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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 23 cm):
Meget mørk grå (10YR 3/1 f) leret siltet sand; humusrig; moderat fin krumme-
struktur; sprød konsistens; indeholder jordbrugskalk overvejende som noduler;
meget få, små til mellemstore sten af alle fomer; meget hyppigt forekommende fine
rødder; horisontgrænsen er klar og jævn.

E(g) (23 - 45 cm):
Lys gullig brun (2,5Y 6/4 f) ler med indblanding af sand; mange pletter af farven
kraftig brun (7,5YR 5/8 f), pletterne er mellemstore, afrundede; desuden findes
pletter med farven blegbrun (10YR 6/3 f); grålige gleyslirer på brun bund; humus-
holdig; svag subangulær struktur; meget sprød konsistens; meget få, små til mel-
lemstore sten af alle former; meget hyppigt forekommende fine rødder; horisont-
grænsen er gradvis og irregulær.

Bt(g) (45 - 110 cm):
Lys gullig brun (2,5Y 6/4 f) ler med indblanding af sand; mange pletter af farven
kraftig brun (7,5YR 5/8 f), pletterne er mellemstore, afrundede; desuden findes
pletter med farven blegbrun (10YR 6/3 f); grålige gleyslirer på brun bund; humus-
fattig; stærk grov prismatisk struktur; fast konsistens; meget få, små til mellem-
store sten af alle former; meget få, små, bløde, afrundede noduler, der består af
manganoxider og -hydroxider; meget hyppigt forekommende fine rødder; horisont-
grænsen er diffus og bølget

C(g) (110 - cm):
Lys gullig brun (2,5Y 6/4 f) leret siltet sand med indblanding af sand; mange pletter
af farven kraftig brun (7,5YR 5/8 f), pletterne er mellemstore; desuden findes pletter
med farven blegbrun (10YR 6/3 f); grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig;
svag prismatisk struktur; sprød konsistens; meget få, små til mellemstore sten af
alle former; meget få, små, bløde afrundede noduler, der består af manganoxider og
-hydroxider.
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Profilet ligger på fladt terræn og er dannet på
moræneaflejringer.
Profilet er præget af lernedslemning, kraftig vand-
stuvning og er pløjet. Jorden er dårligt drænet.
Øverst kommer  en 23 cm tyk humusrig Ap-hori-
sont. Under denne ses en 22 cm tyk, humusholdig
udvaskningshorisont, E(g), med pseudogleypræg.
Herefter kommer lerudfældningshorisonten, Bt(g),

med pseudogleyslirer til 110 cm. Derunder ses C(g)-
horisonten, ligeledes med pseudogleyslirer.
Teksturen er i Ap-horisonten leret siltet sand, i E(g)- og
Bt(g)-horisonterne ler og i C(g)-horisonten leret siltet
sand.
Der er observeret fine rødder ned i Bt(g)-horisonten.
Pseudogley opstår i vandstandsende lag, særligt i le-
rede horisonter, der er kompakte.

Når vandbevægelsen hæmmes, vil der i grove po-
rer og langs aggregatoverflader opstå iltfattige for-
hold, der medfører en opløsning af jern og mangan.
Opløsningen føres med vandet til finere, ikke-vand-
mættede porer som endnu er iltrige, hvorfor jernet
udfældes og giver jorden en rød farve. Den interne
omflytning af jern og mangan i horisonterne giver
det karakteristiske stribede og plettede udseende.
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Profilvarianter

Profiltypen er vandpåvirket til op mellem 0 og 40
cm´s dybde og har ingen rodrumsbegrænsende fak-
torer over de vandpåvirkede horisonter.
(I - III) har alle meget humusrige A-horisonter, hvil-
ket tyder på meget fugtige forhold. (I - III) er alle
pløjede jorde.
(I) er lidt mere lerrig end (II) og (III).
I (I) ses pseudogley over afblegede horisonter som
følge af højtstående grundvand.
(II) og (III) er gleyprægede p.g.a. grundvand.
Gleyhorisonter med grå/blå farver, indicerer en mere
permanent vandmætning.
At der ikke ses noget vand på billederne, kan skyl-
des, at grundvandspræget måske er relikt, eller fordi
profilerne er gravet om sommeren, hvor grundvan-
det står lavest. Dræning kan også være en del af
forklaringen.

Træartsvalg og skovdyrkning

Vand- og næringsstofforsyning er høj, men vand-
klassen bliver 9 pga. dræningsforholdene. pH un-
der pløjelaget er lav, hvilket er samstemmende med
at profilet ikke er kalkholdigt. B- og C -horisonterne
indeholder en rimelig koncentration af ombytte-
lige basekationer og en basemætning omkring 30%.
Arter som bøg og ær vil blive præget af tørke i
ekstreme år, og vil, som douglasgran, blive usta-
bile overfor vind. Arter som eg, ask, rødel, ædel-
gran, thuja og skovfyr er mere velegnede på dår-
ligt drænet jord. Den rigelige vandforsyning sikrer
en høj biomasseproduktion. Tunge maskiner vil
kunne påføre jorden strukturskader, der medfører
forsumpning. Dybdepløjning kan også ødelægge
grovporestrukturen og forværre dræningstilstan-
den.
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