514 utydelig stiforgrening

534 impassabel rørledning

515 jernbane

535 højt tårn

516 højspændingsledning

536 lille tårn

517 hovedhøjspændingsledning

537 mindesten

518 tunnel

538 fodersted

519 stendige, mur

speciel anlagt
539, 540 terrængenstand

520 sammenfaldet stendige

602 registerkryds

521 højt stendige, mur
522 hegn

136
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603 top- og vandspejlshøjde

Violet

523 sammenfaldet hegn

701 start

524 højt hegn

702 postplacering

525 gennemgang

705 mærket rute

526 bygning

706 mål

527 bebygelse, have

707 passage forbudt

528 forbudt område

708 gennemgang

529 parkeringsareal

709 forbudt område

530 ruin

710 farligt område

531 skydebane

711 forbudt rute

532 gravsted

712 førstehjælpspost

533 passabel rørledning

713 væskeplacering

Dansk Orienterings-Forbund

IOF SIGNATURER FOR O-KORT

201 impassabel klint, klippe

308 smal mose

413 vinmark

Sort

202 speciel klippeformation

309 impassabel mose

414 markant arealafgrænsning

101 højdekurve

203 passabel klippeskrænt

310 mose

415 dyrket område

102 tællekurve

204 hul i klippe

311 blød bund

416 bevoksningsgrænse

103 hjælpekurve

205 hule, grotte

312 brønd, kilde

utydelig
417 bevoksningsgrænse

104 hældningsstreg

206 sten

313 kilde

speciel
418, 419, 420 vegetationsdetalje

105 kurvetal

207 store sten

314 speciel vandgenstand

106 jordskrænt

208 blokmark

107 jorddige

209 gruppe af sten

401 åbent kulturland

108 sammenfaldet jorddige

210 stenet grund

402

109 rende

211 nøgen sandflade

403 åbent område

110 lille rende

212 nøgen klippeflade

404

PMS 471

225

111 høj

PMS 299

PMS 136

PMS 361

åbent kulturland
med spredt bevoksning

åbent område
med spredt bevoksning

405 let gennemløbelig skov

Sort
501 motorvej, under anlæg
502 landevej, under anlæg
503 vej, under anlæg
504 mindre vej
505 god skovvej
506 god sti, skovvej

112 punkthøj

301 sø

406

langsomt gennemløbelig
skov

507 sti

113 aflang punkthøj

302 lille sø, dam

407

langsomt gennemløbelig
underskov

508 utydelig sti

114 lavning

303 vandhul

408

svært gennemløbelig
skov

509 hugning

115 lille lavning

304 impassabel å med vad

409 sværtgennemløbelig
underskov

116 hul

305 bred grøft, å

410

117 ujævnt terræn

306 grøft, bæk

411 bedre gennemløbsretning

512 bro, spang

118 speciel terrængenstand

307 lille grøft

412 frugtplantage

513 bro

svært gennemtrængeligt
skov

510 tydelig stiforgrening
511 utydelig stiforgrening

