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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 26 cm):
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 f) sand; humusholdig; meget svag subangulær
struktur; meget sprød konsistens; hyppigt forekommende fine rødder; horisont-
grænsen er abrupt og jævn.

C (26 - 53 cm):
Lys grå (2,5Y 7/2 f) sand; humusfattig; meget svag subangulær struktur; meget
sprød konsistens; horisontgrænsen er abrupt og bølget.

2Cg1 (53 - 121 cm):
Lys olivengrå (5Y 6/2 f) leret siltet sand; en del pletter af farven gullig brun (10YR
5/8 f), pletterne er store og brogede; gleypletter på brunlig eller gullig bund; humus-
fattig; svag subangulær struktur; sprød konsistens; svagt indhold af kalk overve-
jende som noduler; horisontgrænsen er klar og jævn.

2Cg2 (121 - cm):
Olivengrå (5Y 5/2 f) leret siltet sand; få pletter af farven lys olivenbrun (2,5Y 5/2 f),
pletterne er mellemstore; pletter på grålig eller blålig bund; humusfattig; svag
subangulær struktur; fast konsistens; svagt indhold af kalk overvejende som
noduler.
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Profilet ligger på jævn flade og er dannet på aflej-
ringer fra Litorinahavet.
Profilet er svagt udviklet med pløjelag og præget
af  grundvand. Jorden er dårligt drænet.
Øverst et mørkt, humusholdigt pløjelag, Ap-hori-
sonten, på 26 cm, hvorefter der følger en humus-
fattig C-horisont på 27 cm. C-horisonten er meget

lys. Under C-horisonten ses 2Cg-horisonten, der mar-
kerer et skift til et mere leret udgangsmateriale. 2Cg-
horisonten er delt i en øvre 2Cg1-horisont på 68 cm og
en nedre 2Cg2-horisont. 2Cg1-horisonten er præget af
brunlige pletter, mens 2Cg2 er præget af reducerede
grå/blå farver. 2Cg-horisonten er kalkholdig, stigende
mod bunden. Der er fundet skalfragmenter i 53 cm´s

dybde.
Teksturen er i Ap- og C-horisonterne sand, mens
den i 2Cg-horisonten er leret siltet sand.
Rødder er kun konstateret i pløjelaget.
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Profilvarianter

Profiltypen har ingen rodrumsbegrænsende fakto-
rer over de grundvandspåvirkede horisonter.
Jorde i denne vandforsyningsgrad er alle udsat for
grundvandspåvirkning mellem 40 og 80 cm�s dyb-
de.
På (I og II) kan i henholdsvis 90 og 76 cm´s dybde
ses en ensartet blå/grå farvning. Disse horisonter
er udsat for længerevarende vandmætning, der
medføre en opløsning og fjernelse af jern. Over
disse afblegede horisonter ses i (I og III) horison-
ter med pletninger i røde farver, kraftigst i 60 cm
hhv. 40 cm, som stammer fra opløst og udfældet
jern. Disse pletninger indicerer  vandmætning i va-
rierende tidsrum.
I (II) ses en tydelig lagdeling i aflejringen.

Træartsvalg og skovdyrkning

Profilet er et eksempel på en dårligt drænet, grund-
vandspåvirket jord på litorina flade (stenalder-
havet). Grundvandsstanden svinger over året og
er ikke udtalt høj i vækstsæsonen, idet der ikke
blev konstateret grundvand, da profilet blev gra-
vet i juni måned, evt. som følge af markdræning.
Det kan ændre sig i begge retninger ved tilplant-
ning. Teksturskiftet fra siltet finsand til kalkhol-
digt leret siltet sand i 53 cm�s dybde giver mulig-
hed for vandstuvning ved overgangen. Pløjelaget
har et højt humusindhold pga. græsvegetationens
store finrodsproduktion og langsom omsætning
af dødt organisk stof. Jordtypen er velegnet til ask,
rødel og eg, og må betegnes som moderat nærings-
rig, selvom en del af næringsstofferne, især kalium,
skal findes i den lerholdige underjord. Rødgran vil
ikke blive sund og stabil pga. kalkindhold og dræ-

tnosiroH gk+lomc(renoiegilettybmO 1- )
esaB
.ntæm

VTP KZR
BCD
gkgm 1-

nvaN edbyD aC gM K aN
latoT
resab

eruS
renoi

CEC % % mm eF lA

pA 62-0 34,11 18,0 50,0 40,0 33,21 4 61 87 13 08 0032 005

C 35-62 45,0 50,0 10,0 20,0 26,0 1 2 83 7 81 002 001

1gC2 121-35 4 12 141 0012 003

2gC2 041-121 2 81 43 0011 004

mc001litlatoT 591

ahgk 1- mc35lit 6108 053 18

mc061litlatoT
ahgk 1-

013

uaevinsgniræN 6 3 1

tnosiroH

%eslerrøtsnroK
.grO

fots
klaK C N N/C Hp

.loV
tgævreL

tliS -niF
dnas

dnasmelleM -vorG
dnas

surG
niF vorG tniF tforG

nvaN edbyD mµ2< mµ02-2
-02
mµ36

-36
mµ521

-521
mµ002

-002
mµ005

-005
mµ0002

mm2> % % % % lCaC
2

H
2
O mc/g 3

pA 62-0 2 4 6 32 14 22 1 01< 9,4 0 88,2 142,0 9,11 4,6 0,7 72,1

C 35-62 2 1 1 71 65 22 1 01< 1,0 0 60,0 3,6 3,7 55,1
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ningsforhold. Den høje pH-værdi, som skyldes frit
kalk i jordbunden kan medføre jern og mangan-
mangel, fordi jern og mangan bindes hårdt og er
svært tilgængeligt for planter ved høj pH. Litorina-
jorde har traditionelt været lokaliteter for rødel og
ask, men fx. sitkagran har også været afprøvet med
vekslende succes. Arter som ikke tåler reduce-
rende, iltfattige forhold i rodzonen, som fx. bøg, ær
og douglas, får skiverod og bliver ustabile overfor
vind. Disse arter frarådes derfor.
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