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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 26 cm):
Mørk brun (7,5YR 4/2 f) fint mellemsand; meget humusrig; svag subangulær struk-
tur; sprød konsistens; hyppigt forekommende fine til mellemstore rødder; horisont-
grænsen er abrupt og jævn.

Cg1 (26 - 70 cm):
Gul (10YR 7/6 f) svagt lerholdigt groft mellemsand; en del pletter af farven rødlig gul
(7,5YR 6/6 f), pletterne er store, brogede; desuden findes pletter med farven lys
gullig brun (10YR 6/4 f); gleypletter på brunlig eller gullig bund; humusfattig; svag
angulær struktur; meget sprød konsistens; få fine rødder; horisontgrænsen er grad-
vis

Cg2 (70 - cm):
Bleg olivengrøn (5Y 6/3 f) svagt lerholdigt groft mellemsand med bånd af finsand
med farven bleg olivengrøn (5Y 6/3 f); få pletter af farven kraftig brun (7,5YR 5/6 f),
pletterne er mellemstore, vandret stribede; pletter på grålig eller blålig bund; humus-
fattig; svag angulær struktur; ikke klæbrig og ikke plastisk konsistens.

Smeltevandssand
Meget dårligt drænet
128 cm
135 cm
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Psammaquent
Arenic Gleysol
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1211 IV SV
514  6081
Sofiedal
12 m
Hedeslette
Flade
0 - 0 °
Korsblomstrede
7,5 °C
850 mm
> 450 mm
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Profilet ligger på flade på hedeslette og er dannet
på aflejringer af smeltevandssand.
Profilet er med pløjelag og uudviklet. Jorden er me-
get dårligt drænet.
Øverst er en mørk brun, meget humusrig Ap-hori-
sont på 26 cm, hvor tykkelsen er resultatet af pløj-
ning. Herunder ses en 44 cm tyk, gul og humus-
fattig Cg1-horisont med rødfarvning af udfældet

jern i forbindelse med midlertidig grundvandsmætning.
Når horisonten er vandmættet, vil der p.g.a. iltfattige
betingelser ske en opløsning af jern, som genudfældes,
når vandet forsvinder, og der atter kommer ilt tilstede.
Efter Cg1-horisonten kommer en bleg olivengrøn og
humusfattig Cg2-horisont, der er præget af afblegede
blå/grå farver som følge af en mere permanent
grundvandsmætning. Grundvandet ses i 120 cm, men

jorden formodes kunstigt drænet.
Teksturen er i hele profilet svagt lerholdigt groft
mellemsand.
Vandmætning kan virke hæmmende på rødders
vækst, idet der opstår iltfattige forhold. Rødder
forekommer overvejende over de grundvandspå-
virkede horisonter (til 26 cm´s dybde), men der er
observeret få, fine rødder ned i Cg2-horisonten.
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Profilvarianter

Profiltypen har ingen rodrumsbegrænsende fakto-
rer over de grundvandspåvirkede horisonter.
Jorde i denne vandforsyningsklasse er alle udsat
for grundvandspåvirkning mellem 0 og 40 cm´s
dybde (I - II).
På (I) kan i bunden ses horisonter med afblegede
blålige eller grålige farver. Disse horisonter er ud-
sat for længerevarende vandmætning, der medfø-
rer en opløsning og fjernelse af jern. Over disse
afblegede horisonter ses ofte horisonter med
pletninger i røde og blå/grå (I) farver, som stammer
fra opløst og udfældet jern. Pletningerne indicerer
vandmætning i varierende tidsrum.
I (II) ses grundvandet stå højt i profilet, og det er
præget af afblegede blå/grå farver helt op under
pløjelaget, hvilket betyder, at der forekommer vand-
mætning en stor del af året.

Træartsvalg og skovdyrkning

Pløjelaget er opkalket og meget humusrigt, mens
udgangsmaterialet iøvrigt er næringsfattigt sand.
Indholdet af ombytteligt kalium (1) og magnesium
(2) er lavt. Teksturen er grov, og profilet har derfor
en god evne til at lede vand og luft. Den vand-
holdende evne er middellav og især baseret på det
humusrige pløjelag, men en konstant høj vandfor-
syning sikres af grundvandets tilstedeværelse.
Profilet er meget sur i dybere lag (pH 3.4), og hele
profilet vil med tiden forsures af naturlige proces-
ser. Man kan dyrke ret produktiv eg eller skovfyr,
evt. grandis, mens birk og måske rødel er løvtræ-
alternativer. Eg og skovfyr udvikler ikke en dybde-
søgende pælerod, når grundvandspåvirkningen er
så udtalt som her. Granarterne vil, omend de er meg-
et højtydende, være særdeles ustabile overfor vind.
På denne baggrund fravælges rødgran, sitkagran,
lærk, nobilis, nordmannsgran og douglasgran.
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