V1-27-29,31

1:10.000
V1-D-3
V1-14-20,27-29,31

1:20.000
V1-E-3
V1-14-20,27-29,31

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Angelica sylvestris sløke v;t;s+[MF·d|e]
Betula pubescens bjørk v;s+[MF·d|e]
Bartsia alpina svarttopp v;t;s*[KA·g|f]
Bistorta vivipara harerug v;s+[MF·d|e]
Carex dioica særbustarr v
Carex flava gulstarr v;s+KA·g|f
Carex hostiana engstarr t*
Carex lasiocarpa trådstarr v
Carex nigra slåttestarr v
Carex panicea kornstarr v
Carex rostrata flaskestarr v
Cirsium heterophyllum kvitbladtistel
v;s+[MF·d|e]
Crepis paludosa sumphaukeskjegg
v;s+[MF·d|e]

Epilobium palustre myrmjølke t;s+[MF·d|e]
Equisetum variegatum fjellsnelle v
Eriophorum angustifolium duskull v
Eriophorum latifolium breimyrull
v;s*[KA·g|f]|
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v;t
Filipendula ulmaria mjødurt v;s+[MF·d|e]
Molinia caerulea blåtopp v
Pedicularis oederi gullmyrklegg
v;s*[KA·h|g]
Pinguicula vulgaris tettegras v
Potentilla erecta tepperot v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne
v;s*[KA·h|g]
Tofieldia pusilla bjørnebrodd v;s+[KA·g|f]

Bryum pseudotriquetrum
bekkevrangmose v;s*[KA·g|f]
Campylium stellatum
myrstjernemose m*;v*;s+[KA·g|f]
Cinclidium stygium myrgittermose
s*[KA·g|f]
Dicranum bonjeanii pjusksigd v
Plagiomnium elatum kalkfagermose
s*[KA·g|f];s+[MF·d|e]
Sphagnum subsecundum
kroktorvmose v
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose
v;s+[KA·g|f]
Tomentypnum nitens gullmose
v;s*KA·g|f]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet BN-LA, O3-C1, vanligst i MB-LA. Små
forekomster i BN. Sjelden på Sørlandet og Sørvestlandet på grunn av små arealer med baserik grunn.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myrkant og kildemyr (V1-C-7), Kalkrik myrflate (V1-C-4),
Kalkrik myr- og sumpskog (V2-C-2), Semi-naturlig myr (V9).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i rikere myrkantmark i låglandet (EN).
Referanser og typeparalleller: Deler av M1 (VN), A05 (DNHB-13) og V7[4-5] (NiN v1).
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Saltpåvirket myrkant V1-C-9
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Åpen
jordvannsmyr (V1), én grunntype (1). Definert av
LKM: KA∙4 & TV∙1,2 & MF∙1 & SA∙2. LKM-basistrinn:
KA∙gh & TV·cdef & MF∙cd & SA∙bcd.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V1-32

1:2.500
V1-B-21
V1-32

Saltpåvirket myrkant. Fy: Kommune: Lokalitet.

1:5.000
V1-C-9
V1-32

1:10.000
V1-D-3
V1-14-20,27-29,31

1:20.000
V5-E-3
V1-14-20,27-29,31

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.

255

Kalkfattige og svakt intermediære myrog sumpskogsmarker V2-C-1
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Myr- og
sumpskogsmark (V2), to grunntyper (1,2). Definert av
LKM: KA∙1 & TV∙1,2 & LKM-basistrinn: KA∙bcd &
TV·cdefghijk.
Fysiognomi: Tresjikt dominert av furu, bjørk og/eller
gran. Busksjiktet kan være velutviklet eller mangle.
Feltsjiktet er ofte høyvokst og dominert av
graminider, med større eller mindre innslag av
vedvekster. Bunnsjiktet er velutviklet og dominert av
torvmoser.

Kalkfattig myrskog. Øf: Hvaler: Vesterøy: NØ f
Storeklov.

Økologisk karakteristikk: Skogkledd myr og annen våt skogsmark på torv med eller uten innslag av
humusholdig jord; får tilført mineraler fra kalkfattig jordvann. Kartleggingsenheten forekommer først
og fremst i områder med kalkfattige bergarter eller kalkfattig mineraljord, langs kanten av myrer og
på fuktige flater og i forsenkninger i skogsterreng; i høgereliggende strøk også i hellende terreng.
Artssammensetningen består av relativt få arter av karplanter, hovedsakelig graminider, med innslag
av lyngarter. Urter spiller liten rolle. Det er stort artsmangfold av moser, hovedsakelig torvmoser.
Mange arter felles med V1-C-6.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. På
flyfoto fremstår typen ofte som områder med glissen skog i kanten av myrer eller i skogsterreng. FF:
Fargen styres av dominansforholdene i tresjiktet; oftest lys grønn når furu dominerer og middels
grønn ved bjørkedominans. Variasjon i tresjiktet gir også opphav til variasjon i tekstur. Tuedannelse
ofte synlig i åpne partier på flyfoto. Tekstur og farge varierer noe innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V2-1,2

1:2.500
V2-B-1,2
V2-1,2

1:5.000
V2-C-1
V2-1-2

1:10.000
V2-D-1
V2: 1-2

1:20.000
V2-E-1
V2: 1-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Betula pubescens bjørk m;v*
Dactylorhiza maculata flekkmarihand t
Carex canescens gråstarr v
Carex echinata stjernestarr v
Carex nigra slåttestarr v
Carex rostrata flaskestarr v
Equisetum sylvaticum skogsnelle v
Juncus filiformis trådsiv v
Picea abies gran m;v*
Pinus sylvestris furu m*;v*

Rubus chamaemorus molte v Salix
glauca sølvvier v[MB,NB]
Salix lapponum lappvier v[MB,NB]
Trientalis europaea skogstjerne v*
Viola palustris myrfiol v*[BN,SB,MB]
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*
Hylocomium splendens etasjemose v
Polytrichum commune agg.
storbjørnemose m;v*

Sphagnum girgensohni grantorvmose
m;v
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose v
Sphagnum palustre sumptorvmose
v[BN,SB]
Sphagnum quinquefarium lyngtorvmose
v;s*KA·d|e
Sphagnum russowii tvaretorvmose
m;v;s*KA·d|e

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet I BN-NB, O3-C1, men mindre vanlig i BN.
Viktigste forvekslingstyper: Litt kalkfattig myrkant (V1-C-6), Intermediær myrkant (V1-C-7),
Intermediær myr- og sumpskog (V2-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: Deler av K1 (VN). Deler av V7[2] (NiN v1).
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Sterkt intermediære litt kalkrike myr- og
sumpskog-marker V2-C-2
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Myr- og
sumpskogsmark (V2), tre grunntyper (3,4,7). Definert
av LKM: KA∙2 & TV∙1,2 & KI∙1,2. LKM-basistrinn: KA∙ef &
TV·cdefghijk & KI·0abc.
Fysiognomi: Tresjikt dominert av gran, bjørk, orearter
og/eller vier-arter. Busksjiktet kan være velutviklet eller
mangle. Feltsjiktet er dominert av graminider med
innslag av urter. Bunnsjiktet er dominert av torvmoser,
med innslag av andre bladmoser.

Svakt intermediær, grandominert myrskog. Ak:
Enebakk: Rausjømarka.

Økologisk karakteristikk: Skogkledd myr og annen våt
skogsmark på torv, ofte betydelig innslag av humusholdig mineraljord (‘sumpjord’), som får tilførsel
av mineraler fra jordvann med høgere pH enn i V2-C-1, eller som påvirkes av flomvann eller
kildevann. Forekommer ofte i kanten av større myrer, i tilknytning til intermediære kilder, ved
innsjøer eller i andre områder med periodevis høy vannstand. I lavlandet dekker kartleggingsenheten
små arealer, i høgereliggende strøk kan den dekke betydelige arealer på grunn torv.
Artssammensetningen er dominert av myrarter med innslag av arter med tyngdepunkt nær eller i
ferskvann og på fastmark. Det er større artsmangfold i feltsjiktet enn i V2-C-1, spesielt av graminider.
Innslag av urter og vedvekster (vier-arter) er vanlig. Det er stort artsmangfold av moser, hovedsakelig
torvmoser, men med innslag av andre bladmoser (bl.a. skogsmoser).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. På
flyfoto framstår typen ofte som områder med glissen skog i kanten av myrer eller i skogsterreng. FF:
Fargen styres av dominansforholdene i tresjiktet; oftest lys grønn når furu dominerer og middels
grønn ved bjørkedominans. Variasjon i tresjiktet gir også opphav til variasjon i tekstur. Tuedannelse
ofte synlig i åpne partier på flyfoto. Tekstur og farge varierer noe innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V2-3,4,7

1:2.500
V2-B-3,4,7
V2-3,4,7

1:5.000
V2-C-2
V2-3,4,7

1:10.000
V2-D-2
V2-3,4,7

1:20.000
V2-E-2
V2-3,4,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Alnus glutinosa svartor v[BN,SB]
Alnus incana gråor v
Betula pubescens bjørk m;v*
Calamagrostis phragmitoides
skogrørkvein v
Carex canescens gråstarr v
Carex echinata stjernestarr v
Carex nigra slåttestarr v
Carex rostrata flaskestarr v
Equisetum sylvaticum skogsnelle v
Galium palustre myrmaure v;s+[KA·e|d]
Molinia caerulea blåtopp v;s-[KA·e|d]

Phegopteris connectilis hengeving
v;s+[KA·e|d]
Picea abies gran m*[Ø,M];v*[Ø,M]
Salix lapponum lappvier v[MB,NB]
Salix myrsinifolia svartvier v
Salix pentandra istervier v; s*[KA·e|d]
Trientalis europaea skogstjerne v*
Viola epipsila stor myrfiol v;t
Viola palustris myrfiol v*[BN,SB,MB]
Hylocomium splendens etasjemose v
Polytrichum commune agg.
storbjørnemose m;v*

Sphagnum angustifolium klubbetorvmose
v
Sphagnum centrale kratt-torvmose v
s+[KA·e|d]
Sphagnum girgensohni grantorvmose m;v
Sphagnum squarrosum spriketorvmose v;t;
s+[KA·e|d]
Sphagnum teres beitetorvmose v;s+
s*[KA·e|d]
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose v;s*
[KA·f|e]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet I BN-NB, O3-C1, men mindre vanlig i BN.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkfattig myrkant (V1-C-6), Kalkrik myrkant (V1-C-8), Kalkfattig myr- og
sumpskog (V2-C-1), Kalkrik myr- og sumpskog (V2-C-3).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i rikere myrkantmark i låglandet (EN).
Referanser og typeparalleller: Deler av L1 (VN), A05 (DNHB-13) og V7[3,6] (NiN v1).
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Temmelig til ekstremt kalkrike myr- og
sumpskogsmarker V2-C-3
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Myr- og sumpskogsmark
(V2), tre grunntyper (5,6,8). Definert av LKM: A∙3 & TV∙1,2 &
KI∙1,2. LKM-basistrinn: KA∙ghi & TV·cdefghijk & KI·0abc.
Fysiognomi: Mer eller mindre glissent tresjikt av gran, bjørk,
gråor, svartor eller vier-arter. Busksjiktet velutviklet eller mangler. Feltsjiktet høyvokst og dominert av urter. Bunnsjiktet ofte
dårlig utviklet og dominert av brunmoser og fagermose-arter.
Økologisk karakteristikk: Skogkledd myr og annen våt skogsmark med svak eller manglende torvakkumulering. Jordsmonnet
kan inneholde torv, men er oftest en humusholdig ‘sumpjord’.
Mineraler tilføres fra kalkrikt jordvann eller kildevann. Stor
variasjon i kalkinnhold, fuktighetsforhold, vanntilførsel og
Sterkt kalkrik, produktiv gransumpskog.
torvakkumulering. Artstilfanget og artsmangfoldet er stort, og
Bu: Ringerike: Ultveitvatnet.
artssammensetningen kan variere mye fra sted til sted. Både
myrarter og fastmarksarter inngår. Urter og graminider domi-nerer. Forekommer først og fremst i
områder med kalkrik grunn, ofte i tilknytning til kalkrike kilder, i kanten av større myrer, ved innsjøer
og i andre områder med periodevis høg vannstand. Dekker små arealer i lavlandet; i høgereliggende
strøk kan typen dekke betydelige arealer på grunn torv.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. FF:
Fargen styres av dominansforholdene i tresjiktet; oftest mørk grønn når gran dominerer og middels
grønn ved bjørkedominans; grønnere når torvmoser dominerer. Variasjon i tresjiktet gir opphav til
variasjon i tekstur. Tekstur og farge varierer noe innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V2-5,6,8

1:2.500
V2-B-5,6,8
V2-5,6,8

1:5.000
V2-C-3
V2-5,6,8

1:10.000
V2-D-3
V2-5,6,8

1:20.000
V2-E-3
V2-5,6,8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Alnus glutinosa svartor v[BN,SB]
Alnus incana gråor v*
Anemone nemorosa hvitveis v
Athyrium filix-femina skogburkne v
Betula pubescens bjørk v
Calamagrostis phragmitoides
skogrørkvein v
Caltha palustris bekkeblom v
Carex buxbaumii klubbestarr s+[KA·g|f]
Carex elongata langstarr
v[BN,SB,MB];s+[KA·g|f]
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v
Crepis paludosa sumphaukeskjegg
v;s+[KA·g|f]
Equisetum sylvaticum skogsnelle v

Filipendula ulmaria mjødurt v;s+[KA·g|f]
Galium palustre myrmaure v
Geum rivale enghumleblom v;s+[KA·g|f]
Phegopteris connectilis hengeving v
Picea abies gran m;v*
Salix glauca sølvvier v[MB,NB]
Salix lapponum lappvier v[MB,NB]
Salix myrsinifolia svartvier v
Salix myrsinites myrtevier v;s+[KA·g|f]
Salix pentandra istervier v
Trientalis europaea skogstjerne v
Viola palustris myrfiol v
Calliergon cordifolium pjusktjernmose
v;s-[KA·g|f]

Calliergonella cuspidata
sumpbroddmose v;s*[KA·g|f]
Climacium dendroides palmemose
v;s+[KA·g|f]
Pellia spp. vårmoser s+[KA·g|f]
Plagiomnium spp. fagermoser v*
Pseudobryum cinclidioides kjempemose
v;t ;s+[KA·g|f]
Rhizomnium punctatum bekkerundmose
v;s+[KA·g|f]
Sphagnum squarrosum spriketorvmose
vt
Sphagnum teres beitetorvmose v
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose v

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet I BN-NB, O3-C1, men sparsomt i BN.
Sjelden på Sørlandet og Sørvestlandet på grunn av små arealer med baserik grunn.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myrkant (V1-C-7), Kalkrik myrkant (V1-C-8), Intermediær
myr- og sumpskog (V2-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i rikere myrkantmark i låglandet (EN).
Referanser og typeparalleller: Deler av M1 (VN), A05 (DNHB-13) og V7[4,5,7] (NiN v1).
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Ombrotrofe myrflater V3-C-1
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Nedbørsmyr
(V3), seks grunntyper (1–5,7). Definert av LKM: TV∙1-5
& MF∙2 & VI∙1,2. LKM-basistrinn: TV·cdefghijk & VI·a.
Fysiognomi: Myr med svært artsfattig feltsjikt og, i
tuer, med et betydelig innslag av vedvekster.
Botnsjiktet er velutvikla og domineres av torvmoser.
Busksjikt mangler, men furu kan danne tresjikt.
Økologisk karakteristikk: På næringsfattig, djup torv
der overflatelaget får all sin mineralnæring fra
Nedbørsmyrflate med veksling mellom tuer og
nedbøren. Forekommer vanligvis i flatt eller svakt
fastmatter (foran). Bak i bildet spredt tresatt
skrånende terreng på høgmyr, oseaniske
nedbørsmyrkant. Øf: Marker: Rødenes: N.
nedbørsmyrer og planmyr. Artssammensetning med
Kisselbergmosen.
få karplanter, hovedsakelig graminider, men lyngarter
dominerer på tuene. Skiller seg fra jordvannsmyr (V1) ved mangel på arter som indikerer jordvann.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer først og fremst i flatt terreng eller i forsenkinger. FF:
Farge som regel brun til mørk grønn; lys bryn ved høyt innslag av gras eller lyse torvmoser. Tuer gir
karakteristisk veksling i tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen og mellom regioner. På flyfoto
fremstår typen med karakteristiske strukturer på høgmyr, men på kysten som åpne områder med
jevn struktur som kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V3-1-5,7

1:2.500
V3-B-1,2
V3-1-5,7

1:5.000
V3-C-1
V3-1-5,7

1:10.000
V3-D-1
V3-1-5,7

1:20.000
V3-E-1
V3-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Andromeda polifolia kvitlyng v
Calluna vulgaris røsslyng m*;v*
Drosera rotundifolia rundsoldogg v
Eriophorum vaginatum torvull v*
Oxycoccus palustris stortranebær v
Pinus sylvestris furu m;v*
Rubus chamaemorus molte v*;t

Trichophorum cespitosum ssp.
cespitosum bjønnskjegg v
Cetraria islandica islandslav v
Cladonia spp. reinlav-arter m;v*
Racomitrium lanuginosum heigråmose
v[V,M]
Sphagnum balticum svelttorvmose
m;v*

Sphagnum fuscum rusttorvmose m*;v*
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose m;v*
Sphagnum rubellum rødtorvmose
m*;v*
Sphagnum tenellum dvergtorvmose
m;v*

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-NB, O3-C1, men mest i SB-MB, O3OC.
Viktigste forvekslingstyper: Svært kalkfattig myrflate (V1-C-2), Svært kalkfattig myrkant (V1-C-5),
Nedbørsmyrkant (V3-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i sentrisk høgmyr (VU), kystnedbørsmyr (VU) og
palsmyr (EN).
Referanser og typeparalleller: J2-4, del av J1 (VN). Deler av A04, 7 og 8 (DNHB-13), V6[1-3] (NiN v1).
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Ombrotrof myrkant V3-C-2
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Nedbørsmyr (V3), én
grunntype (6). Definert av LKM: TV∙5 & MF∙1. LKM-basistrinn: TV·k
& MF·cd.
Fysiognomi: Myr med svært artsfattig feltsjikt som ofte domineres
av vedvekster. Bunnsjiktet er velutvikla og domineres av
torvmoser. Busksjikt er sparsomt eller mangler, men furu
(unntaksvis bjørk) kan danne et åpent tresjikt av lave eller små
trær.
Økologisk karakteristikk: På næringsfattig torv der overflatelaget
får all sin mineralnæring fra nedbøren. Kartleggingsenheten
forekommer på høgmyr, planmyr og oseaniske nedbørsmyrer, og
palsene på palsmyr utgjøres også av nedbørsmyr. Artssammensetning med få karplanter, hovedsakelig lyngarter og graminider.
Skiller seg fra jordvannsmyr (V1) ved mangel på arter som
indikerer jordvann (se diagnostiske arter or V1-C-1 og V1-C-5)..

Tresatt nedbørsmyrkant, tuedominert,
som tilfredsstiller definisjonen av
tresatt areal. Øf: Halden: Enningdal:
Holmen.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer først og fremst i
flatt terreng eller i forsenkinger, men også i brattere terreng på kysten. FF: Som regel brun til mørk
grønn farge, som varierer dersom furu eller bjørk dominerer i tresjiktet. Tuer gir karakteristisk
veksling i tekstur. Tekstur og farge varierer lite innen og mellom regioner. På flyfoto opptrer typen i
kanten av høgmyr med sine karakteristiske strukturer. På kysten i åpne områder med jevn struktur
kan det være vanskelig å skille typen fra andre åpne områder.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V3-6

1:2.500
V3-B-3
V3-6

1:5.000
V3-C-2
V3-6

1:10.000
V3-D-2
V3-6

1:20.000
V3-E-1
V3-1-7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Andromeda polifolia kvitlyng v*
Betula nana dvergbjørk v
Betula pubescens bjørk v
Calluna vulgaris røsslyng m* ;v*
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v[V,M]
Empetrum nigrum krekling v
Eriophorum vaginatum torvull m* ;v*
Oxycoccus palustris stortranebær v*

Pinus sylvestris furu m;v*
Rhododendron tomentosum
finnmarkspors v[Tr,Fi]
Rubus chamaemorus molte v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v
Cladonia spp. reinlav v*
Cladopodiella fluitans myrsnutemose v*
Pleurozium schreberi furumose v*

Sphagnum angustifolium
klubbetorvmose v*
Sphagnum balticum svelttorvmose v*
Sphagnum cuspidatum vasstorvmose v
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose v*
Sphagnum rubellum rødtorvmose v
Sphagnum tenellum dvergtorvmose vt

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-NB, O3-C1, men mest i SB-MB, O3OC.
Viktigste forvekslingstyper: Svært kalkfattig myrflate (V1-C-2), Svært kalkfattig myrkant (V1-C-5),
Nedbørsmyrflate (V3-C-2), Kalkfattig boreal frisk hei (T31-C-1), Kalkfattig kystlynghei (T34-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i sentrisk høgmyr (VU), kystnedbørsmyr (VU) og
palsmyr (EN).
Referanser og typeparalleller: Del av J1 (VN). Deler av A04, 7 og 8 (DNHB-13), V7[1] (NiN v1).
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Litt kalkfattig og svakt intermediær
svakkilde V4-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Kaldkilde
(V4), én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1 & KI∙1
& KT∙1. LKM-basistrinn: KA∙cd & KI∙de & KT∙a.
Fysiognomi: Mosedominert vegetasjon med eller
uten torvdannelse som nær kildefremspringet skiller
seg klart fra omkringliggende vegetasjon. Glissent
Litt kalkfattig og svakt intermediær svakkilde. Fy:
feltsjikt, hovedsakelig av graminider (myrull og
Kommune: Sted.
starr), men også vier og lyngarter inngår. Innslag av
arter felles med annen kalkfattig vegetasjon øker mot kildekanten.
Økologisk karakteristikk: Kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) i områder med sure bergarter
og løsmasser. Vannføring og vanntemperatur varierer gjennom året. Dekker vanligvis svært små
arealer og opptrer som øyer i landskapet omgitt av annen kalkfattig vegetasjon. Svært artsfattig, der
selve kilden/kildekanten er karakterisert av torvmosearter. En del av de eksklusive kildeartene som
kildemjølke, kildemoser og kaldnikke mangler eller forekommer sparsomt.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten
av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer kilder med
rikelig vannføring ofte som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V4-1

1:2.500
V4-B-1
V4-1

1:5.000
V4-C-1
V4-1

1:10.000
V4-D-1
V4-1-3

1:20.000
V4-E-1
V4-1-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Carex echinata stjernestarr v
Eriophorum angustifolium duskull v
Juncus filiformis trådsiv v
Narthecium ossifragum rome v
Salix aurita øyrevier v

Vaccinium uliginosum blokkebær v
Anthelia juratzkana krypsnømose v
Sarmentypnum sarmentosum
blodnøkkemose v*
Scapania uliginosa kildetvebladmose
t*;m*;s[KI∙d|c]

Sphagnum compactum stivtorvmose v
Sphagnum lindbergii bjørnetorvmose t
Sphagnum riparium skartorvmose m
Straminergon stramineum grasmose v

Utbredelse og regional fordeling: Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt til sjelden over hele
landet i områder med sure bergarter.
Viktigste forvekslingstyper: Litt kalkfattig myrkant (V1-C-6), Intermediær myrkant og kildemyr (V1-C7), Sterkt intermediære og litt kalkrike kilder (V4-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i svak kilde og kildeskogsmark (NT) og sterk
kaldkilde i låglandet (DD).
Referanser og typeparalleller: N1a(-b) (VN). Deler av A06 (DNHB13). V3[1] (NiN v1).
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Sterkt intermediære og litt kalkrike
kilder V4-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Kaldkilde
(V4), to grunntyper (2,3). Definert av LKM: KA∙2 &
KI∙1,2 & KT∙1. LKM-basistrinn: KA∙ef & KI∙ de¤ & KT∙a.
Fysiognomi: Grunne kilder på mineraljord eller med
svak torvdannelse. Mosedominert vegetasjon som
nær kildefremspringet skiller seg klart fra
Sterkt intermediære og litt kalkrike kilder. Fy:
omkringliggende vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra
Kommune: Sted.
manglende til svært frodig. Her er graminider
vanligst, men også urter, lyng og vier inngår og øker mot kildekanten.
Økologisk karakteristikk: Kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) der vannføring og
vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Dekker vanligvis svært små arealer og
opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant mot intermediær og middelsrik
myr. Selve kilden er karakterisert av et teppe av moser der kildetvebladmose og/eller kildemoser
dominerer. Ellers er det svært stor variasjon i artssammensetning. Mange arter er felles med
intermediær myr og annen fattig til intermediær vegetasjon.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten
av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte
som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V4-2,3

1:2.500
V4-B-2
V4-2,3

1:5.000
V4-C-2
V4-2,3

1:10.000
V4-D-1
V4-1-3

1:20.000
V4-E-1
V4-1-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla glabra glattmarikåpe v
Cardamine amara bekkekarse v[BNMB];s[KI∙d|c]
Carex echinata stjernestarr v
Carex nigra slåttestarr v
Chrysosplenium alternifolium maigull v
Comarum palustre myrhatt v
Deschampisa cespitosa sølvbunke v
Epilobium hornemannii setermjølke
v;t*;s[KI∙d|c]
Epilobium lactiflorum kvitmjølke v
Epilobium palustre myrmjølke v
Eriophorum angustifolium duskull v
Galium palustre myrmaure t

Micranthes stellaris stjernesildre t;
s[KI∙d|c]
Salix aurita øyrevier v
Salix myrsinifolia storvier v
Salix pentandra istervier v
Salix phylicifolia grønnvier v
Stellaria alsine bekkestjerneblom v[BNMB]
Tussilago farfara hestehov v
Vaccinium uliginosum blokkebær v
Brachythecium rivulare sumplundmose
v;s[KI∙d|c]
Chiloscyphus pallescens bleikblonde v
Dichodontium palustre kildesildremose
v;s[KI∙d|c]

Harpanthus flotovianus kildesalmose t
Paludella squarrosa piperensermose v
Pellia spp. vårmoser v
Philonotis spp. kildemose m;t;s[KI∙d|c]
Plagiomnium elllipticum
sumpfagermose v
Sarmentypnum exannulatum
vrangnøkkemose m
Sarmentypnum sarmentosum
blodnøkkemose v
Scapania irrigua sumptvebladmose v
Scapania uliginosa kildetvebladmose
m;s[KI∙d|c]
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose v
Straminergon stramineum grasmose v

Utbredelse og regional fordeling: Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myrkant og kildemyr (V1-C-7), Litt kalkfattig og svakt
intermediær svakkilde (V4-C-1), Temmelig til ekstremt kalkrike kilder (V4-C-3), Sterkt intermediære
og litt kalkrike torvmarkskilder (V4-C-4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i svak kilde og kildeskogsmark (NT) og sterk
kaldkilde i låglandet (DD).
Referanser og typeparalleller: N1b-d (VN). Deler av A06 (DNHB13). V3[1], V4[1-(2)] (NiN v1).
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Temmelig til ekstremt kalkrike kilder V4C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Kaldkilde (V4),
to grunntyper (4,5). Definert av LKM: KA∙3 & KI∙1,2 & KT∙1.
LKM-basistrinn: KA∙ghi & KI∙de¤ & KT∙a.

Fysiognomi: Grunne kilder på mineraljord eller med
svak torvdannelse. Mosedominert vegetasjon som
nær kildefremspringet skiller seg klart fra
omkringliggende vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra
Temmelig til ekstremt kalkrike kilder. Fy: Kommune:
Sted.
manglende til svært frodig. Graminider er vanligst,
men også et betydelig antall urter og vier kan inngå og øker mot kildekanten.
Økologisk karakteristikk: Kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) der vannføring og
vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Dekker vanligvis svært små arealer og
opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant gjerne i tilknytning til kalkrike
skogstyper og rikmyr. Selve kildesentrum er karakterisert av mosematter der tuffmoser og
kildemoser ofte dominerer. Ellers er det svært stor variasjon i artssammensetning både når det
gjelder moser og karplanter, og mange arter er felles med kalkrik myr og annen rik vegetasjon
Tabellen under inneholder bare et utvalg av artene som kan forekomme relativt vanlig i typen.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten
av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte
som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V4-4,5

1:2.500
V4-B-3
V4-4,5

1:5.000
V4-C-3
V4-4,5

1:10.000
V4-D-2
V4-4,5

1:20.000
V4-E-2
V4-4,5

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla glomerulans kildemarikåpe v
Bartsia alpina svarttopp t
Bistorta vivipara harerug v
Carex atrofusca sotstarr v
Carex capillaris hårstarr t
Carex vaginata slirestarr v
Chrysosplenium alternifolium maigull v
Crepis paludosa sumphaukskjegg v
Epilobium alsinifolium kildemjølke
v;s[KI∙d|c]
Epilobium palustre myrmkjølke v
Equisetum arvense åkersnelle v
Equisetum variegatum fjellsnelle v
Filipendula ulmaria mjødurt v
Juncus castaneus kastanjesiv t;s[KA∙g|f]
Juncus triglumis trillingsiv t

Pinguicula vulgaris tettegras v
Salix myrsinifolia storvier v
Salix pentandra istervier v
Saussurea alpina fjelltistel t
Saxifraga aizoides gulsildre t*;s[KA∙g|f]
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne t
Tofieldia pusilla bjønnbrodd t
Tussilago farfara hestehov t
Aneura pinguis fettmose v
Brachythecium rivulare sumplundmose v
Bryum pseudotriquetrum
bekkevrangmose m
Bryum weigelii kildevrangmose v;s[KI∙d|c]
Calliergonella cuspidata sumpbroddmose t
Campylium stellatum myrstjernemose m
Chiloscyphus pallescens bleikblonde v

Cratoneuron filicinum kalkmose t
Fissidens adianthoides saglommemose v
Leiocolea bantriensis kildeflik
t*;s[KI∙d|c];s[KA∙g|f]
Meesia triquetra skruesvanemose v
Palustriella spp. tuffmoser m;t*;s[KI∙d|c]
Pellia spp. vårmoser v
Philonotis spp. kildemoser m;s[KI∙d|c]
(P. calcarea kalkkildemose: t*)
Plagiomnium elatum kalkfagermose v
Pohlia wahlenbergii kaldnikke v;s[KI∙d|c]
Scapania undulata bekketvebladmose v
Scorpidium revolvens agg.
rødmakkmose m
Tritomaria polita bekkehoggtann v

Utbredelse og regional fordeling: Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet i
områder med rik berggrunn.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkrik myrkant og kildemyr (V1-C-8), Sterkt intermediære og litt kalkrike
kilder (V4-C-2), Sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder (V4-C-4), Temmelig til ekstremt
kalkrike torvmarkskilder (V4-C-5).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i svak kilde og kildeskogsmark (NT) og sterk
kaldkilde i låglandet (DD).
Referanser og typeparalleller: N2a,c,d (VN). Deler av A06 (DNHB13). V3[2-3], V4[2-3] (NiN v1).

263

Sterkt intermediære og litt kalkrike
torvmarkskilder V4-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Kaldkilde
(V4), to grunntyper (6,7). Definert av LKM: KA∙2 &
KI∙1,2 & KT∙2. LKM-basistrinn: KA∙ef & KI∙de¤ & KT∙b.
Fysiognomi: Djupe kilder med tydelig torvdannelse.
Mosedominert vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra
manglende til svært frodig. Graminider er vanligst,
relativt få urter inngår men øker mot kildekanten.

Sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder. Fy:
Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Kilder (oppkommer/
grunnvannsframspring) der vannføring og vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan
variere. Dekker vanligvis svært små arealer og opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen
fastmark/myrkant mot intermediær og middelsrik myr. Selve kilden er karakterisert av et teppe av
moser dominert av arter som teppekildemose og kaldnikke (i høgereliggende strøk). Større
forekomst av torvmoser skiller mot V-C-2. Kildeurt og mjølker er de vanligste karplantene. Ellers er
det stor variasjon i artssammensetning og mange arter er felles med intermediær myr.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten
av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte
som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V4-6,7

1:2.500
V4-B-4
V4-6,7

1:5.000
V4-C-4
V4-6,7

1:10.000
V4-D-3
V4-6,7

1:20.000
V4-E-3
V4-6,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Caltha palustris bekkeblom v
Carex nigra slåttestarr v
Comarum palustre myrhatt v
Deschampisa cespitosa sølvbunke v
Epilobium alsinifolium kildemjølke
v;s[KI∙d|c]
Epilobium hornemannii setermjølke
t*;s[KI∙d|c]
Epilobium lactiflorum kvitmjølke v
Eriophorum angustifolium duskull v

Montia fontana kildeurt m;t;s[KI∙d|c]
Veronica beccabunga bekkeveronika v
Bryum weigelii kildevrangmose
t;s[KI∙d|c]
Dichodontium palustre kildesildremose
v;s[KI∙d|c]
Odontoschisma elaongatum
myrskovlmose v
Pellia spp. vårmoser v
Philonotis fontana teppekildemose
m;t;s[KI∙d|c]

Pohlia wahlenbergii kaldnikke
m;s[KI∙d|c]
Sarmentypnum exannulatum
vrangnøkkemose m
Sarmentypnum sarmentosum
blodnøkkemose v
Scapania uliginosa kildetvebladmose
m;s[KI∙d|c]
Sphagnum auriculatum horntorvmose v
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose v

Utbredelse og regional fordeling: Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myrkant og kildemyr (V1-C-7), Sterkt intermediære og litt
kalkrike kilder (V4-C-2), Temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder (V4-C-5).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i sterk kaldkilde i låglandet (DD).
Referanser og typeparalleller: N1b-d (VN). Deler av A06 (DNHB13). V4[4-(5)] (NiN v1).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Temmelig til ekstremt kalkrike
torvmarkskilder V4-C-5
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Kaldkilde
(V4), to grunntyper (8,9). Definert av LKM: KA∙3 &
KI∙1,2 & KT∙2. LKM-basistrinn: KA∙ghi & KI∙de¤ &KT∙b.

Fysiognomi: Djupe kilder med tydelig torvdannelse.
Mosedominert vegetasjon som nær kildefremspringet skiller seg klart fra omkringliggende
Temmelig til ekstremt kalkrike torvmarkskilder. Fy:
vegetasjon. Feltsjiktet varierer, fra manglende til
Kommune: Sted.
svært frodig. Graminider er vanligst, men et
betydelig antall urter kan inngå og øker mot kildekanten. Vier kan danne kratt langs kanten.
Økologisk karakteristikk: Kilder (oppkommer/ grunnvannsframspring) der vannføring og
vanntemperatur oftest er stabil gjennom året eller kan variere. Dekker vanligvis svært små arealer og
opptrer som øyer i landskapet ofte i kontaktsonen fastmark/myrkant gjerne i tilknytning til kalkrike
skogstyper og rikmyr. Selve kildesentrum er karakterisert av et teppe av moser der tuffmoser og
kildemoser dominerer. Karplanter felles med kalkmyr inngår. Ellers er det svært stor variasjon i
artssammensetning både når det gjelder moser og karplanter. Tabellen under inneholder bare et
utvalg av artene som kan forekomme relativt vanlig i typen.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer vanligst i forsenkninger i terrenget, gjerne ved foten
av skrenter eller bakker. Vanskelig å identifisere fra flyfoto, men i åpent terreng opptrer typen ofte
som små arealer/punkter med avvikende farge både på FF og IR.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger: Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V4-8,9

1:2.500
V4-B-5
V4-8,9

1:5.000
V4-C-5
V4-8,9

1:10.000
V4-D-4
V4-8,9

1:20.000
V4-E-4
V4-8,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alchemilla glomerulans kildemarikåpe v
Bistorta vivipara harerug v
Caltha palustris bekkeblom m
Carex nigra slåttestarr v
Carex vaginata slirestarr v
Crepis paludosa sumphaukskjegg v
Deschampisa cespitosa sølvbunke v
Epilobium alsinifolium kildemjølke
t*;s[KI∙d|c]
Equisetum arvense åkersnelle t
Equisetum palustre myrsnelle t
Filipendula ulmaria mjødurt v
Petasites frigidus fjellpestrot v
Pinguicula vulgaris tettegras v

Salix phylicifolia grønnvier v
Saussurea alpina fjelltistel v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne v
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Aneura pinguis fettmose v
Bryum pseudotriquetrum
bekkevrangmose m
Bryum weigelii kildevrangmose v;s[KI∙d|c]
Campylium stellatum myrstjernemose v
Cinclidium stygium myrgittermose v
Cratoneuron filicinum kalkmose t
Fissidens adianthoides saglommemose v
Jungermannia exsertifolia
kildesleivmose m;t*;s[KI∙d|c]

Leiocolea bantriensis kildeflik t;s[KI∙d|c]
Meesia triquetra skruesvanemose v
Palustriella spp. tuffmoser m;t*;s[KI∙d|c]
Pellia spp. vårmoser v
Philonotis spp. kildemoser m;s[KI∙d|c]
(P. calcarea kalkkildemose t*)
Plagiomnium elatum kalkfagermose v
Pohlia wahlenbergii kaldnikke v;s[KI∙d|c]
Pseudobryum cinclidoides kjempemose v
Scapania undulata bekketvebladmose v
Scorpidium revolvens agg.
rødmakkmose m
Tritomaria polita bekkehoggtann v

Utbredelse og regional fordeling: Dårlig kartlagt, men forekommer trolig spredt i hele landet i
områder med rik berggrunn.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkrik myrkant og kildemyr (V1-C-8), Temmelig til ekstremt kalkrike
kilder (V4-C-3), Sterkt intermediære og litt kalkrike torvmarkskilder (V4-C-4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i sterk kaldkilde i låglandet (DD).
Referanser og typeparalleller: N2b (VN). Deler av A06 (DNHB13). V4[5-6] (NiN v1).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Svak varmkilde V5-C-1
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Varmkilde
(V5), én grunntype (1). Definert av LKM: JV∙1. LKMbasistrinn: JV∙a.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V5-1

1:2.500
V5-B-1
V5-1

Svak varmkilde. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V5-C-1
V5-1

1:10.000
V5-D-1
V5-1

1:20.000
V5-E-1
V5-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Klar varmkilde V5-C-2
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Varmkilde
(V5), én grunntype (2). Definert av LKM: JV∙2. LKMbasistrinn: JV∙b.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V5-2

1:2.500
V5-B-2
V5-2

Klar varmkilde. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V5-C-2
V5-2

1:10.000
V5-D-2
V5-2

1:20.000
V5-E-2
V5-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediært moderat
våtsnøleie V6-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6 én grunntype (1). Definert av
LKM: SV∙1 & KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: SV∙ab &
KA∙cdef & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig og intermediært moderat våtsnøleie. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-1

1:2.500
V6-B-1
V6-1

1:5.000
V6-C-1
V6-1

1:10.000
V6-D-1
V6-1,3,7

1:20.000
V6-E-1
V6-1,3,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrikt moderat våtsnøleie V6-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (2). Definert av
LKM: SV∙1 & KA∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: SV∙ab &
KA∙ghi & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkrikt moderat våtsnøleie. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-2

1:2.500
V6-B-2
V6-2

1:5.000
V6-C-2
V6-2

1:10.000
V6-D-2
V6-2,4,8

1:20.000
V6-E-2
V6-2,4,8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediært seint
våtsnøleie V6-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (3). Definert av
LKM: SV∙2 & KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: SV∙cd &
KA∙cdef & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig og intermediært seint våtsnøleie. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-3

1:2.500
V6-B-3
V6-3

1:5.000
V6-C-3
V6-3

1:10.000
V6-D-1
V6-1,3,7

1:20.000
V6-E-1
V6-1,3,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrikt seint våtsnøleie V6-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (4). Definert av
LKM: SV∙2 & KA∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: SV∙cd &
KA∙ghi & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkrikt seint våtsnøleie. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-4

1:2.500
V6-B-4
V6-4

1:5.000
V6-C-4
V6-4

1:10.000
V6-D-2
V6-2,4,8

1:20.000
V6-E-2
V6-2,4,8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediært ekstremvåtsnøleie V6-C-5

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (5). Definert av
LKM: SV∙3 & KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: SV∙ef &
KA∙cdef & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig og intermediært ekstrem-våtsnøleie. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-5

1:2.500
V6-B-5
V6-5

1:5.000
V6-C-5
V6-5

1:10.000
V6-D-3
V6-5,6,9

1:20.000
V6-E-3
V6-5,6,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrikt ekstrem-våtsnøleie V6-C-6

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (6). Definert av
LKM: SV∙3 & KA∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: SV∙ef &
KA∙ghi & KI∙bc.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkrikt ekstrem-våtsnøleie. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-6

1:2.500
V6-B-6
V6-6

1:5.000
V6-C-6
V6-6

1:10.000
V6-D-3
V6-5,6,9

1:20.000
V6-E-3
V6-5,6,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediært seint
kildesnøleie V6-C-7

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (7). Definert av
LKM: SV∙2 & KA∙1 & KI∙2. LKM-basistrinn: SV∙cd &
KA∙cdef & KI∙de.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkfattig og intermediært seint kildesnøleie. Fy:
Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-7

1:2.500
V6-B-7
V6-7

1:5.000
V6-C-7
V6-7

1:10.000
V6-D-1
V6-1,3,7

1:20.000
V6-E-1
V6-1,3,7

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrikt seint kildesnøleie V6-C-8

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (8). Definert av
LKM: SV∙2 & KA∙2 & KI∙2. LKM-basistrinn: SV∙cd &
KA∙ghi & KI∙de.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Kalkrikt seint kildesnøleie. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-8

1:2.500
V6-B-8
V6-8

1:5.000
V6-C-8
V6-8

1:10.000
V6-D-2
V6-2,4,8

1:20.000
V6-E-2
V6-2,4,8

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Ekstrem-kildesnøleie V6-C-9
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Våtsnøleie
og snøleiekilde (V6), én grunntype (9). Definert av
LKM: SV∙3 & KA∙1,2 & KI∙2. LKM-basistrinn: SV∙ef &
KA∙cdefghi & KI∙de.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.

Ekstrem-kildesnøleie. Fy: Kommune: Sted.

Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V6-9

1:2.500
V6-B-9
V6-9

1:5.000
V6-C-9
V6-9

1:10.000
V6-D-3
V6-5,6,9

1:20.000
V6-E-3
V6-5,6,9

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediær permafrostvåtmark V7-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Arktisk
permafrost-våtmark (V7), én grunntype (1). Definert
av LKM: KA∙1. LKM-basistrinn: KA∙cdef.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V7-1

1:2.500
V7-B-1
V7-1

Kalkfattig og intermediær permafrost-våtmark. Fy:
Kommune: Sted.

1:5.000
V7-C-1
V7-1

1:10.000
V7-D-1
V7-1

1:20.000
V7-E-1
V7-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkrik permafrost-våtmark V7-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Arktisk
permafrost-våtmark (V7), én grunntype (2). Definert
av LKM: KA∙2. LKM-basistrinn: KA∙ghi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V7-2

1:2.500
V7-B-2
V7-2

Kalkrik permafrost-våtmark. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V7-C-2
V7-2

1:10.000
V7-D-2
V7-2

1:20.000
V7-E-2
V7-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Latinsk navn norsk navn artskode

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for evnt. type i VN eller DNHB13.
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Kalkfattig og intermediær strand- og
sumpskogsmark V8-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer:
Strandsumpskogsmark (V8), én grunntype (1).
Definert av LKM: KA∙1 & SA∙1. LKM-basistrinn:
KA∙cde & SA∙0a.
Fysiognomi: Sumpskog med et tett tresjikt av orarter eller krattskog av store vierarter. Feltsjiktet
Kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark.
stedvis tett og dominert av urter og starrarter.
Fy: Kommune: Sted.
Lyngarter og andre fattigskogsarter på tuer.
Botnsjikt varierer fra nesten fraværende til godt utvikla.
Økologisk karakteristikk: Frodige lauvskoger ved innsjøer og tjern og andre steder med høgt relativt
stagnerende vann. Ofte som en sone mellom ferskvannsvegetasjon (starrsumper etc.) og
fastmarksskog eller kulturmark. Svartor dominerer i tresjiktet i låglandet i Sørøst-Norge, ellers er
gråor og ulike vierarter de viktigste artene i tresjiktet. Storbjørnemose og torvmoser er vanligst i
botnsjiktet; innslag av tjønnmoser.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I flatt terreng ved innsjøer og tjern. FF: Tett tresjikt gir lys til
normal grønn farge og typisk løvskogstekstur. Av og til refleks fra åpent vannspeil. Tekstur og farge
ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V8-1

1:2.500
V8-B-1
V8-1

1:5.000
V8-C-1
V8-1

1:10.000
V8-D-1
V8-1

1:20.000
V8-E-1
V8-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alnus glutinosa svartor m*[BN-SB]
Alnus incana gråor v[SB-MB]
Carex vesicaria sennegras v
Comarum palustre myrhatt v
Frangula alnus trollhegg v
Galium palustre myrmaure m
Peucedanum palustre melkerot v
Picea abies gran v

Salix aurita ørevier v;t;s+[SA∙a|b];s[
KA∙e|f]
Salix cinerea gråselje v;s+[SA∙a|b]
Salix myrsinifolia storvier v
Sorbus aucuparia rogn v
Trientalis europaea skogstjerne v
Viola palustris myrfiol m

Polytrichum commune agg.
storbjørnemose m;s*[SA∙a|b];s*[
KA∙e|f]
Sphagnum girgensohnii grantorvmose v
Sphagnum palustre sumptorvmose v
Sphagnum squarrosum spriketorvmose
v

Utbredelse og regional fordeling: Dårlig undersøkt, men finnes trolig spredt til vanlig i låglandet i
Sør-Norge. Krattutforminger i høgereliggende og nordlige områder. Dekker små arealer, BN-SB(-NB),
O3-OC(C1).
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myr- og sumpskog (V2-C-2), kalkrik strand- og
sumpskogsmark (V8-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: E1b, E2bc + deler av E3 (VN). Inngår i V7[2-3,6].
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Kalkrik strand- og sumpskogsmark V8-C2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer:
Strandsumpskogsmark (V8), én grunntype (2).
Definert av LKM: KA∙2 & SA∙1. LKM-basistrinn: KA∙fgh
& SA∙0a.
Fysiognomi: Tett tresjikt av or-arter eller krattskog
av store vierarter. Ofte tuete og med
Kalkrik strand- og sumpskogsmark. Fy: Kommune: Sted.
vannansamlinger mellom trær og tuer. Feltsjiktet
stedvis tett og dominert av høgvokste urter. Botnsjikt varierer fra nesten fraværende til godt utvikla.
Økologisk karakteristikk: Frodige lauvskoger ved innsjøer og tjern og andre steder med høgt relativt
stagnerende vann. Ofte som en sone mellom ferskvannsvegetasjon (starrsumper etc.) og
fastmarksskog eller kulturmark. Svartor dominerer i tresjiktet i låglandet i Sørøst-Norge, ellers er
gråor og store vierarter de viktigste artene i tresjiktet. Høgvokste urter dominerer i feltsjiktet.
Mjødurt, humleblom, fredløs, myrmaure og sverdlilje er vanlige arter. Tjønnmoser og fagermoser er
vanligst i botnsjiktet.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I flatt terreng ved innsjøer og tjern. FF: Tett tresjikt gir lys til
normal grønn farge og typisk løvskogstekstur. Av og til refleks fra åpent vannspeil. Tekstur og farge
ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V8-2

1:2.500
V8-B-2
V8-2

1:5.000
V8-C-2
V8-2

1:10.000
V8-D-2
V8-2

1:20.000
V8-E-2
V8-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Athyrium filix-femina skogburkne
t;s+[KA∙f|e]
Alnus glutinosa svartor m
Angelica sylvestris sløke v;s+[KA∙f|e]
Caltha palustris bekkeblom m
Deschampsia cespitosa sølvbunke v;s[KA∙f|e]
Equisetum arvense åkersnelle v;s[KA∙f|e]
Equisetum fluviatile elvesnelle
s*[SA∙a|b]
Filipendula ulmaria mjødurt m;s[KA∙f|e]

Frangula alnus trollhegg v
Galium palustre myrmaure m
Geum rivale enghumleblom v;s[KA∙f|e]
Lycopus europaeusklourt v;s[KA∙f|e]
Lysimachia vulgaris fredløs v;s[KA∙f|e]
Lythrum salicaria kattehale v
Peucedanum palustre melkerot v
Phragmites australis takrør v
Picea abies gran v
Ranunculus repens krypsoleie
v;s*[KA∙f|e]
Salix cinerea gråselje m*;t;s+[SA∙a|b]

Salix pentandra istervier v
Scutellaria galericulata skjoldbærer
v;s+[KA∙f|e]
Sorbus aucuparia rogn v
Trientalis europaea skogstjerne v
Viola palustris myrfiol v
Calliergon cordifolium pjusktjønnmose v
Calliergonella cuspidata
sumpbroddmose v;s*[KA∙f|e]
Climacium dendroides palmemose
m;t;s+[KA∙f|e]
Plagiomnium elatum kalkfagermose
v;s*[KA∙f|e]

Utbredelse og regional fordeling: Dårlig undersøkt, men finnes trolig spredt til vanlig i områder med
rike bergarter. BN-NB, O3-OC.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkrik myr- og sumpskog (V2-C-3), intermediær strand- og
sumpskogsmark (V8-C-1), saltpåvirket strand- og sumpskogsmark (V8-C-3).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Referanser og typeparalleller: Deler av E6, og inngår i E2 og E4 (VN). Deler av E06 (DNHB13). Inngår i
V7[4-5,7].
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Saltpåvirket strand- og sumpskogsmark
V8-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer:
Strandsumpskogsmark (V8), én grunntype (3).
Definert av LKM: KA∙2 & SA∙2. LKM-basistrinn: KA∙fgh
& SA∙bcd.
Fysiognomi: Velutvikla tresjikt av svartor. Frodig
feltsjikt av nærings- og fuktighetskrevende arter.
Gamle trær med sokler. Ofte vannspeil mellom tuer
og soInnslag av salttolerante urter og gras. Dårlig
utvikla botnsjikt.

Saltpåvirket strand- og sumpskogsmark. Fy: Kommune:
Sted.

Økologisk karakteristikk: Kantskog langs beskytta havstrender, som oftest i godt skjerma bukter og
viker. På marine løsmasser med direkte tilknytning til saltvann eller brakkvann. Noe tangpåleiring
mot strandsiden gir god tilgang på næring. Svartor dominerer i tresjiktet. Høgvokste og
næringskrevende urter dominerer i feltsjiktet. Mjødurt, humle, fredløs og myrmaure, sverdlilje er
vanlige arter. Typen er karakterisert av klourt og innslag av nitrofile arter, f.eks. åkersvinerot og
stornesle. Innslag av bregner og store starrarter som langstarr og slakkstarr.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: I flatt terreng ved skjerma viker og bukter. FF: Tett tresjikt gir lys til
normal grønn farge og typisk løvskogstekstur. Tekstur og farge ofte konsistent innen regioner.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V8-3

1:2.500
V8-B-3
V8-3

1:5.000
V8-C-3
V8-3

1:10.000
V8-D-3
V8-3

1:20.000
V8-E-3
V8-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alnus glutinosa svartor m*
Angelica sylvestris sløke v;s*[KA∙f|e]
Caltha palustris bekkeblom m
Cardamine amara bekkekarse
v;s*[KA∙f|e]
Cirsium palustre myrtistel t;s[SA∙b|a]
Deschampsia cespitosa sølvbunke v;s[KA∙f|e]
Equisetum arvense åkersnelle v;s[KA∙f|e]
Filipendula ulmaria mjødurt m;s[KA∙f|e]
Frangula alnus trollhegg v

Galeopsis bifida vrangdå v;s+[SA∙b|a]
Galium aparine klengemaure v
Geum rivale enghumleblom v;s[KA∙f|e]
Humulus lupulus humle m
Iris pseudacorus sverdlilje t
Lycopus europaeus klourt t*;s[KA∙f|e]
Lysimachia vulgaris fredløs m;s[KA∙f|e]
Lythrum salicaria kattehale v
Peucedanum palustre melkerot v
Phalaroides arundinacea strandrør
s+[SA∙b|a]
Phragmites australis takrør v
Prunus padus hegg v

Ranunculus repens krypsoleie
v;s*[KA∙f|e]
Scutellaria galericulata skjoldbærer v
Solanum dulcamara slyngsøtvier v
Sorbus aucuparia rogn v
Stachys palustris åkersvinerot v
Trientalis europaea skogstjerne v
Urtica dioica stornesle v
Valeriana sambucifolia vendelrot
m;s[KA∙f|e]
Calliergon cordifolium pjusktjernmose v
Mnium hornum kysttornemose t

Utbredelse og regional fordeling: Spredt langs kysten av Sørøst-Norge, men forekommer sporadisk
nord til Nordmøre (disse er dårlig undersøkt). BN-SB, O3-O1.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkrik myr- og sumpskog (V2-C-3), kalkrik strand- og sumpskogsmark
(V8-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i fjæresone-skogsmark (NT).
Referanser og typeparalleller: Deler av E6 (VN). Deler av E06 (DNHB13). S2[2] (NiNv1).
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Kalkfattig semi-naturlig myr V9-C-1
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Semi-naturlig
myr (V1), én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1.
LKM-basistrinn: KA∙bcd.
Fysiognomi: Åpen jordvannsmyr med relativt jevn
overflate uten, eller med svake, myrstrukturer og
dominert av fastmatter. Artene er relativt jevnt fordelt. Feltsjikt dominert av graminider. Myr som er i
bruk mangler vedvekster, men busker og trær kommer inn fra kantene når bruken opphører. Velutviklet bunnsjikt med overvekt av teppedannende
moser.
Økologisk karakteristikk: Myr som tilføres mineraler fra kalkfattig jordvann som gjennom lang tid har
vært brukt til slått eller beite, og som først og fremst forekommer i områder med kalkfattige
bergarter eller kalkfattig mineraljord. Feltsjiktet består av relativt få arter av karplanter, hovedsakelig
graminider. Urter spiller liten rolle. Bruken av kalkfattige myrtyper til slått og beite har vært
begrenset fordi feltsjiktsproduksjonen stort sett er lav. Kartleggingsenheten forekommer derfor
hovedsakelig i tilknytning til større slåttemyrområder med høgere produksjon eller som mindre deler
av større utmarkslandskap. Mesteparten av arealene som tilhørte kalkfattig semi-naturlig myr har nå
mistet sitt semi-naturlige preg og må da typifiseres som V1. V9-C-1 skiller seg bare ubetydelig fra V1C-2 med hensyn til artssammensetning. V9 med slåttepreg kjennetegnes ved en jevn matteoverflate
uten tuer og dominans av gras; V9 med beitepreg har opptråkket bunnsjikt med innslag av arter som
fremmes av beiting (se diagnostiske arter for T32).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. FF:
Farge oftest gulbrun eller mørk grønn, avhengig av når på året fotoet er tatt. Tekstur meget jevn,
men gjengroing med kratt gir teksturvariasjon og ofte middelgrønn farge. Farge og tekstur varierer
lite innen og mellom regioner. Kartleggingsenheten framstår som åpne områder med jevn struktur,
og kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt på kysten og opp mot fjellet.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V9-1

1:2.500
V9-B-1
V9-1

1:5.000
V9-C-1
V9-1

1:10.000
V9-D-1
V9-1

1:20.000
V9-E-1
V9-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Carex echinata stjernestarr v;s*[KA·c|b]
Carex lasiocarpa trådstarr v;s*[KA·c|b]
Carex nigra slåttestarr v*
Carex panicea kornstarr s*[KA·c|b]
Carex rostrata flaskestarr v
Carex pauciflora sveltstarr v
Eriophorum angustifolium duskull v*
Juncus filiformis trådsiv v

Potentilla erecta tepperot v;s+[KA·e|d]
Trichophorum cespitosum ssp.
cespitosum bjønnskjegg v*
Aulacomnium palustre myrfiltmose v*
Cladopodiella fluitans myrsnutemose s+
[KA·d|e]
Dicranum leioneuron akssigd

Sphagnum compactum stivtorvmose
s+[KA·d|e]
Sphagnum papillosum vortetorvmose v
Sphagnum tenellum dvergtorvmose
v;s*[KA·c|b]
Straminergon stramineum grasmose v
Warnstorfia fluitans vassnøkkemose s+
[KA·d|e]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer spredt i hele landet i BN-LA, O3-C1, men med
tyngdepunkt i indre og midtre deler av landet.
Viktigste forvekslingstyper: Litt kalkfattig myrflate (V1-C-2), Litt kalkfattig myrkant (V1-C-6),
Intermediær semi-naturlig myr (V9-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i Slåttemyrflate (EN) og Slåttemyrkant (CR). UN.
Referanser og typeparalleller: Deler av K1-4 (VN), D02 (DNHB-13) og V6[4-6] og V7[2] (NiN v1).
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Intermediær semi-naturlig myr V9-C-2
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Seminaturlig myr (V1), én grunntype (2). Definert av
LKM: KA∙2. LKM-basistrinn: KA∙ef.
Fysiognomi: Åpen jordvannsmyr med relativt jevn
overflate uten eller med svake myrstrukturer, dominert av fastmatter. Artene er relativt jevnt fordelt.
Feltsjikt dominert av grami-nider. Myr som er i bruk
mangler vedvekster, men busker og trær kommer
inn fra kantene når bruken opphører. Velutviklet
bunnsjikt med overvekt av teppedannende moser.

Intermediær semi-naturlig, svakt hellende myr. No:
Grane: Kappfjellet.

Økologisk karakteristikk: Myr som tilføres mineraler fra jordvann med høgere pH enn i V9-C-1 og som gjennom lang tid har vært brukt til slått eller
beite. V9-C-2 forekommer først og fremst i tilknytning til intermediære kilder og mer diffuse grunnvannsframspring og sig fra omkringliggende fastmark, gjerne på bakkemyr og steder med tynn torv.
Større artsmangfold og produksjon i feltsjiktet enn i V9-C-1, og et visst innslag av urter. Både arter fra
kalkfattig myr og fra kalkrik myr forekommer. Bruken av intermediære myrer til slått og beite var
utbredt over store deler av landet, og V9-C-2 har dekt betydelige arealer i høgereliggende strøk.
Mesteparten av disse arealene har nå mistet sitt semi-naturlige preg og må da typifiseres som V1.
V9-C-2 skiller seg bare ubetydelig fra V1-C-3 med hensyn til artssammensetning. V9 med slåttepreg
kjennetegnes ved en jevn matteoverflate uten tuer og dominans av gras; V9 med beitepreg har
opptråkket bunnsjikt med innslag av arter som fremmes av beiting (se diagnostiske arter for T32).
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. FF:
Farge oftest gulbrun eller mørk grønn, avhengig av når på året fotoet er tatt. Tekstur meget jevn,
men gjengroing med kratt gir teksturvariasjon og ofte middelgrønn farge. Farge og tekstur varierer
lite innen og mellom regioner. Kartleggingsenheten framstår som åpne områder med jevn struktur,
og kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt på kysten og opp mot fjellet..
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V9-2

1:2.500
V9-B-2
V9-2

1:5.000
V9-C-2
V9-2

1:10.000
V9-D-2
V9-2

1:20.000
V9-E-2
V9-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Carex demissa grønnstarr v;s+[KA·e|d]
Carex dioica særbustarr v;s*[KA·e|d]
Carex echinata stjernestarr v
Carex lasiocarpa trådstarr v*
Carex nigra slåttestarr v*
Carex panicea kornstarr v
Carex pauciflora sveltstarr v;s+[KA·f|g]
Carex rostrata flaskestarr v*
Eriophorum angustifolium duskull v*
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst

s+[KA·e|d]
Molinia caerulea blåtopp v*
Pedicularis palustris myrklegg v;s+[KA·e|d]
Pinguicula vulgaris tettegras s+[KA·e|d]
Potentilla erecta tepperot vs-[KA·e|d]
Trichophorum cespitosum ssp. cespitosum
bjønnskjegg v*
Trichophorum alpinum sveltull vs+[KA·e|d]
Aneura pinguis fettmose s+[KA·e|d]

Dicranum bonjeanii pjusksigd
s+[KA·e|d]
Loeskypnum badium messingmose s[KA·e|d]
Sphagnum angustifolium
klubbetorvmose v
Sphagnum teres beitetorvmose
v;t;s+[KA·e|d]
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose
v;s+[KA·e|d]

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i
indre og midtre deler av landet.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær myrflate (V1-C-3), Intermediær myrkant (V1-C-7), Kalkrik
semi-naturlig myr (V9-C-3).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i Slåttemyrflate (EN) og Slåttemyrkant (CR). UN.
Referanser og typeparalleller: Deler av L1-4 (VN), D02 (DNHB-13) og V6[7-9] og V7[3] (NiN v1).
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Kalkrik semi-naturlig myr V9-C-3
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Seminaturlig myr (V1), én grunntype (3). Definert av
LKM: KA∙3. LKM-basistrinn: KA∙ghi.
Fysiognomi: Åpen jordvannsmyr med relativt jevn
overflate uten, eller med svake, myrstrukturer og
dominert av fastmatter. Artene er relativt jevnt
fordelt. Feltsjikt dominert av graminider og urter.
Myr som er i bruk mangler vedvekster, men busker
og trær kommer inn fra kantene når bruken
opphører. Velutviklet bunnsjikt dominert av
brunmoser og andre teppedannende moser.

Svakt kalkrik slåttemyr, fastmattedominert. Ak: Nittedal:

Slåttemyra.
Økologisk karakteristikk: Myr som tilføres
mineraler fra kalkrikt jordvann (pH >6) og som gjennom lang tid har vært brukt til slått eller beite. V9C-3 forekommer først og fremst i områder med kalkrik grunn, f.eks. i tilknytning til rike kilder.
Vanligvis høy produksjon og stort artsmangfold i felt- og bunnsjikt. Bruken av kalkrike myrer til slått
og beite var utbredt over store deler av landet, og typen dekte betydelige arealer i høgereliggende
strøk. Disse arealene har nå i stor grad mistet sitt semi-naturlige preg og må da typifiseres som V1.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Forekommer i flatt terreng, i forsenkinger og i slake helninger. FF:
Farge oftest gulbrun eller mørkt grønn, avhengig av når på året fotoet er tatt. Tekstur meget jevn,
men gjengroing med kratt gir variasjon i teksturen og ofte middels grønn farge. Farge og tekstur
varierer lite innen og mellom regioner. På flyfoto fremstår typen som åpne områder med jevn
struktur, og kan være vanskelig å skille fra andre åpne områder, spesielt opp mot fjellet.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V9-3

1:2.500
V9-B-3
V9-3

1:5.000
V9-C-3
V9-3

1:10.000
V9-D-3
V9-3

1:20.000
V9-E-3
V9-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.).
Bistorta vivipara harerug v
Carex dioica særbustarr v*;t
Carex flava gulstarr v*;t
Carex lasiocarpa trådstarr v*
Carex nigra slåttestarr v
Carex panicea kornstarr v*
Carex rostrata flaskestarr v
Dactylorhiza incarnata engmarihand
v;s*[KA·g|f]
Equisetum palustre myrsnelle v
Equisetum variegatum fjellsnelle v
Eriophorum angustifolium duskull v*
Eriophorum latifolium breiull v;t*
Euphrasia wettsteinii fjelløyentrøst v
Molinia caerulea blåtopp v

Parnassia palustris jåblom v
Pedicularis oederi gullmyrklegg
v;s*[KA·g|f]
Pedicularis palustris myrklegg v
Potentilla erecta tepperot v
Scorzoneroides autumnalis følblom
v;s+[KA·g|f]
Selaginella selaginoides dvergjamne v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne
v;s+[KA·g|f]
Tofieldia pusilla bjørnebrodd
v;s+[KA·g|f]
Trichophorum alpinum sveltull v
Trichophorum cespitosum ssp.
cespitosum bjønnskjegg v*

Triglochin palustris myrsauløk
v;s*[KA·g|f]
Aneura pinguis fettmose v
Campylium stellatum myrstjernemose
m*;v*;t*
Bryum pseudotriquetrum
bekkevrangmose v;s*[KA·g|f]
Gymnocolea borealis brundymose v;t*
Pseudocalliergon trifarium
navargulmose s*[KA·g|f]
Scorpidium spp. makkmoser v
Sphagnum teres beitetorvmose v
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose
m;v

Utbredelse og regional fordeling: Forekommer i hele landet i BN-LA, O3-C1, men med tyngdepunkt i
indre og midtre deler av landet.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkrik myrflate (V1-C-4), Kalkrik myrkant (V1-C-8), Intermediær seminaturlig myr (V9-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: Inngår i Slåttemyrflate (EN) og Slåttemyrkant (CR). UN.
Referanser og typeparalleller: Deler av M1-4 (VN), D02 (DNHB-13) og V6[10-15] og V7[4-5] (NiN v1).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Intermediær våteng V10-C-1
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Seminaturlig våteng (V10), én grunntype (1). Definert av
LKM: KA∙1 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙cde & KI∙0a.
Fysiognomi: Enger med relativt tett og høy
vegetasjon dominert av urter og graminider.
Bunnsjikt mangler eller sparsomt. Forekommer som
oftest i flomsonen langs bekker, elver og innsjøer.
Spredte busker og trær kan forekomme.

Intermediær våteng. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Omfatter semi-naturlig mark med konstant høyt grunnvannspeil, slik at
våtmarksdefinisjonen er oppfylt. Regelmessig tilførsel av elve- eller innsjøvann (med
mineralmateriale) gir høy jordfuktighet og relativt næringsrike forhold. Til forskjell fra kalkrik våteng
mangler klart kalkkrevende arter. Skilles fra semi-naturlig myr ved at torv ikke dannes og ved at
bunnsjiktet er lite utviklet. Skilles fra annen semi-naturlig eng ved konstant høyt grunnvannspeil og
forekomst av arter som er tilpasset konstant våte forhold. Primært brukt til beite, men ble også slått.
Beitet våteng og gjengroende slåttevåteng kjennetegnes av sterk tuedannelse og bløt jord.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Flatt eller svakt hellende terreng gjerne i tilknytning til elver eller
bekker. Oftest mørk grønn farge. Tekstur og farge oftest relativt jevn, men tuer er vanlig og gir
karakteristisk tekstur.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V10-1

1:2.500
V10-B-1
V10-1

1:5.000
V10-C-1
V10-1

1:10.000
V10-D-1
V10-1

1:20.000
V10-E-1
V10-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis canina hundekvein v
Alopecurus geniculatus knereverumpe v
Angelica sylvestris sløke v
Calamagrostis canescens vassrørkvein v
Caltha palustris bekkeblom v
Cardamine pratensis engkarse t v
Carex canescens gråstarr t
Carex echinata stjernestarr v
Carex nigra ssp. juncea stolpestarr t
Carex nigra ssp. nigra småstarr t
Carex rostrata flaskestarr v
Carex vaginata slirestarr v
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v

Cirsium palustre myrtistel v
Comarum palustre myrhatt t
Corallorhiza trifida korallrot v
Deschampsia cespitosa kvassbunke v
Equisetum fluviatile elvesnelle v
Filipendula ulmaria mjødurt v
Galium palustre myrmaure v
Gentiana pneumonanthe klokkesøte t
Geum rivale enghumleblom v
Glyceria fluitans mannasøtgras v
Juncus articulatus ryllsiv v
Juncus conglomeratus knappsiv t
Juncus effusus lyssiv t
Juncus filiformis trådsiv t

Lysimachia thyrsiflora gulldusk v
Lysimachia vulgaris fredløs v
Mentha arvensis åkermynte t
Menyanthes trifoliata bukkeblad v
Molinia caerulea blåtopp t
Myosotis laxa sumpforglemmegei v
Peucedanum palustre melkerot v
Phalaroides arundinacea strandrør v
Poa trivialis markrapp v
Ranunculus repens krypsoleie v
Stellaria palustris myrstjerneblom t
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Viola palustris myrfiol v

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Kalkrik eller kildepåvirket våteng (V10-C2,3), semi-naturlig myr (V10),
fuktige enger (T32), helofytt-ferskvannsump (L4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G2, G12 (VN), D01, D04, D09 (DNHB13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrik våteng V10-C-2
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Seminaturlig våteng (V10), én grunntype (2). Definert av
LKM: KA∙2 & KI∙1. LKM-basistrinn: KA∙fgh & KI∙0a.
Fysiognomi: Enger med relativt tett og høy
vegetasjon dominert av urter og graminider.
Bunnsjikt mangler eller sparsomt. Forekommer som
oftest i flomsonen langs bekker, elver og innsjøer.
Spredte busker og trær kan forekomme.

Kalkrik våteng. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Omfatter semi-naturlig mark med konstant høyt grunnvannspeil, slik at
våtmarksdefinisjonen er oppfylt. Regelmessig tilførsel av elve- eller innsjøvann (med
mineralmateriale) gir høy jordfuktighet og næringsrike forhold. Skilles fra intermediær våteng ved
forekomst av kalkkrevende arter. Skilles fra semi-naturlig myr ved at torv ikke dannes og ved at
bunnsjiktet er lite utviklet. Skilles fra annen semi-naturlig eng ved konstant høyt grunnvannspeil og
forekomst av arter som er tilpasset konstant våte forhold. Primært brukt til beite, men ble også slått.
Beitet våteng og gjengroende slåttevåteng kjennetegnes av sterk tuedannelse og bløt jord. Høy
produktivitet gir rask gjengroing.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Flatt eller svakt hellende terreng gjerne i tilknytning til elver eller
bekker. Oftest mørk grønn farge. Tekstur og farge oftest relativt jevn, men tuer er vanlig og gir
karakteristisk tekstur.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V10-2

1:2.500
V10-B-2
V10-2

1:5.000
V10-C-2
V10-2

1:10.000
V10-D-2
V10-2,3

1:20.000
V10-E-2
V10-2,3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Angelica sylvestris sløke v
Caltha palustris bekkeblom s-[KA·f|e]
Cardamine amara bekkekarse s-[KA·f|e]
Cardamine pratensis engkarse v
Carex cespitosa tuestarr t
Carex flava gulstarr s+[KA·f|e]
Carex hostiana engstarr s*[KA·f|e]
Carex nigra ssp. juncea stolpestarr v
Carex nigra ssp. nigra småstarr v
Carex pulicaris loppestarr v
Carex vesicaria sennegras s-[KA·f|e]
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v
Cirsium oleraceum kåltistel t
Cirsium palustre myrtistel v
Corallorhiza trifida korallrot v
Crepis paludosa sumphaukeskjegg
s*[KA·f|e]

Dactylorhiza incarnata engmarihand
s*[KA·f|e]
Deschampsia cespitosa kvassbunke v
Filipendula ulmaria mjødurt s-[KA·f|e]
Galium palustre myrmaure v
Galium uliginosum sumpmaure v
Geum rivale enghumleblom v
Glyceria fluitans mannasøtgras v
Hierochloë odorata marigras t
Iris pseudacorus sverdlilje v
Juncus articulatus ryllsiv v
Lysimachia thyrsiflora gulldusk v
Lysimachia vulgaris fredløs v
Mentha arvensis åkermynte v
Molinia caerulea blåtopp v Lychnis floscuculi hanekam t
Myosotis laxa sumpforglemmegei v

Myosotis scorpioides engforglemmegei
v
Parnassia palustris jåblom s+[KA·f|e]
Peucedanum palustre melkerot v
Poa trivialis markrapp v
Ranunculus repens krypsoleie v
Saussurea alpina fjelltistel t
Stellaria palustris myrstjerneblom t
Triglochin palustris myrsauløk t
Valeriana sambucifolia vendelrot v
Veronica beccabunga bekkeveronika s[KA·f|e]
Viola epipsila stor myrfiol s-[KA·f|e]
Brachythecium rutabulum
storlundmose v
Campylium stellatum myrstjernemose
s+[KA·f|e]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær eller kildepåvirket våteng (V10-C2,3), semi-naturlig myr
(V10), fuktige enger (T32), helofytt-ferskvannsump (L4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G12 (VN), D01, D04, D09 (DNHB13).
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Kildevannspåvirket våteng V10-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Seminaturlig våteng (V10), én grunntype (3). Definert av
LKM: KA∙1,2 & KI∙2. LKM-basistrinn: KA∙cdefgh &
KI∙bc.
Fysiognomi: Enger oftest med relativt tett og høy
vegetasjon dominert av urter og graminider.
Bunnsjikt mangler eller sparsomt. Spredte busker og
trær kan forekomme.

Kildevannspåvirket våteng. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Omfatter semi-naturlig mark med konstant høyt grunnvannspeil, slik at
våtmarksdefinisjon er oppfylt. Karakteriseres i tillegg til jevn og høy markfuktighet også av preg av
kildevannstilførsel, dvs. tilførsel av friskt oksygenrikt grunnvann med stabil temperatur og stabilt
kjemisk innhold. Innslaget av kildevannsarter skiller denne typen fra annen våteng. Skilles fra seminaturlig myr ved at torv ikke dannes og ved at bunnsjiktet er lite utviklet. Skilles fra annen seminaturlig eng ved konstant høyt grunnvannspeil og forekomst av arter som er tilpasset konstant våte
forhold. Primært brukt til beite, men ble også slått. Beitet våteng og gjengroende slåttevåteng
kjennetegnes av tuedannelse og at jorda er bløt. Høy næringsrikdom og høy produktivitet medfører
rask gjengroing.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Flater eller hellende terreng med kildevannspåvirkning. Oftest
mørk grønn farge. Tekstur og farge oftest relativt jevn, men tuer er vanlig og gir karakteristisk
tekstur.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V10-3

1:2.500
V10-B-3
V10-3

1:5.000
V10-C-3
V10-3

1:10.000
V10-D-2
V10-2,3

1:20.000
V10-E-2
V10-2,3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Agrostis canina hundekvein t
Alchemilla glabra glattmarikåpe v
Alchemilla glomerulans kildemarikåpe
s+[KI·b|a]
Angelica sylvestris sløke t
Caltha palustris bekkeblom v
Cardamine amara bekkekarse t
Cardamine pratensis engkarse v
Carex nigra ssp. nigra småstarr v
Chrysosplenium alternifolium maigull s[KI·b|a]
Cirsium heterophyllum hvitbladtistel v
Cirsium palustre myrtistel v
Crepis paludosa sumphaukeskjegg t
Deschampsia cespitosa kvassbunke v

Equisetum sylvaticum skogsnelle
s+[KI·b|a]
Filipendula ulmaria mjødurt v
Galium palustre myrmaure v
Galium uliginosum sumpmaure v
Geum rivale enghumleblom s-[KI·b|a]
Glyceria fluitans mannasøtgras v
Juncus articulatus ryllsiv v
Molinia caerulea blåtopp v
Montia fontana kildeurt s+[KI·b|a]
Parnassia palustris jåblom v
Poa trivialis markrapp v
Prunella vulgaris blåkoll v
Ranunculus repens krypsoleie s-[KI·b|a]
Stellaria alsine bekkestjerneblom
s+[KI·b|a]

Valeriana sambucifolia vendelrot s[KI·b|a]
Viola epipsila stor myrfiol v
Viola palustris myrfiol v
Brachythecium rivulare sumplundmose
s-[KI·b|a]
Brachythecium rutabulum
storlundmose v
Calliergonella cuspidata
sumpbroddmose s-[KI·b|a]
Climacium dendroides palmemose
s+[KI·b|a]
Plagiomnium elatum kalkfagermose
s+[KI·b|a]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1. Hele landet.
Viktigste forvekslingstyper: Intermediær eller kalkrik våteng (V10-C2,3), semi-naturlig myr (V10),
fuktige enger (T32), helofytt-ferskvannsump (L4).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: VU; slåttemarksutforminger EN og utvalgt naturtype.
Referanser og typeparalleller: G12 (VN), D01, D04, D09 (DNHB13).
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkfattig torvtak V11-C-1
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Torvtak
(V11), én grunntype (1). Definert av LKM: KA∙1. LKMbasistrinn: KA∙abcd.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V11-1

1:2.500
V11-B-1
V11-1

Kalkfattig torvtak. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V11-C-1
V11-1

1:10.000
V11-D-1
V11-1

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
V11-E-1
V11-1
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Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Kalkrikt torvtak V11-C-2
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Torvtak
(V11), én grunntype (2). Definert av LKM: KA∙2. LKMbasistrinn: KA∙efghi.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V11-2

1:2.500
V11-B-2
V11-2

Kalkrikt torvtak. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V11-C-2
V11-2

1:10.000
V11-D-2
V11-2

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
V11-E-2
V11-2
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Grøftet kalkfattig jordvannsmyr V12-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Grøftet
torvmark (V12), én grunntype (1). Definert av LKM:
VT∙A & KA∙1. LKM-basistrinn: VT∙0 & KA∙abcd.
Fysiognomi: Myr med tydelige grøfter, oftest med
tresjikt dominert av furu, bjørk og/eller gran, men
kan også være uten tresjikt. Feltsjikt dominert av
graminider og lyngvekster. Bunnsjiktet er velutviklet
og dominert av torvmoser.

Grøftet kalkfattig jordvannsmyr. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Grøftet torvmark omfatter irreversibelt drenerte våtmarkssystemer på torvmark,
først og fremst åpne myrer, men også kilder, der dreneringen har ført til vesentlig endring i artssammensetning
og større likhet med en annen våtmarks-hovedtype enn den som fantes på stedet før inngrepet ble gjort, for
eksempel fra grøftet myrflate i retning myr- og sumpskogsmark. Endringene i artssammensetning på grøftet
myr skjer gradvis ettersom myra tørrlegges og nedbrytning av torv starter. Grøftet myr vil likevel i lang tid
beholde et tydelig preg av tidligere torvmark, både ved forekomsten av dyp, omdannet torvjord, grøfter og, til
dels, ved at en del av våtmarkenes artssammensetning fortsatt overlever som restpopulasjoner. Etter hvert vil
busk- og tredekning øke, og kunne danne striper med skog langs grøftene. Over tid kan systemet endres så mye
at det ikke lenger kan karakteriseres som våtmark. Grøftet kalkfattig jordvannsmyr skilles fra grøftet kalkrik
jordvannsmyr ved mangel på sterkt intermediære og kalkkrevende arter, og fra grøftet nedbørsmyr ved
forekomst av jordvannsindikatorer. Grøftet kalkfattig jordvannsmyr er ofte tilplantet, eller grøftet for
oppdyrking.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes oftest i flatt terreng. Store grøfter i åpen myr synes oftest
tydelig i flybilder, men kan være vanskelige å se dersom myra er skogdekt.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V12-1

1:2.500
V12-B-1
V12-1

1:5.000
V12-C-1
V12-1

1:10.000
V12-D-1
V12-1

1:20.000
V12-E-1
V12-1

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Betula pubescens bjørk m;v*
Calluna vulgaris røsslyng m;v*
Carex canescens gråstarr v
Carex nigra slåttestarr v
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v
Empetrum nigrum krekling v
Equisetum sylvaticum skogsnelle v
Eriophorum vaginatum torvmyrull v
Melampyrum pratense stormarimjelle v

Picea abies gran m;v*
Pinus sylvestris furu m*;v*
Rubus chamaemorus molte v
Salix lapponum lappvier v[MB,NB]
Trientalis europaea skogstjerne v*
Viola palustris myrfiol v*[BN,SB,MB]
Vaccinium uliginosum blokkebær v*
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v*
Hylocomium splendens etasjemose v
Polytrichum commune agg.
storbjørnemose m;v*

Sphagnum girgensohni grantorvmose
m;v
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose v
Sphagnum palustre sumptorvmose
v[BN,SB]
Sphagnum quinquefarium lyngtorvmose
v;s*KA·d|e
Sphagnum russowii tvaretorvmose
m;v;s*KA·d|e

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Svært kalkfattige til svakt intermediære myrflatemyrer og myrkanter
(V1-C-1, V1-C-2, V1-C-5, V1-C-6), kalkfattige og svakt intermediære myr- og sumpskogsmarker (V2-C1), grøftet kalkrik jordvannsmyr (V12-C-2), grøftet nedbørsmyr (V12-C-3)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Grøftet kalkrik jordvannsmyr V12-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Grøftet
torvmark (V12), én grunntype (2). Definert av LKM:
VT∙A & KA∙2. LKM-basistrinn: VT∙0 & KA∙efgh.
Fysiognomi: Myr med tydelige grøfter, oftest med
tresjikt dominert av furu, bjørk og/eller gran, gjerne i
kant langs grøftene, men kan også være åpen.
Feltsjikt dominert av graminider og urter.
Bunnsjiktet variererende, fra torvmoser til
brunmoser, kan være lite velutviklet.

Grøftet kalkrik jordvannsmyr. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Grøftet torvmark omfatter irreversibelt drenerte våtmarkssystemer på torvmark,
først og fremst åpne myrer, men også kilder, der dreneringen har ført til vesentlig endring i artssammensetning
og større likhet med en annen våtmarks-hovedtype enn den som fantes på stedet før inngrepet ble gjort, for
eksempel fra grøftet myrflate i retning myr- og sumpskogsmark. Endringene i artssammensetning på grøftet
myr skjer gradvis ettersom myra tørrlegges og nedbrytning av torv starter. Grøftet myr vil likevel i lang tid
beholde et tydelig preg av tidligere torvmark, både ved forekomsten av dyp, omdannet torvjord, grøfter og, til
dels, ved at en del av våtmarkenes artssammensetning fortsatt overlever som restpopulasjoner. Etter hvert vil
busk- og tredekning øke, og kunne danne striper med skog langs grøftene. Over tid kan systemet endres så mye
at det ikke lenger kan karakteriseres som våtmark. Grøftet kalkrik jordvannsmyr skilles fra grøftet nedbørsmyr
og grøftet kalkfattig jordvannsmyr ved forekomst av sterkt intermediære og kalkkrevende arter. Grøftet kalkrik
jordvannsmyr er ofte tilplantet, eller grøftet for oppdyrking .

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes oftest i flatt terreng. Store grøfter i åpen myr synes oftest
tydelig i flybilder, men kan være vanskelige å se dersom myra er skogdekt.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V12-2

1:2.500
V12-B-2
V12-2

1:5.000
V12-C-2
V12-2

1:10.000
V12-D-2
V12-2

1:20.000
V12-E-2
V12-2

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Alnus incana gråor v
Alnus glutinosa svartor v[BN,SB]
Angelica sylvestris sløke v;t;s+[MF·d|e]
Betula pubescens bjørk v;s+[MF·d|e]
Bistorta vivipara harerug v;s+[MF·d|e]
Carex dioica særbustarr v
Carex flava gulstarr v;s+KA·g|f
Carex nigra slåttestarr v
Carex panicea kornstarr v
Cirsium heterophyllum kvitbladtistel
v;s+[MF·d|e]
Crepis paludosa sumphaukeskjegg
v;s+[MF·d|e]

Epilobium palustre myrmjølke t;s+[MF·d|e]
Equisetum sylvaticum skogsnelle v
Eriophorum angustifolium duskull v
Eriophorum latifolium breimyrull
v;s*[KA·g|f]|
Filipendula ulmaria mjødurt v;s+[MF·d|e]
Molinia caerulea blåtopp v
Picea abies gran v*
Pinus sylvestris furu v
Pinguicula vulgaris tettegras v
Potentilla erecta tepperot v
Thalictrum alpinum fjellfrøstjerne
v;s*[KA·h|g]
Viola palustris myrfiol v

Bryum pseudotriquetrum
bekkevrangmose v;s*[KA·g|f]
Calliergonella cuspidata
sumpbroddmose v
Campylium stellatum
myrstjernemose m*;v*;s+[KA·g|f]
Climacium dendroides palmemose v
Plagiomnium elatum kalkfagermose
s*[KA·g|f];s+[MF·d|e]
Sphagnum squarrosum
spriketorvmose v
Sphagnum warnstorfii rosetorvmose
v;s+[KA·g|f]
Tomentypnum nitens gullmose
v;s*KA·g|f]

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Sterkt intermediær til ekstremt kalkrike myrflatemyrer og myrkanter
(V1-C-3, V1-C-4, V1-C-7, V1-C-8), intermediær og kalkrik myr- og sumpskogsmark (V2-C-2,3), grøftet
kalkfattig jordvannsmyr (V12-C-1)
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –

291
Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

Grøftet nedbørsmyr V12-C-3
NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Grøftet
torvmark (V12), én grunntype (3). Definert av LKM:
VT∙B & KA∙1. LKM-basistrinn: VT∙c & KA∙abcd.
Fysiognomi: Myr med tydelige grøfter, oftest med
tresjikt dominert av furu, gjerne i kant langs
grøftene, men kan også være åpen. Feltsjikt
dominert av graminider og lyngvekster. Bunnsjiktet
er velutviklet og dominert av torvmoser.

Grøftet nedbørsmyr. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Grøftet torvmark omfatter irreversibelt drenerte våtmarkssystemer på torvmark,
først og fremst åpne myrer, men også kilder, der dreneringen har ført til vesentlig endring i artssammensetning
og større likhet med en annen våtmarks-hovedtype enn den som fantes på stedet før inngrepet ble gjort, for
eksempel fra grøftet myrflate i retning myr- og sumpskogsmark. Endringene i artssammensetning på grøftet
myr skjer gradvis ettersom myra tørrlegges og nedbrytning av torv starter. Grøftet myr vil likevel i lang tid
beholde et tydelig preg av tidligere torvmark, både ved forekomsten av dyp, omdannet torvjord, grøfter og, til
dels, ved at en del av våtmarkenes artssammensetning fortsatt overlever som restpopulasjoner. Etter hvert vil
busk- og tredekning øke, og kunne danne striper med skog langs grøftene. Over tid kan systemet endres så mye
at det ikke lenger kan karakteriseres som våtmark. Grøftet nedbørsmyr og skilles fra grøftet kalkfattig
jordvannsmyr ved mangel av jordvannsindikatorer. Grøftet nedbørsmyr er ofte tilplantet, eller grøftet for
oppdyrking.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Finnes oftest i flatt terreng. Store grøfter i åpen myr synes oftest
tydelig i flybilder, men kan være vanskelige å se dersom myra er skogdekt.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V12-3

1:2.500
V12-B-3
V12-3

1:5.000
V12-C-3
V12-3

1:10.000
V12-D-3
V12-3

1:20.000
V12-E-3
V12-3

Diagnostiske arter
m = mengdeart (m* = dominerende m.); v = vanlig art (v* = konstant v.); t = tyngdepunktart (t* = kjennetegnende t., t¤gradient-t.); s = skilleart (s* = absolutt s., s+ = sterk relativ s., s– = svak relativ s.)
Andromeda polifolia kvitlyng v*
Betula nana dvergbjørk v
Betula pubescens bjørk v
Calluna vulgaris røsslyng m*;v*
Chamaepericlymenum suecicum
skrubbær v[V,M]
Empetrum nigrum krekling v
Eriophorum vaginatum torvull v*

Oxycoccus palustris stortranebær v*
Picea abies gran v
Pinus sylvestris furu m;v*
Rubus chamaemorus molte v*
Trichophorum cespitosum ssp.
cespitosum bjønnskjegg v
Vaccinium vitis-idaea tyttebær v

Pleurozium schreberi furumose v*
Sphagnum angustifolium
klubbetorvmose v*
Sphagnum girgensohnii grantorvmose v
Sphagnum magellanicum kjøtttorvmose v*
Sphagnum russowii tvaretorvmose v
Cladonia spp. reinlav v*

Utbredelse og regional fordeling: BN-NB, O3-C1.
Viktigste forvekslingstyper: Nedbørsmyrflate (V3-C-1) nedbørmyrskant (V3-C-2).
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Nye våtmarker med opprinnelse i sterkt
endrede fastmarkssystemer V13-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Ny våtmark
(V13), to grunntyper (1,2). Definert av LKM: HS*∙A &
IO∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙A & IO∙0ab¤.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V13-1,2

1:2.500
V13-B-1,2
V13-1,2

Nye våtmarker med opprinnelse i sterkt endrede
fastmarks-systemer. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V13-C-1
V13-1,2

1:10.000
V13-D-1
V13-1,2

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
V13-E-1
V13-1,2
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Nye våtmarker med opprinnelse i
jordbruksmark på fastmark V13-C-2

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Ny våtmark
(V13), to grunntyper (3,4). Definert av LKM: HS*∙B &
IO∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙B & IO∙0ab¤.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V13-3,4

1:2.500
V13-B-3,4
V13-3,4

Nye våtmarker med opprinnelse i jordbruksmark på
fastmark. Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V13-C-2
V13-3,4

1:10.000
V13-D-2
V13-3,4

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
V13-E-2
V13-3,4
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Nye våtmarker med opprinnelse i
neddemt skogsmark V13-C-3

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Ny våtmark
(V13), to grunntyper (5,6). Definert av LKM: HS*∙C &
IO∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙C & IO∙0ab¤.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V13-5,6

1:2.500
V13-B-5,6
V13-5,6

Nye våtmarker med opprinnelse i neddemt skogsmark.
Fy: Kommune: Sted.

1:5.000
V13-C-3
V13-5,6

1:10.000
V13-D-3
V13-5,6

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
V13-E-3
V13-5,6
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Nye våtmarker med opprinnelse i
ferskvannsbunn V13-C-4

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Våtmarkssystemer: Ny våtmark
(V13), to grunntyper (7,8). Definert av LKM: HS*∙D &
IO∙1,2. LKM-basistrinn: HS*∙D & IO∙0ab¤.
Fysiognomi: Tekst inn her.
Økologisk karakteristikk: Tekst inn her.
Terreng- og flyfotokarakteristikk: Tekst inn her.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og
målestokktilpasninger:
Målestokk
Kode
Grunntyper

1:500
V13-7,8

1:2.500
V13-B-7,8
V13-7,8

Nye våtmarker med opprinnelse i ferskvannsbunn. Fy:
Kommune: Sted.

1:5.000
V13-C-4
V13-7,8

1:10.000
V13-D-4
V13-7,8

Utbredelse og regional fordeling: xx-xx, xx-xx. Tekst inn her.
Viktigste forvekslingstyper: Sett inn navn for kartleggingsenhet med kode i parentes.
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: – eller kode for status inn her
Referanser og typeparalleller: Sett inn kode for eventuell type i VN eller DNHB13.

1:20.000
V13-E-4
V13-7,8
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Snø- og isdekt fastmark I1-C-1

Sett bilde inn her: 5 x 7,5 cm

NiN-karakteristikk: Snø- og issystemer: Snø- og
isdekt fastmark (I1), én grunntype (1).
Fysiognomi: Arealer med permanent snø- eller
isdekke av variabel tykkelse. Varierer fra store
isbreer til mindre, men permanente fonner, der
perifere deler smelter fram i løpet av
sommersesongen. Vanligst i hellende terreng, oftest
nordvendte skråninger i høyfjellet.

Snø- og isdekt fastmark. Fy: Kommune: Sted.

Økologisk karakteristikk: Snø- og isdekt fastmark omfatter fastmarksarealer som er dekt av snø og/eller is,
det vil si breer og varige snøansamlinger. Breer dannes der det over tid tilføres mer snø om vinteren enn det
som smelter om sommeren. Få, spesialtilpassete arter lever på og i varig snø og is, blant andre snøalger som
f.eks. rød snø Chlamydomonas nivalis. En del insektarter med stor kuldetoleranse oppholder seg på is og snø i
perioder, men ingen kjente dyr gjennomfører hele sin livssyklus i eller på snø og is. Varigheten av snø- og/eller
isdekke må være, eller ha vært og fortsatt forventes å være 6 år eller mer for at en arealenhet skal typifiseres
som I1 Snø- og isdekt fastmark.

Terreng- og flyfotokarakteristikk: Ses tydelig i flybilder som hvite arealer.
Kartleggingsregler, karttekniske spesifikasjoner og målestokktilpasninger:
Koder og målestokktilpasninger er foreløpig ikke utarbeidet for typen.
Utbredelse og regional fordeling: SB-HA, O3-C1. Størst utbredelse i kalde, nedbørrike områder.
Viktigste forvekslingstyper: –
Rødlistestatus (2011) og forvaltningsstatus: –
Referanser og typeparalleller: –
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Nøkkel til, og kortfattet beskrivelse
av, sterkt endrete fastmarkstyper
(T35–T45)
De 11 hovedtypene T35–T45, som omfatter
sterkt endrete fastmarkssystemer, er først og
fremst et resultat av kriteriesettet som ligger til
grunn for hovedtypeinndelingen (NiN[2] Artikkel
1, kapittel B4b), som sier at natur som tilhører
18 forskjellige egenskapskombinasjoner skal
fordeles på ulike hovedtyper. 6 av disse
egenskapskombinasjonene omfatter sterkt
endret mark. I tillegg skilles på hovedtypenivå
mellom varig fastmark og fastmark som hyppig
bearbeides. Det gir grunnlag for følgende nøkkel
til de 11 sterkt endrete fastmarkshovedtypene.

1

T35-C-1: Jorddekt ‘skrotemark’ bak fraflyttet hus. Fi: Vardø.

Sterkt endret fastmark uten hevdpreg,
det vil si som ikke bearbeides jevnlig
(ved ‘pløying, slått el.l.)

2

1

Sterkt endret fastmark med hevdpreg

3

2 (1)

Tilrettelagt for rask suksesjon, det vil si
som er dominert av grus eller finere
substrater, jord eller torv. Denne
kategorien omfatter så stor variasjon i
naturforhold at den er delt i fire
hovedtyper med svært ulike opphav,
substrater og artssammensetning.
T35 Sterkt endret fastmark med
løsmassedekke [Løs sterkt endret
fastmark] omfatter ‘skrotemark’ av alle
slag, det vil si alle arealer som er utfylt
med fine masser (gruslagte
tømmervelter, parkeringsplasser,
vegkantutfyllinger etc.) [3
kartleggingsenheter; T35-C-1 Sterkt
endret fastmark med jorddekke; T35-C-2
Sterkt endrede fastmarker med dekke
av sand eller grus; T35-C-3 Sterkt endret
fastmark med dekke av silt og leire]

Skrotemark (T35-C-2): Utrettet vegsving som nå blir bruk
som opplagsplass for tømmer etc. No: Hemnes:
Finneidfjorden.

T35-C-3: Opplagsplass for ‘mudder’ etter mudring av kil;
planert og nå tilgrodd med en blanding av ugrasarter og
arter typisk for strandenger. Øf: Hvaler: Vesterøy.

T36 Ny fastmark på tidligere våtmark og
ferskvannsbunn [Tørrlagte våtmarks- og ferskvannssystemer] omfatter først og fremst
reguleringssoner langs elver og innsjøer. [3 kartleggingsenheter; T36-C-1 Sterkt endret
tidligere våtmark; T36-C-2 Tørrlagt elvebunn; T36-C-3 Tørrlagt innsjøbunn]
T37 Ny fastmark på sterkt modifiserte og syntetiske substrater, i rask suksesjon [Ny løs
fastmark] omfatter søppelfyllplasser, asfalterte plasser og veger, etc. [3 kartleggingsenheter:
T37-C-1 Slagghauger og deponier for fast kjemisk avfall; T37-C-2 Asfalt. løs betong o.l.; T37-C3 Avfallsdeponi o.l.
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T36-C-1Eldre produksjonsskog på grøftet våtmark
(myrskogsmark?). Bu: Hole: Ringkollen.

T36-C-2 Elveleie tørrlagt etter vassdragsutbygging. SF:
Luster: Jostedalen; Ved Fåbergstølgrandane.

T36-C-3 Tørrlagt, nedtappet regulert innsjø. Op: Gjøvik:
Snertingdal: Dokkfløyvatnet.

T37-C-1. Slagghauger ved Folldal verk. He: Folldal.

T37-C-2 Asfaltert veg. Asfalt er et ‘halvfast’ substrat som går
i oppløsning relativt raskt og gir opphav til rask suksesjon.
Ro: Klepp: Bore: Hodne.

Inngang til offentlig avfallsdeponi. Tidligere ble avfall tømt i
store deponier (‘søppelfyllinger’. Nå er dette ikke lenger
tillatt. Det er slike deponier som utgjør T37-C-3.
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T38 Treplantasje omfatter tresatt mark som
over lang tid har stått så tett (dvs. har så stor
tetthet), eller der marka er så sterkt
bearbeidet, at det ikke fungerer som et
skogsmarkssystem. Typisk er dette tett
tilplantet tidligere åkermark (f.eks.
juletreplantasjer), eller tidligere skogsmark
som er plantet til med gran eller fremmede
bartreslag og som har fått utvikle et så tjukt
strødekke og en så sparsom
undervegetasjonen at artssammensetningen
verken gir holdepunkter for plassering langs
viktige LKM i skogsmark eller grunn til å anta
at systemet fungerer som et
skogsmarksøkosystem.

2

I langsom suksesjon, det vil si som er
dominert av stein, blokker eller bart berg
uten jord på eller imellom, slik at suksesjonen Tett treplantasje (T38-C-1).
til jorddekt system forventes å ta mer enn
(100–)200 år. T39 Hard sterkt endret og ny
fastmark i langsom suksesjon [Hard sterkt endret fastmark]
[4 kartleggingsenheter: T39-C-1 blokkdeponier; T39-C-2 Blottlagt fast fjell; T39-C-3 Fast fjell
blottlagt ved tørrlegging eller nedtapping; T39-C-4 Sterkt modifiserte eller syntetiske,
overveiende uorganiske faste substrater (inkl. bygninger)].

T39-C-1. Steinrøys i utkant av åker. Op: Vågå: Nordherad:
Byre.

T39-C-2. Vegskjæring. SF: Luster: Joranger.

T39-C-3. Blottlagt fast fjell ved regulering av fjellvann. SF:
Luster: Jostedalen: Styggevassdammen.

Bygninger inngår i kartleggingsenheten T39-C-4. Bildet viser
nedlagt bowlinghall. Fi: Vardø.
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3 (2)

Sterkt endret fastmark med semi-naturlig hevdpreg omfatter mark med en
artssammensetning og et overfladisk preg som minner om T32 semi-naturlig eng (det vil si
med betydelig innslag av arter som karakteriserer semi-naturlige enger), men som ikke har
en (kultur)historie som beite- eller slåttemark.

3

Sterkt endret fastmark med intensivt hevdpreg omfatter ikke-helhetlige økosystemer som er
pløyd, gjødslet, tilsådd el.l., og som har en artssammensetning som tydelig bærer preg av
dette.

4 (3))

Ikke tilrettelagt for
jordbruksproduksjon. Denne kategorien
omfatter utfylte, usprøytete vegkanter
som har vært skjøttet med kantslått
(vår tids ‘slåttemark’) over så lang tid at
artssammensetningen har blitt mer
eller mindre lik den man finner i seminaturlige enger. Også plener, parker,
flyplass-områder etc. som over lengre
tid blir slått men ikke gjødslet, og som
har fått en flora rik på eng-arter og
fattig på nitrofile arter, hører hit.
T40 Sterkt endret fastmark med preg av
semi-naturlig eng [Vegkanter, plener,
parker og liknende med semi-naturlig
engpreg]

4

Jordbruksmark; omfatter arealer som
tidligere er fylt ut, pløyd opp, el.l., men
som etter mange års slått og/eller beite
uten gjødsling eller pløying har fått en
artssammensetning som er mer eller
mindre lik den man finner i seminaturlige enger.
T 41 Oppdyrket mark med preg av
semi-naturlig eng [Oppdyrket mark
med semi-naturlig engpreg]

5 (3)

Ikke tilrettelagt for jordbruksproduksjon

5

Jordbruksmark

6 (5)

Hyppig bearbeidet mark; det vil si mark
som årlig eller ofte nok til at det ikke
utvikles en vegetasjon dominert av
flerårige arter, bearbeides på måter
med samme virkning som åkermark
som pløyes.
T42 Sterkt endret, hyppig bearbeidet
fastmark med intensivt hevdpreg
[Blomsterbed og annen hyppig
bearbeidet mark]

T40-C-1: Usprøytet, slått vegkant med urterik flora. No:
Fauske: Valnesfjord.

Tidligere sannsynligvis pløyd ‘rute’ dominert av hundekjeks i 6
eng som ellers har semi-naturlig preg (T41-C-1). Op: Sel: Brue.

7

T42-C-1: Blomsterbed ved hytte. Vf: Larvik: Brunlanes.
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T45-C-1. Brattlendt innmark beitet av geiter. SF:
Aurland: Undredal.
T43-C-1. Stor plan som slås av sjølgående klipper. Øf: Hvaler:
Vesterøy.

T45-C-2, Temmelig intensivt hevdpreget oppdyrket
varig eng dominert av engsvingel. Op: Vågå:
Nordherad: Byre.

T44-C-1. Rapsåker. Øf: Råde: Åven.

6

Varig fastmark; det vil si mark som bearbeides
så sjelden [typisk sjeldnere enn hvert (6–)10–15
år] at vegetasjonen er dominert av flerårige
gras og urter
T43 Sterkt endret, varig fastmark med intensivt
hevdpreg [Plener, parker og liknende uten
semi-naturlig engpreg]

7 (5)

Hyppig bearbeidet mark; jordbruksmark som
Hå: Varhaug: S f Holmavatn.
pløyes, eventuelt også sprøytes, gjødsles og
tilsås årlig eller ofte nok til at det ikke utvikles en vegetasjon dominert av flerårige arter
T44 Åker

7

Varig fastmark; det vil si mark som bearbeides så sjelden [typisk sjeldnere enn hvert (6–)10–
15 år] at vegetasjonen er dominert av flerårige gras og urter.
T45 Oppdyrket varig eng
[3 kartleggingsenheter: T45-C-1 Oppdyrkede varige enger med lite intensivt hevdpreg; T45-C2 Oppdyrkede varige enger med temmelig intensivt hevdpreg; T45-C-3 Oppdyrkede varige
enger med svært intensivt hevdpreg]

T45-C-3. Sterkt gjødslet oppdyrket varig eng. Ro:
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Gjenkjenning av sterk endrete fastmarkstyper (T35-45) i flyfoto
De fleste kartleggingsenhetene av sterkt endret fastmark kan variere mye i flyfoto, slik at det ikke er
mulig å gjenkjenne dem på grunnlag av en enkelt egenskap eller et konsistent sett av
egenskaper. De fleste av de sterkt endrete hovedtypene mangler imidlertid både tre- og busksjikt så
lenge menneskepåvirkningen opprettholdes. Da er marka direkte synlig i flyfoto. Når ‘forstyrrelsen’
opphører, f.eks. når ‘skrotemark’ (T35 Sterkt endret fastmark med løsmassedekke) ikke lenger er i
bruk som opplagsplass for tømmer eller når en utrettet vegsving legges brakk, vil det etter hvert
vanligvis finne sted en gjengroing med busker og trær. Noen av de sterkt endrete hovedtypene er
imidlertid ofte tresatte, også i sterkt menneskepåvirket tilstand. Parker, som inngår i T43 Sterkt
endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg [Plener, parker og liknende uten semi-naturlig
engpreg], er et eksempel på dette. Sterkt endret mark grenser ofte til skog. Vær oppmerksom på de
avgrensningsutfordringene som skygge fra tilstøtende tresjikt kan gi. Følgende flyfotokarakteristika
er viktige ved identifisering av sterkt endret mark:
 Mange av typene kan kjennes igjen på objektform (flystriper, fotballbaner osv.), eller
gjennom mønstre som reflekterer strukturer (beitemark, travbaner osv.).
 Fordi sterkt endret mark er resultatet av planlagt fysisk endring av landskapet, har de fleste
polygonene av sterkt endret mark skarpe grenser mot omgivelsene. Eksempler på dette er
veier, åkrer, parker, regulert småhusbebyggelse og industriområder. Noen
kartleggingsenheter innenfor sterkt endret mark kan imidlertid ha en kantsone mot
omgivelsene som gjør det vanskelig å avgrense polygoner på flyfoto. Eksempler er beitemark,
hager i uregulert bebyggelse som glir gradvis over i skog, og tørrlagte elveleier.
 De fleste kartleggingsenhetene av sterkt endret mark har særdeles jevn tekstur i flyfoto
(veier, åkrer etc.), men noen kan ha en mer eller mindre regelmessig vekslende tekstur
(søppelfyllinger etc.).
 De fleste arealer av sterkt endret mark er homogent ensfarget og i fargefoto ofte med
karakteristiske og gjenkjennelige farger (grusbaner er grå til hvite, innmarksbeiter i
vekstsesongen intenst grønne, etc.)
 Mange kategorier av sterkt endret mark forutsetter plassering på horisontal mark, eventuelt
etter planering. Eksempler på slike er idrettsbaner, travbaner, flystriper og havner, oftest
også industri- og serviceutbyggingsområder.
 Mange av kartleggingsenhetene kan gjenkjennes som deler av et helhetlig landskap med
enkeltkomponenter som gir godt grunnlag for tolkning. Blant mange eksempler kan nevnes
gårdstun og åkrer, hus og hager, fabrikker og industriområder, anleggsmaskiner og grustak,
og nedtappingssonen i regulerte vann.
 Sterkt endrete, vegetasjonsdekte arealer har ofte en annen fenologi enn naturlig vegetasjon.
Dette vil ofte gjenspeiles i flyfoto tatt på et tidspunkt hvor disse forskjellene kommer til
uttrykk. For eksempel blir gjødsla beitemark tidligere mørkt grønn enn semi-naturlige enger
(og naturlig åpen mark), og den mørkt grønne fargen holder seg lengre utover sommeren og
høsten.

