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Horisontbeskrivelse

O (-3 - 0 cm):
Mørkebrunt morlag.

A (0 - 8 cm):
Mørkegrå (10YR 4/1 t) siltet mellemsand med mange hvide kvartskorn; humushol-
dig; meget svag subangulær struktur; meget sprød konsistens; meget få sten;
mange rødder; horisontgrænse er klar og irregulær.

E (8 - 20 cm):
Lystgrå (10YR 7/2 t) siltet mellemsand; humusfattig; meget svag subangulær struk-
tur; meget sprød konsistens; få sten; få rødder; horisontgrænsen er klar og irregu-
lær.

Bs1 (20 - 33 cm):
Mørkebrun (7,5YR 4/4 f) lerholdigt siltet sand, der i de øverste cm er (5YR 5/3 f);
humusholdig; svag subangulær struktur; sprød konsistens; pletvis stærkt cemente-
ret; meget få sten; mange rødder; horisontgrænsen er gradvis og jævn.

Bs2 (33 - 50 cm):
Stærk brun (7,5YR 5/6 f) lerholdigt siltet sand; humusfattig; svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; pletvis svagt cementeret; meget få sten; få
rødder; horisontgrænsen er klar og jævn.

Ex (50 - 82 cm):
Lys gulbrun (2,5Y 6/4 f) lerholdigt siltet sand; humusfattig; massiv struktur; fragipan;
få sten; meget få rødder; horisontgrænsen er gradvis og jævn.

Bt(g)x (82 - cm):
Stærk brun (7,5YR 5/6 f) leret siltet sand med lysere og mere sandede aggregat-
overflader; humusfattig; veludviklet fragipan; meget få sten; ingen rødder.
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Profilet er dannet på en lerfattig moræneaflejring
og jorden er veldrænet.
Øverst er et 3 cm tyndt morlag over en mørk, hu-
musrig A-horisont. Denne efterfølges af en lidt ly-
sere, 12 cm tyk og humusfattig E-horisont. Herun-
der ses en humusholdig Bs1-horisont på 13 cm,
der er pletvis stærkt cementeret og med et højere

lerindhold end de over- og underliggende horison-
ter. Under denne kommer en 17 cm tyk, humusfattig
Bs2-horisont med en pletvis svag cementering.
Derefter følger en Ex-horisont på 32 cm, der er præ-
get af fragipan (ler-al). I bunden ses en Bt(g)x-hori-
sont præget af veludviklet fragipan og pseudogley.
Bt-horisonten har et højere lerindhold end de oven-
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liggende horisonter.
Rødder er konstateret til 82 cm.
Teksturen er i A- og E-horisonterne siltet mellem-
sand, i Bs- og Ex-horisonterne lerholdigt siltet sand
og i Bt-horisonten leret siltet sand.

Det formodede pedologiske udviklingsforløb:
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Profiludviklingsforløb Træartsvalg og skovdyrkning
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A 8-0 2 8 41 21 03 62 8 01< 1,3 0 18,1 80,0 32 6,3 5,4

E 02-8 2 9 41 31 82 52 8 01< 5,0 0 92,0 7,3 6,4

1sB 33-02 9 01 21 21 62 12 8 01< 5,2 0 74,1 7,3 2,4

2sB 05-33 5 9 8 01 72 92 11 01< 7,0 0 14,0 3,4 7,4

xE 28-05 5 9 01 21 82 62 9 01< 7,0 0 14,0 4,4 8,4

x)g(tB 011-28 31 9 9 01 52 62 8 01< 0 9,3 7,4

)g(tB 061-051 41 8 11 11 32 42 9 01< 0 0,4 7,4

Vandforsyningen er middellav, selvom rodud-
bredelsen begrænses af en fragipan fra ca. 80 cm.
Intensiteten af finrødder under denne dybde er ret
begrænset hos de fleste arter, medmindre der dy-
bere nede er noget at komme efter i form af bedre
vand- og næringsstofforsyning. pH og nærings-
stofniveau er lavt, især hvad angår magnesium.
Træartsvalget skal under hensyntagen til vand-
og næringsstofforsyning koncentreres om ret nøj-
somme arter, dvs. nåletræerne. Eg, bøg og evt. skov-
lind kan også anvendes, men produktionen vil være
begrænset. Bævreasp, birk og røn indfinder sig
spontant med tiden, da frøkilderne ofte findes i
omgivelserne og spredes med vinden eller med
fugle.
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Profilet er tydeligt podsoleret, men har også præg
af lernedslemning. I profilet findes også en fragi-
pan, der sandsynligvis er dannet af periglaciale
processer.
Lernedslemningen synes foregået ad to omgange:
Først er der blevet dannet en almindelig udvask-
ningsjord med en dyb E-horisont og en underlig-
gende Bt-horisont. Senere er der i forbindelse med
en podsolering i toppen af profilet foregået ler-
nedslemning til Bs1-horisonten.
Efter at jorden har udviklet sig omkring fragipanen
(nederst i E og øverst i Bt), er denne begyndt at
degradere, hvorved der er opstået lerfattige tun-
ger, der strækker sig ned i Bt-horisonten. Nedsi-
vende vand vil da løbe hurtigt ned gennem de ler-
fattige tunger, men bremses i bunden af disse, hvor-
ved der opstår periodisk vandstuvning i profilet
med pseudogleypræg til følge.
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A 8-0 73,0 51,0 70,0 30,0 26,0 5 5 21 *02 61 004 001
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