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Levering på bestillingen: ”Opdateret jordbundskort” 

 
Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling fremsendt d. 8. marts 2019 bedt DCA - 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at udarbejde et opdateret jord-
bundskort, hvor JB4 opdeles i to klasser efter ler/sandet underjord.  
 
Besvarelsen består dels af nedenstående skrivelse, og dels af en zip-fil med jordbund-
skortet, der fremsendes i samme email. Besvarelsen er udarbejdet af Sektionsleder 
Mogens H. Greve og Akademisk medarbejder Mette B. Greve begge fra Institut for 
Agroøkologi, Aarhus Universitet. Fagfællebedømmelse af besvarelsen er foretaget af 
Lektor Bo Vangsø Iversen fra samme institut. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2019-2022” (opgave 5.21 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
 
 
Venlig hilsen 
Klaus Horsted 
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Opdateret jordbundskort  
Mogens H. Greve & Mette B. Greve 

 
Fra bestillingen modtaget fra LBST d. 8. marts 2019: 
I forbindelse med at en ny bekendtgørelse om jordbundstyper skal offentliggøres den 1. juli 
2019, er der aftalt en opdatering af dele af jordbundskortet. Det har vist sig, at underjordens 
lerindhold har stor betydning for JB4-jordenes produktivitet. JB4-jorde med ler i 
underbunden har en produktivitet svarende til en JB6-jord. For at få en bedre sammenhæng 
mellem produktivitet og jordbundkortet skal der udarbejdes et opdateret kort, hvor JB4 
opdeles i to klasser efter ler/sandet underjord. 
 
LBST ønsker, at der udarbejdes et jordbundskort, hvori de 12 JB-klasser indgår med en 
opdeling af JB4-klassen i to nye klasser: JB4 med sandet underjord og JB4 med leret 
underjord.  
 
Besvarelse: 
Der er udarbejdet et nyt jordbundskort på baggrund af de eksisterende JB-kort fra A- (0-30 
cm), B- (30-60 cm) og C-horisonterne (60-100 cm). På JB-kortet fra A-horisonten er JB4 re-
klassificeret til ”JB41: JB4 med sandet underjord” hvis JB4-klassen har JB1-4 (sand) i enten 
B- og/eller C-horisonterne. Den re-klassificeres til ”JB42: JB4 med leret underjord” hvis JB4-
klasssen har JB5-10 (ler) i både B- og C-horisonterne. Således skal både B og C-horisonten (i 
alt 30-100 cm) være en af ler-klasserne for at JB4 reklassificeres til JB4 med leret underjord. 
Hvis blot én af horisonterne indeholder JB1-4 (sand), reklassificeres JB4 til JB4 med sandet 
underjord. 
 
Efter re-klassificeringen fås arealfordeling som vist i Tabel 1. Som det ses, er ca. 75% af JB4 
re-klassificeret til ”JB4 med sandet underjord” (ny klasse 41) og ca. 25% er re-klassificeret til 
”JB4 med leret underjord” (ny klasse 42). 
 
Tabel 1 Arealfordeling af de nye jordklasser 

Jordklasse Udbredelse 

(ha) 

Ny jordklasse 

1 1009305 
 

2 355920 
 

3 301759 
 

41 666921 JB4 med sandet underjord  

42 224089 JB4 med leret underjord 

5 138785 
 

6 974167 
 

7 239539 
 

8 27702 
 

9 41 
 

10 1 
 

11 296179 
 

 



Figur 1 viser et kortudsnit af en sammenligning mellem det oprindelige JB-kort og det nye 
JB-kort med de to nye JB 4-jordklasser. Det øverste kort viser det oprindelige JB-kort, det 
nederste kort viser hvordan JB4 er erstattet af klasserne 41 (JB4 med sandet underjord) og 42 
(JB4 med leret underjord). 

 

Figur 1 sammenligning mellem oprindelige JB-kort og det nye jordklassekort, hvor JB4 er opdelt i 41: JB4 med sandet 
underjord og 42: JB4 med leret underjord 
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