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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 37 cm):
Mørk brun (10YR 3/3 f) svagt lerholdigt siltet mellemsand; en del pletter af farven
gullig brun (10YR 5/8 f), pletterne er mellemstore; humusholdig; meget svag
subangulær struktur; meget sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overve-
jende som noduler; meget få, små, overvejende kantede sten; hyppigt forekom-
mende fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

Bw1 (37 - 91 cm):
Brunlig gul (10YR 6/8 f) svagt lerholdigt siltet mellemsand; en del pletter af farven
mørk brun (10YR 4/3 f), pletterne er store, brogede; desuden findes pletter med
farven gul (10YR 7/8 f); humusfattig; meget svag subangulær struktur; meget
sprød konsistens; nogle fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

Bw2 (91 - 101 cm):
Meget blegbrun (10YR 7/4 f) svagt lerholdigt siltet finsand; få pletter af farven
kraftig brun (7,5YR 5/8 f), pletterne er mellemstore, afrundede; gleypletter på brun-
lig eller gullig bund; humusfattig; meget svag subangulær struktur; meget sprød
konsistens; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

C1 (101 - 138 cm):
Gul (10YR 7/8 f) svagt lerholdigt siltet finsand; en del pletter af farven gullig brun
(10YR 5/6 f), pletterne er store, lodret stribede; humusfattig; moderat medium
angulær struktur; fast konsistens; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

C2 (138 -  cm):
Gul (10YR 7/8 f) svagt lerholdigt siltet finsand; en del pletter af farven gullig brun
(10YR 5/6 f), pletterne er store, lodret stribede; humusfattig; moderat medium
angulær struktur; fast konsistens
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Profilet ligger på næsten fladt terræn og er dannet
på havaflejringer.
Profilet er med pløjelag og præget af forbruning.
Jorden er veldrænet.
Øverst en mørk, humusholdig Ap-horisont på 37
cm (pløjelag). Under Ap-horisonten følger en Bw-
horisont, der er forbrunet p.g.a. forvitring. Bw-

horisonten er humusfattig. Den er delt i en øvre 54 cm
tyk Bw1-horisont og en nedre 10 cm tyk, lys Bw2-hori-
sont. C-horisonten ses fra 101 cm´s dybde og er delt i
en øvre 37 cm tyk C1-horisont og en nedre C2-horisont.
Teksturen er i Ap- og Bw1-horisonterne svagt lerhol-
digt siltet mellemsand, der skifter til svagt lerholdigt
siltet finsand i Bw2-horisonten. I C1-horisonten er der

leret sandet silt og i C2-horisonten svagt lerhol-
digt siltet finsand. Der er ingen rodrums-
begrænsende faktorer, og rødder er observeret til
91 cm.
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Profilvarianter

Profiler af denne type har en høj vandforsynings-
grad. Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer,
og teksturen har et større indhold af silt og finsand
end jordtyperne i de lavere vandforsyningsgrader.
Sammen med det organiske materiale i pløjelaget
giver dette en god vandholdende evne.

Træartsvalg og skovdyrkning

Profilet vandforsyning vil afhænge meget af den
effektive roddybde. I den øverste meter er vand-
forsyningsgraden lav, men teksturen skifter fra 91
cm�s dybde, hvor indholdet af grovsilt og finsand
øger vandkapaciteten. Træarter som eg, ædelgran,
skovfyr, douglas og bøg, der evner at lave dybe
rodsystemer, vil kunne få gavn af dette og blive
meget vindfaste bevoksninger. Eneste nærings-
stofindikator er pH, som antyder, at det marine sedi-
ment er forholdsvis rigt på calcium, mens den rød-
brune farve tyder på, at andre næringsstoffer frigi-
ves ved forvitring. Etablering af skov vil formodent-
ligt øge humusindholdet i overjorden pga. træart-
ernes let forsurende virkning og et ændret ned-
brydningsklima i form af mindre direkte lys og var-
me, som tilføres jordbunden. Træartsvalget er frit.
Nyplantninger og unge kulturer vil være relativt
tørkefølsomme pga. overjordens grovere tekstur.
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pA 73-0 4 2 7 42 23 92 1 01< 8,1 0 60,1 780,0 1,21 2,5 9,6 23,1
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1C 831-101 5 5 82 24 31 7 0 01< 3,0 0 81,0 4,5 2,6 85,1

2C 061-831 3 3 91 64 32 5 0 01< 2,0 0 21,0 2,5 2,6 55,1
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