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Levering på bestillingen ” Udtagning af jordprøver i underjorden” 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 11. august 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at lave en beskrivelse af, hvordan landman-
den skal udtage sin jordprøve, for at kunne dokumentere, at jordbundstypen er en JB 
4.2, og dermed har en JB 6-kvote. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat er udarbejdet af sektionsleder Mogens Greve fra 
Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Bo Vangsø Iversen fra In-
stitut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været fagfællebedømmer, og nota-
tet er revideret i lyset af hans kommentarer. 
 
Med besvarelsen er leveret en detaljeret angivelse af udtagninger af jordprøver i un-
derjorden. Der kan være behov for en tilsvarende tilretning af vejledningen for prøve-
udtagning af topjorden, således at vejledningerne har samme detaljeringsgrad.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
5.25 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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Baggrund 

Landbrugsstyrelsen har i bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
ønsket en beskrivelse af hvordan landmanden skal udtage sin jordprøve, for at kunne 
dokumentere, at jordbundstypen er en JB 4.2, og dermed har en JB 6-kvote. 

Endvidere ønskes en kort besvarelse af følgende spørgsmål: 
1. Jordtyper med megen kridt er typisk klassificeret som JB 2 i de officielle kort i tastselv er 

det fagligt korrekt? 
2. Hvordan forholder vi os til at jorden lige under pløjelaget på JB 2 eller 4 kan være meget 

leret – og dermed reelt JB 6 rent dyrkningsmæssigt? 

 

Besvarelse 
Forslag til ny vejledningstekst  

Hvis der er ønske om at ændre en marks jordtype fra JB 4.1 til JB 4.2 skal der udtages en jordprøve 
for hver påbegyndt fem ha på hver mark, hvor jordbundstypen ønskes ændret. 

For hver påbegyndt fem ha på marken udstikkes en transekt og jordprøverne udtages som to 
blandprøver svarende til to dybder pr mark-transekt. Der udtages jordprøver fra 16 boringer langs 
transekten, således at jordprøverne er jævnt fordelt på tværs af de 5 ha. I hver boring udtages to 
prøver af underjorden. Én prøve udtages i 30 til 60 cm’s dybde og én prøve udtages i 60 til 100 
cm’s dybde. Jorden fra de 16 prøver fra 30-60 cm’s dybde blandes grundigt før udtagningen af en 
blandprøve, og jorden fra de 16 andre prøver fra 60-100 cm’s dybde blandes ligeledes grundigt, 
hvorefter der udtages en blandprøve herfra. Blandprøverne for de to dybder sendes derefter til 
analyse. Hvis analysen viser, at begge prøver ligger mellem JB 5 og JB 10, kan en jord 
omklassificeres fra JB 4.1 til JB 4.2. 

Såfremt analyse af prøverne viser, at en mark har flere forskellige jordtyper, anses den 
jordbundstype, der dækker den største del af marken, for at være markens jordtype.  
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Analyserne af prøverne skal foretages af et laboratorium, der som minimum skal have et 
kvalitetsstyringssystem i overensstemmelse med standarden EN ISO/IEC 17025 eller andre 
tilsvarende internationalt accepterede standarder. 

Prøveudtagningen skal indtegnes på markkort. 

Analyseresultatet og indtegning på markkort skal kunne forevises på forlangende i forbindelse 
med kontrol. 

 
 

Besvarelse af tillægsspørgsmål 
1. Jordtyper med megen kridt er typisk klassificeret som JB 2 i de officielle kort i tastselv er 

det fagligt korrekt? 
 
Jordtyper med kridt i topjorden er ikke normalt klassificeret som JB 2 men JB 12. Jorde med kridt i underjor-
den findes på tværs af Danmark. I Thy vil de ofte have JB 3-4 i topjorden, i Himmerland vil de ofte være JB 
2-4, på Djursland vil de ofte være JB 3 og på Sjælland vil de ofte være JB 4-5. Hvis en omklassificering øn-
skes, kan standardprocedure for omklassificering af marker benyttes. 
 

2. Hvordan forholder vi os til at jorden lige under pløjelaget på JB 2 eller 4 kan være meget 
leret – og dermed reelt JB 6 rent dyrkningsmæssigt? 

 
Efter ønske fra landbruget blev JB 4 opdelt i to klasser; JB 4.1 og JB 4.2. Dette afspejler sig i det JB-kort der 
blev leveret til Landbrugsstyrelsen i marts 2019. Den samme underopdeling kan, hvis det ønskes, også fore-
tages for JB 2. 
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