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Horisontbeskrivelse

Ap1 (0 - 34 cm):
Mørk brun (7,5YR 4/2 f) lerholdigt siltet sand; humusholdig; svag subangulær
struktur; sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overvejende som noduler;
lag af små sten; hyppigt forekommende tykke rødder; horisontgrænsen er abrupt
og jævn.

Ap2 (34 - 45 cm):
Mørk brun (10YR 4/3 f) lerholdigt siltet sand; humusholdig; meget få, små til mel-
lemstore sten; nogle fine rødder; horisontgrænsen er klar og bølget.

E/Ap2 (45 - 57 cm):
Gullig brun (10YR 5/6 f) leret siltet sand; humusfattig; meget få, små til mellemstore
sten; nogle fine rødder; horisontgrænsen er klar og bølget.

Bw (57 - 80 cm):
Gullig brun (10YR 5/8 f) leret siltet sand; humusfattig; meget få, små til mellemstore
sten; få fine rødder; indblandinger fra Ap2; horisontgrænsen er gradvis.

Bw(g)1 (80 - 105 cm):
Brunlig gul (10YR 6/6 f) leret siltet sand; en del kraftigt brune (7,5YR 5/8 f) gleypletter
på brunlig/gullig bund; humusfattig; meget få sten; meget få, små, hårde, afrun-
dede jernoxider og -hydroxidnoduler; meget få fine rødder; klar, jævn horisont-
grænse

Bw(g)2 (105 - 130 cm):
Meget blegbrun (10YR 7/4 v) leret siltet sand; en del rødlig gule (10YR 6/8 v)
gleypletter på brunlig/gullig bund; humusfattig; meget få, små sten; meget få, små,
bløde, irregulære  jern- og mangannoduler; horisontgrænsen er klar og bølget.

C(g) (130 - cm):
Brunlig gul (10YR 6/6 f) leret siltet sand; meget blegbrune (10YR 7/3 f) gleypletter
på brunlig/gullig bund; humusfattig; meget få sten; få manganoxid og -
hydroxidnoduler
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Profilet ligger på næsten fladt terræn og er dannet
på moræneaflejringer.
Profilet er præget af grundvand og forbruning og
er pløjet. Jorden er moderat veldrænet.
Øverst kommer et 34 cm tykt pløjelag, Ap1-hori-
sonten, der er humusholdig og har en skarp
grænse til Ap2-horisonten på 11 cm. Herunder føl-
ger en humusfattig E/Ap2, hvor der forekommer

udvaskede partier, E-materiale, sammen med partier med
Ap2-materiale. Horisonten er 12 cm. Denne efterfølges
af en 48 cm tyk horisont, der er forbrunet p.g.a. forvit-
ring og er humusfattig. Den er delt i en øvre 23 cm tyk
Bw-horisont og en nedre 25 cm tyk Bw(g)1-horisont,
der er rødplettet som følge af midlertidigt vandmættede
forhold og har udfældet jern som noduler. Efterfølgende
ses Bw(g)2-horisont på 25 cm, der har et lidt højere ler-

og siltindhold og er tydeligt præget af røde og
grå/blå pletter som følge af vandpåvirking. C(g)-
horisonten ses fra 130 cm og har tydelige pseudo-
gleyslirer.
De vandpåvirkede Bw(g)2- og C(g)-horisonter in-
deholder mangannoduler.
Teksturen i Ap1- og Ap2-horisonterne er lerhol-
digt siltet sand, i resten af profilet leret siltet sand.
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Profilvarianter

Profiltypen har ingen rodrumsbegrænsende fakto-
rer over de vandpåvirkede horisonter.
Jordene i denne vandforsyningsgrad er alle udsat
for vandpåvirkning mellem 80 og 160 cm´s dybde.

Træartsvalg og skovdyrkning

pH i underjordshorisonterne er lave, hvilket tyder
på, at udgangsmaterialet har lav bufferkapacitet
og/eller lav forvitringshastighed. Vandforsyningen
er høj, og vil kunne give ret høj biomasseproduk-
tion. Træartsvalget er frit, men produktionen vil på
langt sigt nok være størst hos de arter, der tolere-
rer sure forhold og moderat næringsstofforsyning.
Her tænkes først og fremmest på nåletræ.
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