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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 24 cm):
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f) svagt lerholdigt mellemsand; humusrig; struk-
tur ikke beskrevet; meget sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overve-
jende som noduler; hyppigt forekommende fine rødder; horisontgrænsen er ab-
rupt og jævn.

Bw (24 - 50 cm):
Lys gullig brun (10YR 6/4 f) groft mellemsand; humusfattig; meget svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; meget få fine rødder; horisontgrænsen er ab-
rupt og jævn.

Cg1 (50 - 75 cm):
Grålig brun (2,5Y 5/2 f) svagt lerholdigt groft mellemsand med bånd af sand med
farven mørk gråligbrun (2,5Y 4/2 f); våde afblegede farver; humusfattig; meget
svag subangulær struktur; meget sprød konsistens; horisontgrænsen er abrupt
og jævn.

Cg2 (75 -  cm):
Olivengrå (5Y 5/2 f) mellemsand; få eller ingen pletter på grålig/blålig bund; humus-
fattig; meget sprød konsistens.

Vindaflejret sand
Meget dårligt drænet
100 cm
110 cm
8
1
51
Endoaquept
Mollic Gleysol
1

1117  II SØ
486 6326
Korsø
8 m
Klit
Flade
0 - 0 °
Overdrevsvegetation
7,5 °C
700 mm
350 mm

1603  Korsø

Vindaflejringer                                                                                                                                                   Hedeslette, bakkeø og klit

Vandforsyningsgrad 8 Lokalitetsklasse 51

Profilet ligger på fladt terræn og er dannet på
flyvesandsaflejringer.
Profilet er med pløjelag og præget af forbruning
og højtstående grundvand. Jorden er meget dår-
ligt drænet.
Øverst er en mørk, humusrig Ap-horisont på 24
cm, hvor tykkelsen er resultatet af pløjning. Her-

under ses en 26 cm tyk, humusfattig Bw-horisont, der
er forbrunet p.g.a. forvitring. Den efterfølges af en Cg-
horisont, der er delt i en øvre Cg1 på 25 cm med våde
afblegede farver og en nedre Cg2 domineret af grå/blå
farver.
Teksturen er i Ap-horisonten svagt lerholdigt mellem-
sand, i Bwg-horisonten groft mellemsand, i Cg1-hori-

sonten svagt lerholdigt groft mellemsand og i Cg2-
horisonten mellemsand.
Vandmætning kan virke hæmmende på rødders
vækst, idet der opstår iltfattige forhold. Rødder
forekommer overvejende over de grundvandspå-
virkede horisonter (til ca 50 cm´s dybde), og der er
således observeret meget få, fine rødder ned i Bw-
horisonten.
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Profilvarianter

Profiltypen har ingen rodrumsbegrænsende fakto-
rer over de grundvandspåvirkede horisonter.
Jorde i denne vandforsyningsgrad er alle udsat for
grundvandspåvirkning mellem 40 og 80 cm´s dybde
(I - II).
Det ses som horisonter med afblegede blålige eller
grålige farver. Disse horisonter er udsat for længe-
revarende vandmætning, der medfører en opløs-
ning og fjernelse af jern.
Over disse afblegede horisonter ses ofte horison-
ter med pletninger i røde (I og II) farver, som stam-
mer fra opløst og udfældet jern. Disse pletninger
indicerer vandmætning i varierende tidsrum.

Træartsvalg og skovdyrkning

Profilet er udviklet på vindaflejret sand på litorina-
flade, og har derfor et ret stabilt grundvandsspejl
inden for 1 meters dybde. Under det kalkede pløje-
lag er profilet meget surt og næringsfattigt, selvom
pH 7 i dybden 165 cm tyder på, at der er kalkskaller
i sandet. Eg, rødel, bævreasp og birk er mulige træ-
artsvalg i kraft af deres lave næringsstofkrav og
tolerance overfor rodoversvømmelse. Skovfyr kan
også trives, og produktionen vil generelt få gavn
af grundvandets nærhed. Vindstabiliteten hos
skovfyr vil ikke være optimal pga. et mere fladt
rodsystem. Tendensen til pælerod er mindre udtalt
på gleyjord. Rødgran og sitkagran vil vokse godt,
men ikke være stormfaste. Askedyrkning er også
en mulighed, men produktionen vil blive lav, dog
hjulpet af en forbedret næringsstatus som følge af
landbrugsdriften, der har givet pløjelaget et lavt
C/N forhold på 14. Den langsigtede næringsstof-
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forsyning er derimod lav. Etablering af grøfter vil
være en effektiv måde at stabilisere grundvand-
spåvirkningen på, fordi udgangsmaterialet har god
hydraulisk ledningsevne. Ældre bevoksningerne,
som er vant til at forsyne sig med højtstående
grundvand, kan skades alvorligt af tørke, hvis rød-
derne mister kontakten med grundvandet. Grund-
vandet kan sænkes naturligt i forbindelse med store
nedbørsunderskud som i 1996-1997, eller kunstigt
i forbindelse med regulering.
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