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Horisontbeskrivelse

Ap (0 - 30 cm):
Sort (10YR 2/1 f) ler; meget humusrig; moderat fin granulær struktur; sprød konsi-
stens; indeholder jordbrugskalk; nogle sten; hyppigt forekommende fine rødder;
horisontgrænsen er abrupt og jævn.

Bw (30 - 60 cm):
Mørk grålig brun (10YR 4/2 f) ler; en del brogede, fine, pletter med skarp afgræns-
ning og farven sort (10YR 2/1 f); desuden findes sekundære pletter med farven
stærk brun (7,5YR 5/8 f); humusholdig; stærk fin granulær struktur; meget fast
konsistens; få sten; få små irregulære jernoxid/-hydroxidnoduler; nogle fine rød-
der; horisontgrænsen er gradvis og jævn.

Btg (60 - 150 cm):
Mørk grålig brun (2,5Y 4/2 f) meget svær ler; mange, brogede, mellemstore pletter
med skarp afgrænsning og farven stærk brun (7,5YR 5/8 f); gleypletter på grålig
eller blålig bund; humusholdig; stærk grov prismatisk struktur; meget fast konsi-
stens; få små irregulære jernoxid/-hydroxidnoduler; få fine rødder; horisontgrænsen
er gradvis og jævn.

Cg (150 - cm):
Meget mørk grå (5Y 3/1 f) meget svær ler; få eller ingen pletter på grålig/blålig
bund;
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3077  SørvadVandforsyningsgrad 8 Lokalitetsklasse 54

Profilet ligger på flade og er dannet på smelte-
vandsler overlejret af en pude af dæksand.
Profilet er med pløjelag, og det er præget af for-
bruning og lernedslemning. Jorden er dårligt dræ-
net.
Øverst er en 30 cm tyk, mørk og meget humusrig
Ap-horisont, pløjelaget. Dæksandslaget, som ses

udbredt i lokalitetsområdet, kan ikke længere erkendes
i profilet som en selvstændig enhed. Det er blevet ho-
mogeniseret med den underliggende aflejring til Ap-
horisonten. Denne efterfølges af en 30 cm tyk Bw-hori-
sont. Denne er forbrunet p.g.a. forvitring og går grad-
vist over i den 90 cm tykke Btg-horisont, der er præget
af lerudfældning og gleying. C-horisonten ses fra 150

cm og er præget af et tydeligt reduceret miljø.
Teksturen er i Ap- og Bw-horisonterne ler og i
Btg- og C-horisonterne meget svær ler. Rødder er
konstateret dybere end 60 cm.
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Profilvarianter Træartsvalg og skovdyrkning

Vandforsyningen er meget høj, men dræningen er
hæmmet af svær ler fra 60 cm´s dybde. Nærings-
typen er høj (5), fordi indholdet af basekationer er
meget højt (6) for calcium og kalium og middelhøjt
(4) for magnesium. Totalfosforindholdet er middel-
højt (4). pH i de meget lerrige horisonter er derimod
meget lav. Lokaliteten vil være produktiv, og arter,
der tolererer vandstuvning, vil være mest stabile.
Det er fx eg, ædelgran, grandis, lind, avnbøg og thu-
ja. Douglasgran, bøg og lærk er uegnede. Jorden vil
formodentlig være meget våd om vinteren, og
udkørselsaktivitet vil kunne medføre store struk-
turskader.
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Der er ingen profilvarianter til dette typeprofil.


