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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 40 cm):
Mørk brun (10YR 4/3 f) siltet sand; humusholdig; svag subangulær struktur; sprød
konsistens; indeholder jordbrugskalk overvejende som noduler; meget få, små
sten af alle former; hyppigt forekommende fine og tykke rødder; horisontgrænsen
er klar og bølget.

Bt(g)1 (40 - 72 cm):
Gullig brun (10YR 5/4 f) ler; mange pletter af farven lys brunlig grå (2,5Y 6/2 f)
pletterne er store, brogede; desuden findes pletter med farven kraftig brun (7,5YR
5/8 f); gleypletter på brunlig eller gullig bund; humusfattig; moderat medium
subangulær struktur; fast konsistens; meget få, små både bløde og hårde afrun-
dede noduler, der består af en blanding af jern- og manganforbindelser; nogle fine
rødder; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

2Bt(g)2 (72 - 135 cm):
Gullig brun (10YR 5/4 f) meget svær ler; mange pletter af farven lys olivengrå (5Y 6/
2 f), pletterne er store, lodret stribede; desuden findes pletter med farven gullig
brun (10YR 5/8 f); grålige gleyslirer på brund bund; humusfattig; få fine rødder;
horisontgrænsen er abrupt og jævn.

2Cg (135 - cm):
Gullig brun (10YR 5/4 f) meget svær ler; mange pletter af farven lys olivengrå (5Y 6/
2 f), pletterne er store, lodret stribede; desuden findes pletter med farven gullig
brun (10YR 5/8 f); grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; fast konsistens;
indeholder kalk overvejende som pulver.
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Profilet ligger på bakke i svagt kuperet terræn og
er dannet på moræneaflejringer.
Profilet er præget af lernedslemning, højtliggende
vandstuvning og er pløjet. Jorden er ufuldstæn-
digt drænet og kalken er udvasket til 135 cm.
Øverst kommer et 40 cm tykt humusholdigt pløje-
lag, Ap-horisonten. Under denne ses en 32 cm tyk,

humusfattig Bt(g)1-horisont med lerudfældning og
pseudogleypræg. Herefter kommer en 63 cm tyk og mere
lerholdig 2Bt(g)2-horisont ligeledes med pseudogley-
præg. Cg-horisonten ses fra 135 cm og er gleypræget
og kalkholdig.
Teksturen er i A-horisonten siltet ler, i Bt(g)1-horison-
ten ler og i 2Bt(g)2-horisonten meget svær ler. I C-hori-

sonten er der meget svær ler.
Rødder er observeret ned i 2Bt(g)2.
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Profilvarianter

Profiltypen har ingen rodrumsbegrænsende fakto-
rer over de grundvandspåvirkede horisonter.
Profiler i denne vandforsyningsgrad er alle udsat
for vandpåvirkning mellem 40 og 80 cm´s dybde.
I (I) ses i lighed med typeprofilet en tyk Ap-hori-
sont, der dog er mere humusrig somfølge af højt-
stående vand. Umiddelbart under denne ses
gleypræg med rødpletning og underliggende
afblegede horisonter.
 (II) er præget af grundvandsgley til op under pløje-
laget hvorimod der i (III) ses kraftig pseudogley
fra ca. 40 cm.
Horisonter med afblegede, grålige slirer (pseudo-
gleyslirer), fremkommer ved midlertidigt vand-
mættede betingelser. Gleyhorisonter med grå/blå
farver indicerer en mere permanent vandmætning.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vandforsyningen i en ekstrem tørkesituation bli-
ver kun middellav, fordi meget af det vand, der bin-
des i svær lerjord ikke er plantetilgængeligt. Me-
get lerede horisonter tilbageholder 30 % (vol.) vand
ved visnegrænsen. Morænens naturlige kalkind-
hold er opløst og udvasket ned til 135 cm�s dybde.
Dette giver profilet en meget høj næringsstatus
for basekationerne (6) og højt pH.
Jorden er kendetegnet ved, at højeste middel-
grundvandsstand er mellem 40-80 cm under ter-
ræn. Eg, lind, ædelgran og avnbøg kan udvikle sta-
bile rodsystemer på en kompakt, vekselvåd jord
som denne. Disse arter er ret tolerante overfor pe-
rioder i vækstsæsonen, hvor røddernes respiration
er hæmmet af vandmætning. Ask har samme egen-
skaber og vil opnå høj bonitet. Følsomme arter som
bøg og især ær vil formodentlig blive påvirket af
de destabiliserende tørkeår, som erfaringsmæssigt

opstår med mellemrum. Selvom der i denne profil er
50 cm permanent rodrum, kan det ikke forhindre
toptørhed i forbindelse med ekstrem tørke. Blandt
nåletræerne er thuja og cypres gode alternativer,
mens granarterne vil være produktive, men tidligt
stagnerende og ustabile. Douglas og lærk bør und-
gås, da de ikke tolererer dårligt luftskifte, og som
konsekvens heraf danner skiverod. Ved tung færd-
sel i vådt føre vil der opstå ælteskader, som øde-
lægger jordens porestruktur.
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