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Lokalitet
Kote
Landskabstype
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Hældning
Vegetation
Temp. (årsgns.)
Nedbør, år
Nedbør, vækstsæson

Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 28 cm):
Meget mørk brun (10YR 2/2 f) svagt lerholdigt siltet mellemsand; humusrig; inde-
holder jordbrugskalk overvejende som noduler; få, sten; hyppigt forekommende
mellemstore rødder; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

Bh (28 - 40 cm):
Sort  (5YR 2,5/18 f) svagt lerholdigt groft mellemsand; en del pletter af farven
meget mørk brun (7,5YR d a f), pletterne er mellemstore, brogede; gleypletter på
brunlig eller gullig bund; humusfattig; få, mellemstore sten af alle former; meget få,
store, hårde, irregulære noduler, der består af jernoxider og -hydroxider; svagt
diskontinuert, svagt cementeret al-lag; horisontgrænsen er klar og bølget.

Bsm (40 - 60 cm):
Kraftig brun (7,5YR 5/8 f) svagt lerholdigt groft mellemsand; en del pletter af far-
ven meget mørk brun (7,5YR 2,5/3 f), pletterne er mellemstore og brogede; desuden
findes pletter med farven meget blegbrun (10YR 7/4 f); gleypletter på brunlig eller
gullig bund; humusfattig; få, mellemstore sten af alle former; meget få, store, hårde
irregulære jernoxid og -hydroxidnoduler; svagt diskontinuert, stærkt cementeret
al-lag; horisontgrænsen er klar og bølget.

Bs (60 - 96 cm):
Brunlig gul (10YR 6/8 f) svagt lerholdigt groft mellemsand; en del pletter af farven
kraftig brun (7,5YR 5/8 f), pletterne er store, brogede; desuden findes pletter med
farven meget blegbrun (10YR 7/4 f); gleypletter på brunlig eller gullig bund; humus-
fattig; meget få, små sten; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

2Cg (96 - cm):
Gullig brun (10YR 5/6 f) lerholdigt siltet sand; en del pletter af farven gullig rød
(5YR 5/8 f), pletterne er mellemstore, afrundede; gleypletter på brunlig eller gullig
bund; humusfattig; mange, mellemstore sten.
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Vandforsyningsgrad 2 Lokalitetsklasse 23m

Profilet ligger på næsten fladt terræn på bakkeø og
er dannet på aflejringer af smeltevandssand over
moræne.
Profilet er præget af tydelig podsoldannelse og af
grundvand, og er pløjet. Jorden er moderat vel-
drænet.
Øverst er et humusrigt pløjelag, Ap-horisonten,

på 28 cm, der efterfølges af en Bh-horisont på 12 cm
med humusudfældning og svag cementering. Under
denne ses en 20 cm tyk, humusfattig Bsm-horisont med
udfældninger af jern og aluminium, der bevirker en stærkt
sammenkitning (cementering) af sandkornene (al-lag).
Herunder kommer en humusfattig Bs-horisont på 36 cm.
I 96 cm ses 2Cg-horisonten, der markerer overgangen

til morænematerialet og som er påvirket af grund-
vand i form af rødpletninger af horisonten.
Teksturen er i Ap- og Bh-horisonterne svagt ler-
holdigt siltet mellemsand, i Bsm- og Bs-horison-
terne svagt lerholdigt groft mellemsand og i 2Cg-
horisonten lerholdigt siltet sand.
Pløjes al-laget op, vil vandforsyningsgraden blive
type 7
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Profilvarianter

Profiler af denne type har en lav vandforsynings-
grad som følge af den højtliggende cementering og
udviklingen på et groft sandet materiale. Den højt-
liggende cementering vil virke hæmmende for rød-
dernes udvikling og begrænse rodrummet, og det
grove sandede materiale, med kun lidt ler og silt, har
kun lille vandholdende evne. Dog vil tilstedeværel-
sen af meget humusrige lag bedre vandforsynin-
gen, hvorved vandforsyningsgraden stiger fra 1 til
2.
(I) har en cementering, der ligger lidt højere end på
typeprofilet, hvorfor vandforsyningsgraden her bli-
ver 1. Samtidig er (I) vandpåvirket fra ca. 50 cm´s
dybde, hvorfor denne jord ville få en vandfor-
syningsgrad 8, hvis al-laget blev pløjet op.

Træartsvalg og skovdyrkning

Lokaliteten har lavt - middellavt næringsstofniveau
(2-3) og vil uden jordbearbejdning blive tørke-
præget (vandklasse 2). Hvis man vælger at bryde
de cementerede lag med en grubber, øges det po-
tentielle rodrum, og vandforsyningsklassen bliver
7. Mange træarter evner at sende rødder ned i den
lerholdige moræneaflejring, der dækkes af 96 cm
sand. Skovfyr, eg, ædelgran, douglasgran, grandis
og lærk kan foreslås som optimale. Rødgran og
sitkagran vil også have udbytte af at sende sæn-
kere ned i moræneaflejringen. Eg og de fleste an-
dre løvtræer vil trives fint, men have lav biomasse-
produktion. Vandforsyningen i nye kulturer vil
være kritisk i en tør sommer.
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