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Horisontbeskrivelse

Ap (0  -  23 cm):
Meget mørk grå (5YR 3/1 f) lerholdigt siltet sand; humusrig; svag subangulær
struktur; sprød konsistens; mange små, overvejende afrundede sten, nogle fine
rødder; horisontgrænsen er abrupt og jævn.

Bw (23  -  43 cm):
Mørk rødlig brun  (5YR 3/2 f) lerholdigt siltet sand; en del pletter af farven mørk
brun (7,5YR 4/4 f), pletterne er mellemstore; desuden findes pletter med farven
meget mørk grå (5YR 3/1 f); humusholdig; svag subangulær struktur; sprød konsi-
stens; mange, små, overvejende afrundede sten, nogle fine rødder; horisontgrænsen
er gradvis og bølget.

C1 (43  -  90 cm):
Brunlig gul (10YR 6/6 f) svagt lerholdigt mellemsand; en del pletter af farven mørk
gulligbrun (10YR 4/6 f), pletterne er store, afrundede; desuden findes pletter med
farven gullig brun (10YR 5/4 f); humusfattig; meget svag subangulær struktur;
meget sprød konsistens; få, små overvejende afrundede sten, få fine rødder; med
indblanding af farven gullig brun (10YR 5/6 f); horisontgrænsen er abrupt og
bølget.

2C2 (90  -   cm):
Meget blegbrun (10YR 7/3 f) svagt lerholdigt groft mellemsand; få pletter af farven
brunlig gul (10YR 6/6 f), pletterne er store; horisontalt stribet gleypræg; humus-
fattig; meget svag subangulær struktur; meget sprød konsistens.
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Profilet ligger på næsten fladt terræn på hedeslette
og er dannet på moræneaflejringer over smelte-
vandsaflejringer.
Profilet er præget af forbruning og er pløjet. Jor-
den er meget veldrænet.
Øverst er et humusrigt pløjelag, Ap-horisonten,
på 23 cm, der efterfølges af en 20 cm tyk, humus-

holdig Bw-horisont, der er forbrunet p.g.a. forvitring.
Bw-horisonten går gradvist over i C1-horisonten på 47
cm, og fra 90 cm´s dybde ses 2C2-horisonten, der mar-
kerer overgangen til smeltevandsaflejringerne.
Teksturen er i Ap- og Bw-horisonterne lerholdigt siltet
sand, i C1-horisonten svagt lerholdigt mellemsand og i
2C2-horisonten svagt lerholdigt groft mellemsand.

Der er ingen rodrumsbegrænsende faktorer og
rødder er observeret til 90 cm.



2-lags jord: Moræneaflejring over smeltevandsaflejring                                                                                                 Hedeslette og bakkeø

1338  Viborg VestermarkVandforsyningsgrad 4 Lokalitetsklasse 33

Profilvarianter

Profiler af denne type har en middellav vand-
forsyningsgrad. Der er ingen rodrumsbegræns-
ende faktorer. I kraft af det lerede og siltede
morænemateriale opnår profilet en samlet vandhold-
ende evne, der placerer det i denne vandfor-
syningsgrad.
Morænematerialet har i denne profiltype en større
mægtighed end i den forgående type.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vandforsyningen er middelhøj og næringsstof-
forsyningen er formodentlig også middelhøj (4),
bedømt på humusindhold og indholdet af ler, silt
og finsand, som giver mulighed frigivelse af næ-
ringsstoffer ved forvitring. Træartsvalget er frit,
men jordtypen indbyder til at plante løvtræ, hvor
især eg (vintereg) og bøg vil opnå ret gode bonite-
ter på jordtypen. Bøgen  skal beskyttes mod forårs-
nattefrost ved brug af hurtigtvoksende ammetræer
eller ved indplantning under en forkultur. Ær, lind
og ask kan også anvendes, hvis andre løvtræer
skal være en del af skovbilledet.
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