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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 25 cm):
Mørk brun  (10YR 3/3 f) lerholdigt siltet sand; humusholdig; svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; jordbrugskalket; meget få, små sten af alle for-
mer; nogle fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

A (25 - 39 cm):
Mørk brun  (10YR 3/3 f) lerholdigt siltet sand; humusholdig; svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; meget få, små til mellemstore sten af alle former;
få fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

E (39 - 69 cm):
Mørk gulligbrun  (10YR 4/4 f) lerholdigt siltet sand; humusfattig; meget svag
subangulær struktur; meget sprød konsistens; meget få, små til mellemstore sten
af alle former; meget få fine rødder; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

Bt1 (69 - 106 cm):
Mørk gulligbrun (10YR 4/6 f) ler; få store, afrundede gullig røde (5 YR 5/8 f) pletter;
humusfattig; moderat grov angulær struktur; sprød konsistens; meget få, små til
mellemstore sten af alle former; horisontgrænsen er gradvis.

Bt2 (106 - cm):
Mørk gulligbrun (10YR 4/6 f) ler; få store, afrundede gullig røde (5 YR 5/8 f) pletter;
humusfattig; moderat grov angulær struktur; sprød konsistens; meget få, små til
mellemstore sten af alle former; horisontgrænsen er gradvis.
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1967  Rødvig

Profilet ligger på plan flade og er dannet på
moræneaflejringer.
Profilet er præget af lernedslemning og er pløjet.
Jorden er veldrænet.
Øverst kommer en mørk, humusholdig Ap-hori-
sont, pløjelaget, på 25 cm efterfulgt af en A-hori-
sont. Denne er humusholdig og 14 cm tyk. Efter-

følgende ses en lidt lysere og humusfattig udvasknings-
horisont, E-horisonten, der her et ringere indhold af ler
end de ovenliggende horisonter. Herunder kommer en
tyk lerudfældningshorisont, Bt, der er humusfattig og
delt i en øvre 37 cm tyk Bt1-horisont og en nedre Bt2-
horisont.
Teksturen i A- og E-horisonterne er lerholdigt siltet

sand, mens resten af profilet er ler.
Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer og
rødder er observeret til 69 cm.
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1967  Rødvig

Profilvarianter

Profiler af denne type har en høj vandforsynings-
grad. Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer,
og teksturen har et større indhold af silt og fin-
sand end jordtyperne i de lavere vandforsynings-
grader. Sammen med det organiske materiale i A-
horisonten giver dette en god vandholdende evne.
(I) er upløjet og har en en mørk og humusrig A-
horisont på 15 cm over en tyk lidt lysere E-hori-
sont.
(II) er pløjet, og pløjelaget efterfølges at en meget
tyk humusholdig A2-horisont til 76 cm. Der er in-
gen lerudvasknings- og lerudfældningshorisonter.
Humusindholdet i de tykke A-hoisonter bidrager
væsentligt til jordens vandholdende evne.
I (III) ses en jord uden egentlig jordbundsudvikling.
Umiddelbart under pløjelaget kommer den kalkhol-
dige C-horisont, hvis store indhold af silt giver en
god vandforsyning.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vand- og næringsstofforsyning er høj, og profilets
farver viser, at den er veldrænet, selvom teksturen
skifter til svær ler i 70 cm�s dybde. Træartsvalget er
frit, men man bør se bort fra arter som birk og rødel,
der ikke vil udnytte lokaliteten optimalt. Der vil
kunne dyrkes selvforyngende blandskovssystem-
er af både løv og nål under naturnære former med
forventning om, at der udvikles en produktiv be-
voksning. Lokaliteten er velegnet til løvblandskov
af bøg, ask og ær. Lind, avnbøg og fuglekirsebær
vil også udvikles virkelig godt.
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pA 52-0 21 51 51 51 21 42 7 01< 6,2 0 35,1 541,0 4,01 6,6 4,7 04,1

A 93-52 11 61 61 41 11 22 8 01< 2,2 0 92,1 421,0 4,01 3,6 0,7 36,1

E 96-93 8 01 11 01 01 03 12 01< 4,0 0 32,0 6,6 5,7 35,1

1tB 601-96 52 51 31 41 11 61 5 01< 4,0 0 32,0 5,6 3,7 56,1

2tB 531-601 42 61 41 41 01 61 6 01< 3,0 0 81,0 003,0 6,0 7,6 6,7 77,1
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A 93-52 34,8 52,0 91,0 40,0 19,8 3 21 37 22 13

E 96-93 79,3 11,0 70,0 40,0 91,4 1 5 67 71 15

1tB 601-96 34,11 74,0 81,0 80,0 61,21 2 41 58 51 65

2tB 531-601 81,11 23,0 71,0 01,0 77,11 2 31 78 41 43
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