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Horisontbeskrivelse

Oe (-5 - 0 cm):
Ekstremt humusrig.

A (0 - 40 cm):
Mørk gulligbrun  (10YR 4/4 f) ler; humusrig;  svag subangulær struktur; sprød
konsistens; utallige rødder af alle størrelser; horisontgrænsen er klar og bølget.

Bw (40 - 85 cm):
Gullig brun (10YR 5/8 f) sandet silt med  indblanding af ler; få pletter af farven
meget blegbrun (10YR 5/8 f), pletterne er mellemstore, afrundede; humusfattig;
svag angulær struktur; meget sprød konsistens; hyppigt forekommende rødder af
alle størrelser; horisontgrænsen er gradvis og bølget.

C (85 - cm):
Lyserød (7,5YR 7/4 f) lerholdigt siltet sand med indblanding af ler; en del pletter af
farven gullig brun (10YR 5/8 f), pletterne er store, vandret stribede; humusfattig;
meget svag pladestruktur; meget sprød konsistens; nogle fine rødder.

Moræneler over
morænesand
Meget veldrænet
> 150 cm
150 cm
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556 6172
Sønderskov
20 m
Yngre moræne
På skråning
0 - 2 °
Løvskov
8,0 °C
600 mm
< 350 mm

2004  Sønderskov

Profilet ligger på skråning i et kuperet ungmoræne-
landskab og er dannet på moræneaflejringer.
Profilet er ikke særligt veludviklet, dog er det præ-
get af forbruning som følge af forvitring. Jorden er
meget veldrænet.
Øverst kommer et mørkt, ekstremt humusrigt mor-

lag på 5 cm efterfulgt af en 40 cm tyk humusrig A-hori-
sont. Under denne ses en 45 cm tyk, humusfattig og
forbrunet Bw-horisont. C-horisonten ses fra 85 cm.
Teksturen er i A-og Bw-horisonterne ler, mens den i C-
horisonten er lerholdigt siltet sand, der bliver til ler dy-
bere i profilet.
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Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer og rød-
der er observeret til dybere end 85 cm.



2004  Sønderskov

Profilvarianter

Profiler af denne type har en meget høj vand-
forsyningsgrad. Der er ingen rodrumsbegrænsende
faktorer.
Teksturen har et større indhold af de finere fraktio-
ner og mindre groft mellemsand og grovsand end
jordtyperne i de lavere vandforsyningsgrader.
Sammen med det meget organiske materiale i A-
horisonten giver dette en meget god vandhold-
ende evne.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vandforsyningen er meget høj. Der er tale om en
skovjord med dyb, humusopblandet A-horisont
som tegn på aktivitet af rødder og fauna. Der fore-
ligger ingen næringsstoftal, men pH er forholdsvis
lav i hele profilets dybde som tegn på at profilet er
kalkfrit. Forvitringen er formodentlig ret beskeden.
Profilets manglende podsolering tyder på et godt
nedbrydningsmiljø med god næringsstofcirku-
lation. På denne baggrund vurderes nærings-
niveauet til at være middelhøjt (4). Træartsvalget
er frit. Lokaliteten er velegnet til løvblandskov af
bøg med indblanding af fx. ask, ær og avnbøg. Jor-
den kan komprimeres ved færdsel med maskiner
pga. den finkornede tekstur. Faste sporsystemer
kan begrænse skaderne til 10% af arealet.
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