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Forord 
 
Lokalitetskortlægningen af skoven tilhørende Valdemarskilde gods er bestilt af skovejeren og 
foretaget af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Der er blevet 
kortlagt ca. 900 ha. skov, og feltarbejdet blev udført i løbet af sommeren og sensommeren 
2006. Der er i forbindelse med kortlægningen gravet 18 jordbundsprofiler og udført 888 
jordboringer. 
Feltarbejdet er udført af geolog Søren B. Torp, geolog Per S. Sundberg, geolog Mogens H. 
Greve samt geografistuderende Lisbeth Rasmusen. 
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1. Indledning 
 
Lokalitetskortlægningen af skoven tilhørende Valdemarskilde gods (ca. 900 ha) har til formål 
at vurdere og afgrænse områder i skoven med ens dyrkningsbetingelser. Ved en 
lokalitetskortlægning kortlægges faktorer, som har indflydelse på skovdyrkningen, 
eksempelvis potentielle rodhæmmende lag i jorden, vand- og næringsstofforsyningen. En 
lokalitetskortlægning kan således indgå i planlægningen af skovens stabilitet, produktion og 
immaterielle anvendelsesmuligheder (Sørensen et al., 1997). 
 
Lokalitetskortlægning er hovedsageligt blevet anvendt på landbrugsjord, hvor det er en fast 
procedure ved planlægning af statslige skovrejsningsprojekter (Greve & Sørensen, 1991). Der 
er ikke tidligere foretaget lokalitetskortlægning på så mange hektar eksisterende skov, som det 
er tilfældet i dette projekt (Callesen & Greve, 2002).   
 
I forbindelse med de senere års stormfaldskatastrofer (1999, 2005) og skovdød er der kommet 
interesse for at inddrage lokalitetskortlægning også i eksisterende skov (Mattesen, 2000). 
Samtidig påvirker stigende driftsomkostninger og faldende priser på tømmer skovejerne til en 
mere ekstensiv skovdrift, hvilket fører til en mere naturnær drevet skov (Callesen & Greve, 
2002). I naturnær skovdrift fokuseres der i højere grad på, at træarterne skal være tilpasset 
lokaliteten. Man kan sige, at lokaliteten dyrkes frem for træarten (Larsen, 2005).  
 
Både i forbindelse med traditionel skovdrift og ved etablering af mere naturnær skovdrift kan 
lokalitetskortlægning bruges som et vigtigt værktøj.  
 
Det lokalitetskortlagte område er vurderet til at have et relativt højt næringsstofniveau, der gør 
jorden egnet til de fleste træarter. Vandforsyningen i skoven er derimod meget svingende. Der 
er mange områder med dårlig dræning, hvilket kan hæmme rodvæksten hos mange træarter og 
dermed øge risikoen for stormfald. Der er derfor i denne kortlægning fokuseret på at 
kortlægge vandforsyningen og dræningsgraden af skoven. 
 
  
2. Lokalitetsbeskrivelse 
 
2.1. Beliggenhed  
Lokalitetskortlægning er foretaget i et ca. 900 ha. stort skovområde, der tilhører 
Valdemarskilde Gods, som er beliggende sydøst for Slagelse by på Sjælland. Skovområdet er 
den vestligste del af Slagelseskovene, også kaldet Antvorskov (Christian Willars Kort, år 
1720), som strækker sig fra Slagelse til Sorø og er en af de største sammenhængende skove i 
Danmark.  
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Figur 1. Christian Willars Kort, år 1720 
 
Det kortlagte område består af to større skovområder: Slagelse Lystskov i vest og Nykobbel 
mod øst, samt nogle mindre skovområder: Kalven, Karlsgårde Skov, Idagård Skov, 
Charlottedal Skov, Horsevang, Lille Horsevang og Indelukket.  
 
2.2. Landskab   
Jordbunden består i størstedelen af området af leret moræne. Moræneaflejringerne i 
Østjylland og på øerne er dannet under den seneste istid, Weichssel-istiden, af Nordøstisen og 
den Ungbaltiske is. For omkring 15.000 år siden havde den Ungbaltiske is sin største 
udbredelse. Under den generelle tilbagesmeltning havde isen flere genfremstød. Det 
formodes, at et af isfremstødene under Weichssels-istiden havde israndsstadie ved Slagelse. 
Senere isfremstød har sandsynligvis været med til at udjævne landskabsformerne og gøre 
aflejringerne i området meget usystematiske. I perioder med stor afsmeltning har området 
været påvirket af smeltevand, hvis aflejringer kan ses som sandede lag mellem 
moræneaflejringerne i hele Østdanmark (Houmark-Nielsen, 1981), hvilket også er tilfældet i 
det kortlagte område. Den Ungbaltiske is efterlod sig meget dødis, der førte til dannelsen af 
det dødislandskab, som man kan se mange steder i Østdanmark (Houmark-Nielsen & 
Sjørring, 1991). 
 
Terrænet i skovene er efter danske forhold højtliggende, 44 mo.h - 97 mo.h. Landskabet er et 
typisk dødislandskab, der er karakteriseret ved det kraftigt kuperede terræn og høje, 
fladtoppede kamebakker (Krüger, 2000), eksempelvis i Karlsgårde Skov syd for Lodmose (83 
mo.h.) og Etterbjerg i Slagelse Lystskov (97 mo.h.). Der kan anes et vest-nordøstgående 
bælte, hvor terrænet er særligt kuperet.  
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Det kuperede terræn med mange afløbsløse lavninger har gjort det nødvendigt at grave grøfter 
for at lede overskudsvandet væk. Der findes grøfter alle steder i skoven, og disse ses tydeligt 
på målebordsbladene fra 1887-1899 (se figur 2) (Korsgård, 2006). Mange af grøfterne er med 
tiden faldet sammen eller stoppet til, hvilket gør, at der i dag ikke ses nær så mange (figur 3). 
I mange af lavningerne er der dannet skovsøer og rørsumpe. Der er især mange vådområder i 
den vestlige del af skoven. Nogle af søerne er tidligere blevet brugt til tørvegravning, hvilket 
for eksempel ses ved Lodmose. Andre søer, bl.a. Rørsø, er blevet drænet og beplantet eller er 
naturligt tilvokset. Studentersøen og søen ved den nuværende skydebane er kunstigt anlagt. 
 
Når grøfterne falder sammen, kan vandet ikke blive ledt væk, hvilket bevirker, at området 
ændres til at blive mere fugtigt. På lang sigt vil det betyde, at skoven opnår en mere naturlig 
hydrologi. 
 

 

Figur 2. Det ”høje” målebordsblad fra ca.1880 
 
2.3. Den overfladenære geologi 
Geus’ jordartskort i 1:25.000 fra 1933-1963 (afsnit 6.7.1) viser, at jorden i en meters dybde 
først og fremmest består af moræneler (brun). I den østlige del af skoven er der fundet et 
større område med smeltevandssand (pink) omkring Højbjerg Mose ved Dyrespring Bakke og 
det nuværende minelager. Den vestlige del er præget af ferskvandstørv (grøn) omkring de 
nuværende søer og moser, og der er fundet mange små samlinger med ferskvandsgytje (lys 
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grøn). Derudover ses mindre lokaliteter med smeltevandsler ved Indelukket i sydøst og 
omkring Studentersøen i vest.   
 
 

 

Figur 3. Det topografiske 4 cm kort 
 
2.4. Jordbundsudvikling 
Dræningen er mange steder i skoven dårlig og grundvandet højtliggende, hvilket har ført til 
udvikling af tørve-jorde flere steder. Der er observeret gley og pseudogley inden for en meters 
dybde i mange af jordboringerne. Gley og pseudogley er et særligt kendetegn, vandpåvirkede 
jorde får - se afsnit 3.2.2 og 3.2.3.
Østdanmark har været overlejret af den kalkrige Ungbaltiske is, hvilket bevirker, at jordene 
naturligt har en god næringsstofforsyning og derfor generelt er mindre sure end de vestdanske 
jorde. Der er fundet kalk i 17 af de 888 jordboringer, hvilket tyder på, at der er sket en 
udvaskning af kalk til dybere lag i jorden.   
 
I størstedelen af skoven er jordene såkaldte brunjorde med en humusrig øvre (A) horisont 
efterfulgt af en dybereliggende brun (Bv) horisont, der ved forvitring har fået en mere 
rødbrun, brun eller gulbrun farve end udgangsmaterialet. I 20 af de 888 boringer er der noteret 
blegsandslag (E-horisont). I nogle af disse boringer er der underliggende observeret en Bvs 
horisont, der indikerer en svag podsoleringsproces. Der er dog tale om brun podsolerede jorde 
og ikke om en stærk podsolering, som vi ser dem i Vestjylland. 
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3. Vandforsyning 
 
3.1. Jordens plantetilgængelige vand 
Den mængde vand, en jord kan indeholde, afhænger af jordens kornstørrelsesfordeling, samt 
mængden og størrelsen af porer. Det er muligt at bestemme jordens porestørrelsesfordeling 
ved at pålægge en vandmættet jordprøve forskelligt pneumatisk tryk og derefter lade jordene 
afdræne til ligevægt (Brady, 2002). Ved at sammenligne vandindholdet i jorden med det 
pålagte tryk kan der tegnes en vandretentionskurve for jorden. Trykket måles i pF (pF 2.0 = 
10kPa, pF 4.2 = 1500 kPa) (Madsen & Krogh, 2005). Da det er meget tidskrævende at lave 
vandretentionskurver, er der udført regressionsligninger, der sammenholder vandmængden i 
jorden med tekstur og humusindhold, således at vandmængden i jorden kan beregnes alene ud 
fra teksturdata.         
 
Den mængde vand, jorden indeholder efter vandmætning og afdræningen til grundvandet, 
kaldes markkapacitet (MK). Sammenholdes vandindholdet ved MK og vandindholdet ved pF 
2.0, er der en god korrelation. Vandindholdet ved pF 2.0 er derfor defineret som MK i 
Danmark. Det er ikke alt jordvand, planterne kan udnytte. Vandet i meget fine porer er bundet 
så hårdt af adhæsionskræfter og overfladespænding, at det er meget vanskeligt at suge det ud. 
Grænsen mellem det plantetilgængelige og ikke-plantetilgængelige vand kaldes visnegrænsen 
(VG). For de fleste afgrøder gælder det, at VG er vandindholdet ved pF 4.2 (Madsen & 
Krogh, 2005). Den vandmængde, der er til rådighed for planten som plantetilgængeligt vand 
(PTV), er således forskellen fra vandmængden ved pF 2.0 (MK) til vandmængden ved pF 4.2 
(VG). Der er lavet flere forskellige regressionsligninger til beregning af vandindhold ud fra 
tekstur. I denne opgave bruges ligningen opstillet i Tabel 1.  
 
Tabel 1. Regressionsligninger for pF 2,0 og pF 4.2, d 

pF 2,0 (vol. %) = 2,34 x % organisk + 0,7 x % ler + 0,47 x % silt + 0,18 x 5 finsand + 3,68 
pF 4,2 (vol. %) = 0,55 x % organisk + 0,63 x % ler + 0,18 x % silt + 0,18 x 5 finsand + 1,12 
PTV (vol. %) = pF 2,0 (vol. %) – pF 4,2 (vol. %) 
PTV = 1,79 x % organisk + 0,07 x % ler + 0,29 x % silt + 0,18 x % finsand + 2,56 
*Ler = 2µ, Silt = 2-20µ, finsand 20-200µ, grovsand 200-2000µ.  

 
Rodzonekapacitet bruges til udledning af ligningen for plantetilgængeligt vand (PTV) 
(Madsen et al., 1992). Den totale vandmængde, der er tilgængelig for en planteart, inden den 
visner, kaldes rodzonekapaciteten (RZK). Rodudviklingen er fysiologisk ikke ens hos alle 
planter og kan hæmmes af for eksempel kompakte lag, der er svært gennemtrængelige, eller 
af iltreducerede forhold i jorden. Den samlede mængde vand, der er til rådighed for planten, 
afhænger således dels af jordens evne til at holde vandet og dels af plantens sugeevne og 
effektive roddybde. RZK beregnes, som det ses på tabel 2, til en dybde svarende til plantens 
effektive roddybde. Den effektive roddybde for træer er til beregningerne i denne opgave sat 
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til 160 cm (Sundberg et al., 1999) og RZK beregnes på alle boringer, der er fortaget ved 
lokalitetskortlægningen.      
 
Tabel 2. Beregning af rodzonekapaciteten (RZK) ud fra viden om plantetilgængeligt vand i 
de enkelte horisonttykkelser 

RZK = PTV 1(vol. %)/10 x horisonttykkelse 1 (cm) + PTV 2 (Vol. %) /10 x horisonttykkelse 2 (cm) 
 
3.2. Vandpåvirkede jorde 
Der bruges i denne opgave observationer fra jordboringer i felten til at vurdere et områdes 
dræningstilstand. For at kunne identificere de karakteristika, som dannes i jorde med dårlig 
dræning, skal det her kort beskrives, hvilke processer der gør sig gældende, og hvordan de 
genkendes i felten, samt hvilken betydning hver enkelt karakteristika har for træartsvalget.      
 
3.2.1. Tørv   
Tørv dannes i områder med højtliggende grundvand, der skaber iltfattige forhold i jorden. 
Iltreducering hæmmer nedbrydningen af organisk materiale og bevirker, at planter kun delvist 
omsættes. En tørv er let at genkende i felten på dens tydelige rester af delvist omsatte planter 
(fibrist og hemist). En tørv, der er meget velomsat (saprist), kan genkendes på den næsten 
sorte farve. Den har på grund af kornstørrelsen (under 2µ) en anderledes konsistens end 
mineraljorde (Borggaard & Elberling, 2004).   
 
Da tørv dannes ved iltreducerede forhold, er det kun meget få træarter, der kan få en effektiv 
roddybde, der er dyb nok til, at planten kan få den fornødne mængde vand og stå stabilt på 
disse lokaliteter (Larsen, 1997). Det er derfor vigtigt at afgrænse områder med risiko for 
tørvedannelse. Tørvelokaliteter er rige på næringsstoffer, og mange mindre planter og 
blomster trives derfor godt på disse områder. Tørvelokaliteter kan med fordel tages ud af den 
egentlige skovdrift og stå ubevoksede eller som skoveng, der har en potentiel stor 
artsdiversitet og en høj rekreativ værdi. 
 
3.2.2. Gley  
Jorde med gleypræg dannes i områder, hvor der er permanent højtstående grundvand tæt ved 
jordoverfladen. Da jorden derved er vandmættet det meste af året, opstår der anaerobe 
forhold. I iltreducerede miljøer vil jern (Fe2+) og mangan (Mn2+) defundere til oxiderede 
miljøer, hvor de udfældes omkring sprækker eller rodgange. De fleste silikate mineraler har 
som oftest en grålig farve; derfor er gleyjorde grålige. Gley farver indikerer, at der er iltfattige 
forhold i jorden det meste af året. Findes der gley inden for den øverste meter, skal man være 
særligt opmærksom på, hvilke træarter der plantes, da mange træarter er yderst sårbare over 
for så iltreducerede miljøer. Dette gælder mange træarter, der findes i danske skove, 
eksempelvis bøg, douglasgran, lærk, fuglekirsebær og rødgran. Findes der gley inden for de 
øverste 30 cm, vil f.eks. rødel trives (Larsen, 2005; Møller, 1965).     
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3.2.3. Pseudogley   
På jorde, hvor infiltrationen af vand går langsomt på grund af lav hydraulisk ledningsevne, 
dannes der et hængende grundvandsspejl i perioder med nedbørsoverskud. Dette er ofte 
tilfældet på kraftigt lerede jorde.  
 
Ved pseudogley er selve jordens matrix oxideret. De iltreducerede forhold forekommer i porer 
og revner, der ved nedbørsoverskud fyldes med vand på grund af langsom gennemsivning til 
underliggende jordlag. Pseudogley kan i felten observeres som grålige striber omkranset af en 
rød-orange (jern) farve, nogle gange med en sort farve (mangan) rundt om (Borggaard & 
Elberling, 2004). Dette indikerer periodevis reducerede iltforhold i jorden, der, hvis det 
forekommer i de øverste jordlag, kan virke rodhæmmende for mange træarter, ligesom det er 
tilfældet med gley (Larsen, 2005).  
 
  
4. Vurdering af jordens næringsstofniveau 
 
I forbindelse med lokalitetskortlæging inddeles jordens næringsstoffer i 6 klasser.  Disse slås 
dog sammen til 4 klasser i lokalitetsklassesystemet.  
 
Tabel 3. Sammenhæng mellem pH og jordens næringsstofniveau 

Næringsstofniveau pH i 1 meters dybde 

1:  Meget lav (1) 
2:  Lav (2) 
3:  Middel (3-4) 
4:  Høj (5-6) 

< 5,0 
> 5,0 og < 5,5 
> 5,5 og < 6,0 
> 6,0 

 
Næringsstofniveauet er i området middel i langt de fleste jorde, dog kan der være risiko for 
næringsstofniveau 2 til 3 på ren morænesand. Enkelte lokaliteter med dyb mulddannelse eller 
kalkholdige underjorde vil have et højt næringsstofniveau.   
 
 
5. Metode 
 
5.1. Feltarbejde  
Der blev i begyndelsen af maj 2006 udgravet og beskrevet 18 profiler. I 3 af profilerne er der 
udtaget prøver i hver horisont til laboratorieanalyse af kornstørrelsesfordelingen.  
 
Fra midt august til midt september 2006 blev der foretaget 888 jordboringer. Boringerne er 
foretaget i et 100x100 meters gridnet. Der, hvor det er muligt, er boringer foretaget til 2 
meters dybde. De dominerende jordbundskarakteristika for hver enkelt boring er blevet 
beskrevet i felten. Der er ikke foretaget boringer på meget sumpede og våde lokaliteter.  
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Feltarbejdet indebærer således:  
-  Gravning af profiler og detaljeret beskrivelse af disse. Der er gravet to profiler pr. 100 ha. I 

alt 18 profiler. 
-  Laboratorieanalyse af tekstur og pH for hver horisont i et profil pr. 300 ha. I alt 3 profiler 

(Analyseresultaterne ses under de enkelte profilbeskrivelser i bilag 1).   
-  Boringer med Eidelkamp håndbor til en meters dybde. Én boring pr. 100x100 meter. I alt 

888 boringer. 
-  Jordbundskarakteristika er noteret i et afkrydsningsskema.  
 
5.1.1. Profiler 
Hvert profil er 1,5-2 meter dybt, 1,5 meter bredt og 2 meter langt og giver således et langt 
bedre indtryk af jordbund, end det er muligt at få ved en jordboring. Profilernes placering er 
først og fremmest udvalgt på baggrund af en landskabsanalyse og de eksisterende geologiske 
kort. Da landskabet er meget bakket, er der gravet profiler i højt- og lavtliggende områder, og 
der er gravet under forskellig vegetation (Brady, 2002; Madsen & Krogh, 2005).       
 
Alle profiler er beskrevet efter profilbeskrivelsesvejledningen ”Vejledning til beskrivelse af 
jordbundsprofiler” af Madsen, B.M. og Jensen, N (1988). Vejledning følger de internationale 
retningslinier og er tilpasset danske forhold. Det er samtidig denne vejledning Danmarks 
JordbrugsForskning normalt bruger, hvilket gør det lettere at sammenligne profilerne 
objektivt med andre gravede profiler i landet. Der er kun foretaget laboratorieanalyse af 
tekstur på tre af de 18 profiler. Det har derfor været nødvendigt at sammenligne og 
generalisere teksturfordeling på de feltkoder, der er brugt til beregninger af plantetilgængeligt 
vand.  
 
5.1.2. Jordboringer 
Ved at lave jordboringer kan der trækkes grænser mellem jorde med forskellig 
skovdyrkningsmæssige vilkår. Boringerne er fortaget med et håndjordbor i grid på 100x100 
meter til så vidt muligt en meters dybde (Sørensen et al., 1997). Mange steder i skoven er der 
sten i et så massivt lag, at der ikke kan bores ned til en meter.  
 
Våde og meget sumpede lokaliteter, det vil sige søer og moser, er ikke blevet undersøgt. Disse 
områder er svært fremkommelige og umiddelbart ikke egnet til beplantning med 
vedproduktion for øje (Møller, 1965).  
 
Jordboringerne er undersøgt efter samme princip som profilerne (Madsen & Jensen, 1988); 
men på grund af ”borekernernes” størrelse kan beskrivelse af jorden langt fra blive så 
detaljeret som ved profilgravning. Beskrivelsen af jordboringerne er derfor forenklet til kun at 
gælde jordbundsforhold, der kan fortælle noget om jordens vandforsyning og næringsindhold, 
samt rodstandsende lag. Faktorer, der alle har betydning for træernes stabilitet og vækst 
(Mattesen, 2000).  
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Hver boring er beskrevet i fire dybder: 0-30 cm, 30-70 cm , 70-120 cm og > 120 cm. Hvor det 
er muligt, er der fortaget dybere boringer. Inden for hver dybde er de mest dominerende 
jordbundskarakteristika blevet noteret i et afkrydsningskema på en bærbar ArcPad med 
indbygget GPS, der er meget nøjagtig. I tabel 4 kan det ses, hvilke jordbundsoplysninger der 
er blevet noteret for hver dybde i hver boring.  
 
Tabel 4. Noterede boringsoplysninger i felten for hver dybde i hver boring 

Horisont navn A, Bv, Bt, Bs, Bvs, E, C, O Gley Ja el. Nej 

Horisont tekstur 101, 1, 4, 6, 11   Pseudogley Ja el. Nej 

Horisont geologi MS, DS, ML, DL, FT Kalk Ja el. Nej 
 
Der er i hver af de fire dybder noteret den mest dominerende jordbundsfaktor indenfor: 
jordbundsudvikling, tekstur og geologisk oprindelse. Ved den mest dominerende 
jordbundsfaktor menes den jordbundskarakteristika, der har den største udbredelse i den 
pågældende boringsdybde. Derudover er forekomst af gley, pseudogley og/eller kalk i de 
enkelte dybder i boringen noteret.  
 
Teksturen er bestemt i felten og klassificeres i 5 teksturklasser efter lerindhold. Hvis der er 
tale om et lerindhold under 5 %, er det i felten vurderet, om der er tale om sand (200-2000µ) 
teksturtype 1, eller fint sand (20-200µ) teksturtype 2 og 12. Se teksturdiagram i tabel 5. 
Den geologiske betegnelse er angivet ud fra teksturklassen og sortering af materialet. 
Boringer, hvis tekstur er velsorteret, er angivet som diluvialt aflejret. Sediment, hvis tekstur er 
mere uens og som indeholder små sten, er angivet som moræne (Madsen & Krogh, 2005; 
Madsen et al., 1992). 
 
Tabel 5. Lerindholdet er bestemt i felten. Er lerindholdet under 5 %, vurderes det, om der er 
tale om sand eller finsand. Ud fra disse oplysninger gives der en feltkode, som dækker over 
flere teksturtyper fra Madsen, B.H & Jensen, N. teksturdiagram (1988). Alt efter, hvor 
velsorteret materialet er, gives der en forklaring på den geologiske oprindelse af materialet 
efter betegnelserne moræne-sand/ler (MS/ML), hvis materialet ikke er sorteret, eller diluvial-
sand/ler (DS/DL), hvis materialet er relativt homogent 

Lerindhold        Feltkode       Teksturtyper                 Geologi 

< 5% 101 1 DS 
< 5% 1 2, 12 MS 
5 - 10% 4 3, 4 MS 
10 - 30% 6 5, 6, 7, 8, 15, 16 ML/DL 
> 30% 11 10, 11, 17, 18 ML/DL 
 
Jordbundsudvikling er ligeledes beskrevet i fire dybder ved at give dem benævnelsen O, A, E, 
Bt, Bv, Bvs eller C horisont (Madsen & Jensen, 1988). 
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5.2. Kortlægning af vandforsyningsgraden 
Kortet over vandforsyningen i skoven består af afgrænsede lokalitetstyper, hvor der indenfor 
den enkelte afgrænsning kan forventes enslignende hydrologiske forhold. Vandforsyningen er 
inddelt i ti klasser. Under disse ti klasser indgår jorde med fri dræning (klasse 1 til 6) og jorde 
med begrænset dræning (klasse 7-10), hvor klasse 10 er tørvejorde. Der er brugt to forskellige 
metoder til kortlægningen af jorde med fri dræning (afsnit 5.2.1.) og jorde med begrænset 
dræning (afsnit 5.2.2.) Klasseinddelingen 1-9 kan bruges til at bestemme træartsvalget på 
baggrund af vandforsyningsgraden ud fra skema bilag 6 (Sundberg et al., 1999).    
 
5.2.1. Jorde med fri dræning 
Ved ”jorde med fri dræning” menes jorde, der på intet tidspunkt har været påvirket af 
vandstuvning i en grad, der kan påvirke de mest sårbare arter, som eksempelvis rødgran og 
douglasgran (Larsen, 2005). Klassificeringen på disse jorde er sat ud fra jordens RZK ved en 
effektiv roddybde på 160 cm. De få undersøgelser, der er lavet på træers roddybde, peger 
mod, at den effektive roddybde, defineret som dybden med en rodtæthed større end 0,1 
rod/cm3, kun i enkelte tilfælde overstiger 2 meter. 160 cm  anses for brugbart til beregning af 
RZK, indtil man har mere nøjagtig viden om de enkelte træarters rodudvikling på forskellige 
jorde. 
  
PTV er beregnet ud fra viden om teksturfordelingen i jorden. Der findes flere formler for 
beregning af PTV (Madsen og Krog, 2005; Madsen et al., 1992). I disse beregninger er brugt 
formlen efter Madsen et al. (1992); udledning og nærmere forklaring ses i teoriafsnit 3.1. 
Jordens plantetilgængelige vand. Når PTV videreberegnes til RZK og klassificeres, er der på 
det færdige kort ingen synlig forskel, der gør den ene formel mere anvendelig end den anden. 
Ud fra beregninger på PTV i de enkelte dybder (0-30 cm, 30-70 cm og 70-160 cm) og de 
kendte horisonttykkelser (30 cm, 40 cm og 130 cm ) er RZK beregnet. 
 
Som det ses i tabel 6, er nedbøren i Slagelse på en vækstsæson, der går fra maj til oktober, 
sammenlagt under 350 mm. Klassificeringen af jordene er lavet på baggrund af den beregnede 
RZK og nedbøren for vækstsæsonen (Sundberg et al., 1999). 
 
Tabel 6. Nedbør i vækstsæsonen maj til oktober for Slagelse (Danmarks Meteorologiske 
Institut). Den sammenlagte nedbør er under 350 mm, hvilket placerer jordene i 
vandforsyningsgrader efter RZK interval, som det ses i tabel 7  

Måned Mm nedbør 

Maj 43 
Juni 49 
Juli 62 
August 59 
September 56 
Oktober 52 

I alt 321 
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Tabel 7. Jordens vandforsyningsgrader 1-6 under hensyntagen til nedbør i vækstsæsonen er 
under 350 mm og RZK efter Sundberg et al. (1999). 

Vandforsyningsgrad RZK 

1 0 - 80 
2 80 - 140 
3 140 - 200 
4 200 - 260 
5 260 - 320 
6 320<  

 
5.2.2. Afgrænsning af dyrkningsenheder 
Der er foretaget mange boringer jævnt fordelt over hele skoven og dermed gode til at vise 
udbredelsen af lokalitetsklasserne (Granat, 2000).  
 
Afgrænsningen af lokalitetsklasser ud fra boringsoplysningerne er foretaget ved at give et 
estimat af teksturfordelingen på hver af de 5 feltkoder i hvert af de tre lag (se tabel 5). 
Indenfor hver af de 5 feltkoder er det kun indholdet af humus, der ændrer sig vertikalt ned 
gennem profilet.  Humusindholdet i alle jorde er sat til at være det samme inden for de enkelte 
dybder. Se tabel 8 nedenfor. Der er ikke taget højde for, at humusindholdet i jorden kan 
veksle fra jordtype til jordtype eller ved forskelligt vegetationsdække. 
 
Tabel 8. Humusindholdet er estimeret i tre dybder ud fra 3 skovprofiler (Sundberg et al., 
1999) og i de tre profiler, hvor der er fortaget teksturanalyse. Der er ikke taget forbehold for, 
at humusindholdet kan variere ved forskellig jordbund og vegetationsdække 

Dybde (cm) 0-30 30-70 70-200 

Humusindhold (%) 2 % 1 % 0 % 
 
Estimatet af de 5 feltkoder ses i tabel 9. Teksturen er sat på baggrund af de teksturprøver, der 
er analyseret i laboratoriet, og er sammenholdt med Danmarks JordbrugsForsknings 
jorddatabase for Østdansk till  for at sikre, at der ikke er tale om en lokal jord, der ikke 
repræsenterer hele det kortlagte område. 
 
Tabel 9. Teksturfordelingen på 5 feltkoder er beregnet på baggrund af et stort antal profiler 
fra den danske jordprofildatabase 

Feltkode Teksturtype Ler % Finsilt 2-20 % Finsand 20-200 % Grovsand %

101 2, 12 4 20 30 46 
1 1 3 3 37 57 
4 3, 4 8 11 57 24 
6 5, 6, 7, 8, 15, 16 18 16 51 15 
11 10, 11, 17, 18 37 31 23 9 
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Ud fra de tredelte boringsoplysninger i dybden 0-30 cm, 30-70 cm og 70-100 cm beregnes 
PTV og RZK til 160 cm for hver af boringerne. Der beregnes RZK til 160 cm. I boringer, 
hvor det ikke har været muligt at bore til en meter på grund af sten, korrigeres der for dette 
ved at trække 1/3 af RZK-værdien fra den nederste observation og føre denne værdi ned til 
160 cm dybde. Hvor der er boret ned til en meter føres denne RZK værdi videre ned til 160 
cm, uden at der korrigeres. 
 
De enkelte boringer tildeles en vandforsyningsgrad 1 til 6 efter værdien på RZK som vist i 
tabel 7. De enkelte boringers RZK værdi og deres placering ses i figur 4. 

 

Figur 4. Boringernes placering og deres PTV 
 
Området er domineret af vandforsyningsgrad 4, dernæst vandforsyningsgrad 3. Der ses en 
tendens til, at vandforsyningsgrad 3 især forekommer i det før beskrevne vest-nordøstgående 
bælte, samt vest for Klassø. Det er svært at afgrænse jordbunden på baggrund af 
højdekurverne på kortet. Skulle det være muligt at se en mere direkte sammenhæng mellem 
jordbund og landskab, ville det være nødvendigt at fortage flere boringer. Grænserne er derfor 
optegnet mellem boringer, mange steder på tværs af højdekurver. Der er flere områder, hvor 
der forekommer en blanding af vandforsyningsgrad 3 og 4 inden for et område.  
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Hvis der er tale om diffust spredte inklusioner, navngives området efter den mest 
dominerende vandforsyningsgrad (United States Department of Agriculture, 1993). 
Afgrænsninger mellem vandforsyningsgrad 3 og 4 tegnes kun, hvor der er en tydelig 
overgang fra én klasse til en anden.  
Ved inklusioner af vandforsyningsgrad 2 og 5 afgrænses områder, hvor der er mere end 3 
observationer med samme vandforsyningsklasse tæt på hinanden.  
 
5.2.3. Afgrænsning af jorde med begrænset dræning 
Klasse 7-10 gælder jorde med begrænset dræning. Vandstuvning i jorden danner gley ved 
permanent højtliggende grundvand og pseudogley ved temporært højtstående vand 
(Borggaard & Elberling, 2004). Både gley og pseudogley indikerer således iltreducerede 
forhold i jorden, der påvirker rødderne hos sårbare arter og har en negativ effekt på træernes 
vækst og stabilitet. Tørv dannes ligeledes i områder med dårlig dræning og kan derfor også 
bruges som indikator (Larsen, 2005; Møller, 1965).  
 
Analysen af de dårligt drænede områder bygger på digitale matrikelkort, hvis oplysninger 
sammenkøres med boringsoplysninger fra felten og nutidige kort. 
 
For at få et overblik over, hvor i skoven der er risiko for højtstående grundvand og 
tørvedannelse, er de høje målebordsblade for området blevet brugt (bilag 2). Disse kort viser 
tydeligere og mere detaljeret end nutidige kort, hvor i skoven der er permanent højtstående 
grundvand, og er før blevet anvendt til at bestemme udbredelsen af jorde med dårlig dræning 
(Madsen et al., 1992). De høje målebordsblade er på Sjælland baseret på 2. nymåling fortaget 
i perioden 1887-1899 (Korsgaard, 2006). Målebordsbladene er blevet lagt ind i ArcGIS, og 
alle områder med græs- og stregsignatur er blevet digitaliseret som vist i figur 5.  

 

 
Figur 5. Eksempler på områder med eng og sidbundsignatur fra målebordsbladet, der er 
blevet digitaliseret i GIS  
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Derefter er hvert af de digitaliserede polygoner blevet sammenholdt med boringer og profiler 
fra felten, der viste forekomst af pseudogley, gley og/eller tørv, med henblik på at bestemme 
dræningen på lokaliteter. Ved at sammenholde boringer og digitaliseringer var der en tydelig 
tendens til at engsignatur var tørvepræget. Sidbundsignatur viste generelt dårligt drænede 
jorde af vekslende karakter mellem vandforsyningsklasse 7 og 10. Ved boringer, der ligger 
udenfor de digitaliserede områder, er det vurderet, i forhold til nuværende og tidligere grøfter 
samt højdekurver, hvor stort et område boringen er udtryk for, eller om et digitaliseret område 
eventuelt bør udvides. Afgrænsningerne er klassificeret på følgende måde (idé efter Greve & 
Sørensen, 1991): 
  
10) Tørvejorde 
9) Gley i 1. lag 
8) Gley i 2. lag eller pseudogley i 1. lag  
7) Gley i 3. lag eller pseudogley i 2. lag 
 
Forstået således, at den højeste klasse indgår på kortet. En jord med eksempelvis gley i 1. lag 
og pseudogley i 2. lag får vandforsyningsklasse 9. Klasserne er inddelt efter, hvordan 
dræningsforholdene påvirker træerne. Pseudogley dybere end 70 cm, svarende til 3. lag, har 
ingen betydelig virkning på træerne (Møller, 1965; Bergstedt, 2005) og indgår derfor ikke i 
klassificeringen af de dårligt drænede områder. 
 
5.3. Kortlægning af jordens næringsstofniveau 
Det generelle næringsstofniveau i området er middel. Enkelte kortlægningsenheder er på 
grund af en mere sandet tekstur nedklassificeret til lavt næringsstofniveau. I områder med 
gunstig muldtilstand, eller hvor der er registret kalk i underjorden, er næringsstofniveauet 
opgraderet til ”højt”.  Den rumlige fordeling af klasserne kan ses på lokalitetsklassekortet. 
 
 
6. Lokalitetsklasser og træartsvalg 
 
6.1. Lokalitetsklasser 
I områder med samme lokalitetsklasse (bilag 4 + nedenfor) er skovdyrkningsbetingelserne 
forholdsvis ensartede i relation til træartsvalg og behandlingsform. 
 
Formålet med afgrænsningen af lokalitetsklasser er følgende: 
 

1.   at udpege risikofaktorer (forsumpningsfare, stormfaldsfare, tørkefare) 
2.   at udpege andre faktorer, som har betydning for træartsvalget (vandforsyning og 

næringsstofniveau) 
3.   at udpege faktorer, som er styrende for jordbearbejdning mv. (hårde lag og tekstur) 
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Afgrænsningen af lokalitetsklasserne sker i princippet på grundlag af forskelle i 
lokalitetsklassen, som er defineret på baggrund af lokalitetens vandforsyning, næringsstof-
niveau og dræningsgrad. Afgrænsningskriterierne er angivet i nedenstående skema. 
 

Vandforsyning Næringsstofniveau Dræningsklasser 
1: Meget lav  
2: Lav 
3: Middel lav 
4: Middel høj 
5: Høj 
6: Meget høj 
8: Gley i 2. lag eller pseudogley i 1. lag 
9:  Gley i 1. lag 
10: Tørv 

1: Meget lav  
2: Lav  
3: Middel  
4: Høj  

00: Ingen dræningsproblemer 
07:  Gley i lag 3 eller pseudogley i lag 2  
08:  Gley i 2. lag eller pseudogley i 1. lag 
09:  Gley i 1. lag 
10: Tørvejord 

 
Lokalitetsklasserne navngives med numrene i skemaet, f.eks. 5308.  
 
6.2. Træartsforslag 
Ved definitionen af lokalitetsklasser er der lagt vægt på at fastlægge grænserne for de enkelte 
klasser, så de er sammenfaldende med skift i træartsvalget. Da kendskabet til de nøjagtige 
grænser for de enkelte træarters krav til voksestedet er relativt ringe, er der tale om 
overordnede linier. 
 
Det er især de enkelte træarters tolerance overfor vækstbegrænsende faktorer, som får 
betydning for træartsvalget, dvs. tålsomheden overfor ringe vand- og næringsstofforsyning. 
Desuden medfører en række faktorer som høj grundvandstand, kraftig vandstuvning, 
tørveforekomster, kompakte og cementerede lag en risiko for forringet vækst og forøget 
stormfaldsfare for visse træarter, som derfor bliver uegnede. Desuden giver disse faktorer 
anledning til krav om særlig behandling - f.eks. dræning eller dybdebearbejdning - hvis 
lokaliteternes dyrkningsværdi skal opretholdes eller forbedres. 
 
Med henblik på at opstille generelle forslag til træartsvalg for de afgrænsede lokalitetsklasser 
er de almindeligt anvendte skovtræarter foreløbig inddelt i grupper på grundlag af en 
vurdering af træarternes: 
 

• krav til vand- og næringsstofforsyning 
• tålsomhed over for vandstuvning og højtstående grundvand 
• evne til at gennemvokse og udnytte cementerede og kompakte jordlag 
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Det er desuden forsøgt at give en vurdering af træarternes relative egnethed for de enkelte 
lokalitetsklasser ved at opdele disse i for lokaliteten optimale, egnede og uegnede efter 
følgende retningslinier: 
 

• Optimale:Træarter, som udviser optimal/god vækst og stabilitet 
• Egnede: Træarter, som udviser tilfredsstillende/acceptabel vækst og stabilitet 
• Uegnede: Træarter, som af en eller flere årsager er uegnede på lokaliteten 

 
Det skal understreges, at der kun er tale om et praktisk arbejdsredskab, som skal tjene til at 
give kortlæggeren et hurtigt overblik over dyrkningsmulighederne. I hvert enkelt tilfælde må 
de generelle forslag justeres i forhold til de aktuelle forhold i kortlægningsområdet, lokale 
dyrkningserfaringer og lokalitetsklassernes reelle karakter og variation (tekstur, jordtyper 
osv.). 
 
6.3. Stormfaldsfare 
Der er foretaget en foreløbig vurdering af stormfaldsfaren for de enkelte lokalitetsklasser. 
Vurderingen er generel, men vil især gælde for arter, som er særligt stormfaldsudsatte. 
 
Følgende inddeling og kriterier er opstillet for vurdering af stormfaldsfaren: 
 

1.   Lille: Lokaliteter med dybgrundede og veldrænede jorde (grundvand dybere end 80 
cm). 

 
2.   Mellem: Lokaliteter med cementerede og/eller kompakte jordlag indenfor 40 cm dybde 

og/eller grundvand i 40-80 cm dybde. 
 

3.   Stor: Lokaliteter med vandstuvning eller grundvand indenfor 40 cm dybde eller  
med overfladeaflejringer af tørv. 

 
Vurderingen må i hvert enkelt tilfælde afpasses de aktuelle forhold i kortlægningsområderne. 
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6.4. Beskrivelser af kortlægningsenhederne 
 

Dyrkningsegenskaber Klasse 

Vand- 
forsyning 

Nærings- 
niveau 

Dyrkningsfaktorer Stormfaldsfare 

2200 lav lavt  lille 
2207 lav lavt Dybtliggende gley/pseudogley lille/middel 
8208 lav lavt Gley i 30-70 stor 
10210 lav lavt tørv stor 
3200 middel lavt  lille 
3300 middel middel  lille 
3307 middel middel Dybtliggende gley/pseudogley lille/middel 
8308 middel middel Gley i 30-70 middel 
9309 middel middel Højtliggende gley stor 
10310 middel middel tørv stor 
4300 middel middel  lille 
4307 middel middel Dybtliggende gley/peudogley lille/middel 
8308 middel middel Gley i 30-70 middel 
9309 middel middel Højtliggende gley stor 
10310 middel middel tørv stor 
5300 høj middel  lille 
5307 høj middel Dybtliggende gley/peudogley lille/middel 
8308 høj middel Gley i 30-70 middel 
9309 høj  middel Højtliggende gley stor 
10310 høj middel tørv stor 
5400 høj højt  lille 
8408 høj højt Gley i 30-70 middel 
10410 høj højt tørv stor 
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Træartsforslag Klasse 

Optimal Egnet Uegnet  

2200 SKF, ØSF NOB, DGR, ÆGR, LÆR, EG, BIR BØG, ÆR, ASK, REL  
2207 SKF, ØSF NOB, DGR, ÆGR, LÆR, EG, BIR BØG, ÆR, ASK, REL *
8208  EG, REL, BIR Alle andre  
10210  EG, REL Alle andre  
3200 DGR, ÆGR. NOB, SKF, ØSF LÆR, RGR, SGR, OMO, NOR, EG Alle andre  

3300 RGR, SGR, DGR, ÆGR, LÆR,  
NOR, NOB, OMO, SKF, ØSF 

BØG, EG Alle andre  

3307 RGR, SGR, DGR, ÆGR, LÆR,  
NOR, NOB, OMO, SKF, ØSF 

BØG, EG Alle andre *

8308 EG, ASK, REL BIR, ASP, LIN Alle andre  
9309 REL EG, ASK Alle andre  
10310 REL ASK (SEG) Alle andre  

4300 RGR, SGR, DGR, ÆGR, LÆR,  
NOR, NOB, OMO, SKF, ØSF 

BØG, EG Alle andre  

4307 RGR, SGR, DGR, ÆGR, LÆR,  
NOR, NOB, OMO, SKF, ØSF 

BØG, EG Alle andre *

8308 EG, ASK, REL BIR, ASP, LIN Alle andre  
9309 REL EG, ASK Alle andre  
10310 REL ASK (SEG) Alle andre  
5300 BØG, EG, ÆR, ÆGR, NOR LÆR, DGR Alle andre  
5307 BØG, EG, ÆR, ÆGR, NOR LÆR, DGR Alle andre  
8308 EG, ASK, REL BIR, ASP, LIN Alle andre  
9309 REL EG, ASK Alle andre  
10310 REL ASK (SEG) Alle andre  
5400 BØG, EG, ÆR, ÆGR, NOR LÆR, DGR Alle andre  
8408 EG, ASK, REL BIR, ASP, LIN Alle andre  
10410 REL ASK (SEG) Alle andre  

* Den dybtliggende vandstuvning vil bidrage til en mere sikker produktion end normalt for 
denne lokalitetsklasse. 
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6.5. Lokalitetsklassernes arealmæssige udbredelse 
 

Lokalitetsklasser 
Antal 

polygoner Areal, Ha 
2200 2 11.0 
2207 1 0.2 
8208 5 1.3 
10210 2 7.9 
3200 1 4.6 
3300 27 175.5 
3307 23 29.1 
8308 22 37.5 
9309 2 4.7 
10310 14 27.2 
4300 33 346.8 
4307 30 59.6 
8308 36 60.9 
9309 4 3.2 
10310 24 38.2 
5300 20 42.4 
5307 7 10.0 
8308 4 13.5 
9309 2 1.8 
10310 5 3.8 
5400 3 17.1 
8408 2 3.5 
10410 1 1.8 
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6.6. Lokalitetsklassekort  

 

 



6.7. Andre temakort 
6.7.1. Jordartskort 
Baggrundskortet er jordartskortet fra GEUS. Prikkerne angiver hvilken jordart der er fundet i 
boringens 3. lag (70-120 cm) 
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6.7.2. Detaljeret dræningskort 
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7. Konklusion 
 
Lokalitetsklassekortet gør det lettere for skovejeren at overskue vækstbetingelserne i skoven. 
Kortet kan, hvis det sammenholdes med oplysninger om træarters vandforsyningsbehov, 
fortælle, hvor de enkelte træarter kan forventes at have de mest optimale vækstbetingelser, 
eller måske nærmere betegnet, i hvilke områder, den pågældende træart vil være ustabil. 
 
Der er i kortlægningen taget udgangspunkt i at kortlægge de dårligt drænede områders 
maksimale udbredelse. Samtidig er beregningen af RKZ udtryk for en tænkelig 
minimumsværdi. Den aktuelle RKZ værdi i skoven er sandsynligvis højere. Således er jorder 
med dårlig dræning blevet fremhævet, og visse områder med jorder med høj RZK er blevet 
underklassificeret i forholdt til det aktuelle.  
 
Ved at kortlægge på denne måde fremhæves risikoområder, hvilket gør kortet særligt 
anvendeligt til at udpege områder, hvor man skal være specielt opmærksom på træartsvalget 
og eventuelt med fordel kan lade lokaliteten udgå af den egentlige skovdrift. 
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Profil nr.  3325 Indelukket 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Issøler over moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  653899  6140244 Dræningsklasse  Moderat veldrænet jord 
Beliggenhed Indelukket comp 119 Profil dybde 160 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde 160 cm 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Løvskov 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Søren Torp & Per Sundberg 
Hældning 2 - 3 o Dato 9-5-2006 
Bemærkninger Pseudogley er ikke særligt udviklet. 

  

Horisontbeskrivelse 

Olfh (4 - 0 cm ) :  
Issøaflejringer; humusrig,  7 - 20 %; klar jævn grænse.  

A (0 - 7 cm ) :  
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
issøaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %; meget hyppige mellemstore 
rødder; meget svag, grov, subangulær struktur; fugtig, klæbrig konsistens 
og klar jævn grænse.  

BE (7 - 20 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; issøaflejringer; 
humusfattig; meget hyppige mellemstore rødder; porer, 1 - 10 / dm2 som 
orme- og rodgange; meget svag, grov, subangulær struktur; fugtig, 
klæbrig konsistens og diffus bølget grænse.  

Bg (20 - 87 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) ler; issøaflejringer; stærk brun (7,5YR 5/8 
fugtig) grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; få fine rødder; porer, 
1 - 10 / dm2 som orme- og rodgange; meget stærk, meget grov, angulær 
struktur og klar bølget grænse.  

2Bg (87 - 160 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/6 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; mindre end 5 vol. %, små, 
2,0 - 7,5 cm sten, af blandet tilstand og en blanding af form og typer uden 
kalk; mindre end 5 vol. % bløde noduler, afrundede, Fe-oxider & 
hydroxider ( røde ); med en diameter mindre end 1 cm; meget få fine 
rødder; svag, medium, subangulær struktur; fugtig, klæbrig konsistens. 

 

 
 

 

 30
 



 31

 
Analyseresultater profil 3325 

Horisont Tekstur % 

nr. Navn 
Prøve dybde 

cm 
<2µm 2 -

20µm 
20 – 

63µm 
63 –

125µm
125 –

200µm 
200 -

500µm
500 µm – 

2 mm 
1 
2 
3 
4 
 

Olfh 
A 

BE 
Bg 

 

4 
0 
7 
20 

 

0 
7 
20 
87 
 

14,1 
15,2 
35,4 
9,7 

 

21,4 
24,8 
29,6 
7,3 

 

17,7 
13,3 
4,0 
12,7 

 

11,1 
13,9 
10,2 
18,6 

 

7,4 
9,1 
9,0 
13,4 

 

17,9 
16,4 
7,8 
28,3 

 

4,0 
5,4 
3,6 
9,8 

 
 
Hori-
sont 

Org. 
C 

Total 
N 

C/N 
for- 

Total 
P 

pH 
H2O 

pH 
CaCl2

FeOxal. AlOxal.  FeDCB AlDCB  

nr. % % hold mg kg-1 1:1  1:2,5 mg kg-1

1 
2 
3 
4 
 

3,79 
1,11 
0,28 
0,10 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,10 
4,30 
5,30 
6,10 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Profil nr.  3326 Højbjerg Mose 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Issøaflejringer over 
moræne 

WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  653892  6141742 Dræningsklasse  Meget veldrænet jord 
Beliggenhed <ikke kendt> Profil dybde  170 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation Ædelgran 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve & Elisabeth 

Rasmusen 
Hældning 3 - 5 o Dato  9-5-2006 
Bemærkninger  

  

Horisontbeskrivelse 

Olfh : 
Humusholdig, 1 - 7 %. 

A1h (1 - 0 cm ) :  
Mørk brun (10YR 3/3 fugtig) leret sandet silt; issøaflejringer; 
humusfattig; nogle fine, mellemstore og store rødder; massiv. 

B2v (0 - 6 cm ) : 
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) leret sandet silt; issøaflejringer; 
humusfattig; nogle mellemstore rødder; moderat, medium, subangulær 
struktur. 

B3j (6 - 25 cm ) :  
Rødlig brun (2,5YR 4/4 fugtig) svær ler; issøaflejringer; humusfattig; 
nogle mellemstore rødder; stærk, medium, angulær struktur. 

2C (25 - 45 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/6 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusfattig; 15 - 40 vol. %, mellem, 7,5 - 25 cm sten, 
uforvitrede af tilstand og overvejende afrundet af form og af krystallinsk 
type; få mellemstore til store rødder; meget svag, subangulær struktur. 
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Profil nr.  3327 Nord for Indelukket 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  653769  6140296 Dræningsklasse  Moderat veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 119 Profil dybde 170 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde 150 cm 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation Løvskov, Lærk 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve & Elisabeth 

Rasmusen 
Hældning 0 - 2 o Dato  9-5-2006 
Bemærkninger Fragipan er ikke fuldstændig rodstandsende 

 

  

Horisontbeskrivelse 

Olfh (9 - 0 cm ) :  
Moræneaflejringer. 

Ah (0 - 6 cm ) :  
Lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %; 
mindre end 5 vol. %, alle størrelser sten, en blanding af tilstand og 
en blanding af form og typer uden kalk; hyppige fine, mellemstore 
og store rødder; svag, medium, subangulær struktur; fugtig, svagt 
klæbrig konsistens. 

B2v (6 - 49 cm ) :  
Lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; humusfattig; mindre end 5 
vol. %, alle størrelser sten, en blanding af tilstand og en blanding af 
form og typer uden kalk; hyppige fine, mellemstore og store rødder; 
svag, grov, subangulær struktur; fugtig, svagt klæbrig konsistens. 

B2E(x) (49 - 95 cm ) :  
Lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; humusfattig; mindre end 5 
vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en blanding af form 
og typer uden kalk; meget få fine rødder; meget stærk, meget grov, 
angulær struktur; fugtig; stærkt diskontinuert, mindre end 50% 
cementeret af tykt al-lag. 

2Cg (95 -    cm ) : 
Brun (10YR 4/3 fugtig) svær ler; moræneaflejringer; lys gullig brun 
(2,5Y 6/3 fugtig) grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; 
mindre end 5 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en 
blanding af form og typer uden kalk; meget få fine rødder; stærk, 
meget grov, angulær struktur; fugtig, meget klæbrig konsistens. 
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Analyseresultater 3327 

Horisont Tekstur % 

nr. Navn 
Prøve dybde 

cm 
<2µm 2 -

20µm 
20 – 

63µm 
63 –

125µm
125 –

200µm 
200 -

500µm
500 µm – 

2 mm 
1 
2 
3 
4 
 

Olfh 
Ah 
B2v 

B2E(x) 
 

9 
0 
6 
49 
 

0 
6 
49 
95 
 

8,5 
9,6 
7,5 
20,8 

 

13,0 
12,9 
12,5 
15,2 

 

15,0 
10,6 
12,7 
13,1 

 

14,8 
16,0 
18,3 
16,4 

 

13,0 
14,2 
14,6 
12,1 

 

17,5 
21,6 
23,6 
14,2 

 

8,6 
11,4 
10,2 
8,0 

 
 
Hori-
sont 

Org. 
C 

Total 
N 

C/N 
For- 

Total 
P 

pH 
H2O 

pH 
CaCl2

FeOxal. AlOxal.  FeDCB AlDCB 

nr. % % hold mg kg-1 1:1 1:2,5 mg kg-1

1 
2 
3 
4 
 

5,62 
2,14 
0,40 
0,14 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,00 
4,40 
5,00 
5,70 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Profil nr.  3328 Lodmose 1 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  652026  6141258 Dræningsklasse  <ikke kendt> 
Beliggenhed Comp 29 Profil dybde 170 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation Løvskov, bøg 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve & Elisabeth 

Rasmusen 
Hældning 2 - 5 o Dato  9-5-2006 
Bemærkninger <ingen bemærkninger> 

 

  

Horisontbeskrivelse 

Olfh (10 - 0 cm ) :  
Moræneaflejringer; humusrig,  7 - 20 %. 

Ah (0 - 10 cm ) :  
Sort (7,5YR 2,5/1 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusholdig, 1 - 7 %; 5 - 15 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand 
og en blanding af form og typer uden kalk; hyppige fine, mellemstore og 
store rødder. 

B2v (10 - 35 cm ) : 
Stærk brun (7,5YR 5/6 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusfattig; 5 - 15 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en 
blanding af form og typer uden kalk; meget hyppige fine, mellemstore og 
store rødder; porer, mere end 40 / dm2; stærk, diskontinuert, mere end 50% 
cementeret, og et mere end 10 cm tykt al-lag. 

2A2E(x) (35 - 70 cm ) :  
Ler; moræneaflejringer; humusfattig; 5 - 15 vol. %, alle størrelser sten, af 
blandet tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; mindre end 5 
vol. % bløde noduler, blandede, Fe- og Mn-oxider & hydroxider (sorte), 
med en diameter mindre end 1 cm; få fine, mellemstore og store rødder; 
porer, mere end 40 / dm2. 

2Btg (70 -    cm ) : 
Brunlig gul (10YR 6/6 fugtig) svær ler; moræneaflejringer; gleypletter på 
brunlig eller gullig bund; humusfattig; 5 - 15 vol. %, alle størrelser sten, af 
blandet tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; få fine, 
mellemstore og store rødder. 
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Analyseresultater 3328 

Horisont Tekstur % 

nr. Navn 
Prøve dybde 

cm 
<2µm 2 -

20µm 
20 – 

63µm 
63 –

125µm
125 –

200µm 
200 -

500µm
500 µm – 

2 mm 
1 
2 
3 
4 
 

Olfh 
Ah 
B2v 

2A2E(x) 
 

10 
0 
10 
35 
 

0 
10 
35 
70 
 

7,5 
9,0 
9,0 
19,5 

 

13,5 
14,5 
11,5 
14,5 

 

14,8 
11,9 
9,3 
10,8 

 

14,4 
15,4 
12,4 
16,3 

 

13,1 
12,0 
12,8 
12,9 

 

19,4 
25,7 
25,9 
16,5 

 

9,3 
9,7 
18,9 
9,3 

 
 
Hori-
sont 

Org. 
C 

Total 
N 

C/N 
for- 

Total 
P 

pH 
H2O 

pH 
CaCl2

FeOxal. AlOxal.  FeDCB AlDCB 

nr. % % hold mg kg-1 1:1 1:2,5 mg kg-1

1 
2 
3 
4 
 

4,62 
1,05 
0,10 
0,10 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4,00 
4,30 
4,80 
5,20 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Profil nr.  3329 Højbjerg mose 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  653913  6141673 Dræningsklasse  Meget veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 83-2 Profil dybde  165 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Nåleskov, ædelgran 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Søren Torp & Per Sundberg 
Hældning 2 - 5 o Dato  9-5-2006 
Bemærkninger Comp 83-2 

  

 

Horisontbeskrivelse 

Olfh (2 - 0 cm ) :  
Moræneaflejringer; meget humusrig; stærkt diskontinuert, mindre end 50% 
cementeret af 1 - 10 cm tykt al-lag; klar jævn grænse.  

Brs (0 - 60 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/4 fugtig), med indblanding af gullig brun (10YR 
5/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; humusfattig; mindre 
end 5 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en blanding af form 
og typer uden kalk; mindre end 5 vol. % bløde noduler, afrundede, Fe- og 
Mn-oxider & hydroxider ( sorte ), med en diameter mindre end 1 cm; 
hyppige fine, mellemstore og store rødder; meget svag, medium, 
subangulær struktur; fugtig, svagt klæbrig konsistens og en klar jævn 
grænse.  

C (60 - 110 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusfattig; mindre end 5 vol. %, små, 2,0 - 7,5 cm sten, af blandet 
tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; mindre end 5 vol. % 
bløde noduler, afrundede, Fe- og Mn-oxider & hydroxider ( sorte ), med en 
diameter mindre end 1 cm; hyppige fine, mellemstore og store rødder; 
meget svag, medium, subangulær struktur; fugtig, svagt klæbrig konsistens 
og diffus bølget grænse.  
2C (110 - 170 cm ) :  
Brun (10YR 5/3 fugtig) sand; glaciale ferskvandsaflejringer; humusfattig; 
nogle mellemstore rødder; meget svag, medium, subangulær struktur; 
fugtig, svagt klæbrig konsistens. 
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Profil nr.  3331 Sandhøj 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Glaciale 
ferskvandsaflejringer 

WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  652611  6141348 Dræningsklasse  <ikke kendt> 
Beliggenhed Comp 103 Profil dybde  160 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Løvskov, bøg 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve & Søren 

Torp 
Hældning 0 - 2 o Dato  10-5-2006 
Bemærkninger <ingen bemærkninger> 

  

Horisontbeskrivelse 

Olfh (11 - 0 cm ) :  
Brun (7,5YR 4/2 fugtig) humusrig,  7 - 20 %; hyppige fine, 
mellemstore og store rødder. 

Ah (0 - 25 cm ) :  
Brun (7,5YR 4/4 fugtig) sand; glaciale ferskvandsaflejringer; 
humusholdig, 1 - 7 %; hyppige fine, mellemstore og store rødder. 
Bvs (25 - 50 cm ) : 
Lys gullig brun (10YR 6/4 fugtig) sand; glaciale 
ferskvandsaflejringer; humusfattig; hyppige fine, mellemstore og 
store rødder. 

C (50 - 105 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/6 fugtig) sand; glaciale ferskvandsaflejringer; 
humusfattig; hyppige fine, mellemstore og store rødder. 
2C (105 -    cm ) : 
Svær ler; glaciale ikke-organiske ferskvandsaflejringer. 
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Profil nr.  3332 Idagård Skov 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræneaflejringer WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  651775  6139918 Dræningsklasse  Meget veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 149, Idagård 

Skov 
Profil dybde  170 cm 

Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Ær 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve & Per 

Sundberg 
Hældning 4 - 6 o Dato  10-5-2006 
Bemærkninger Lerbånd i C-horisonten, bliver mere gruset og stenet nedad. 

 

Horisontbeskrivelse 

Ah (0 - 10 cm ) :  
Mørk brun (10YR 3/3 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusholdig, 1 - 7 %; hyppige fine, mellemstore og store rødder; moderat, 
fin, granulær struktur. 
Bv (10 - 42 cm ) :  
Brun (10YR 4/3 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusfattig; hyppige fine, mellemstore og store rødder; stærk, grov, 
subangulær struktur. 
B3j (42 - 75 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusfattig; hyppige fine, mellemstore og store rødder; stærk, grov, 
subangulær struktur. 
C (75 -    cm ) : 
Siltet sand; med indblanding af lerholdigt sand  og bånd af ler; 
moræneaflejringer; humusfattig; få fine, mellemstore og store rødder; 
strukturløs. 
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Profil nr.  3333 Idagård Skov 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  652247  6140679 Dræningsklasse  Meget veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 190  Profil dybde  150 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Overdrevsvegetation 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Søren Torp & Elisabeth  
Hældning 2 - 4 o Dato  10-5-2006 
Bemærkninger Lokaliteten grænser op til en rødgran- og bøgebevoksning. Er bevokset med 

græs og andet. Er meget tør. 
 

 

Horisontbeskrivelse 

O (3 - 0 cm ) :  

Ah (0 - 7 cm ) :  
Mørk grålig brun (10YR 4/2 tør) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusholdig, 1 - 7 %; mindre end 5 vol. %, alle størrelser sten, af blandet 
tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; hyppige fine og store 
rødder; porer, 1 - 10 / dm2 som orme- og rodgange; meget svag, fin, 
subangulær struktur; fugtig, svagt klæbrig konsistens; klar bølget grænse.  

Bvs (7 - 35 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/6 tør) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusfattig; mindre end 5 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og 
en blanding af form og typer uden kalk; mindre end 5 vol. % bløde + hårde 
noduler, afrundede, Fe- og Mn-oxider & hydroxider ( sorte ), med en 
diameter mindre end 1 cm; hyppige fine og store rødder; porer, 1 - 10 / dm2 
som orme- og rodgange; svag, medium, subangulær struktur; fugtig, svagt 
klæbrig konsistens; gradvis bølget grænse.  

BE (35 - 125 cm ) :  
Lys oliven brun (2,5Y 5/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
gullig brun (10YR 5/6 fugtig ) humusfattig; mindre end 5 vol. %, alle 
størrelser sten, af blandet tilstand og en blanding af form og typer, uden 
kalk; mindre end 5 vol. % bløde + hårde noduler, afrundede, Fe- og Mn-
oxider & hydroxider ( sorte ), med en diameter mindre end 1 cm; få 
mellemstore rødder; moderat, grov, angulær struktur; fugtig, svagt klæbrig 
konsistens; gradvis bølget grænse.  

BCtg (125 - 150 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) svær ler; moræneaflejringer; lys oliven brun 
(2,5Y 5/4 fugtig) grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; mindre end 
5 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en blanding af form og 
typer uden kalk; mindre end 5 vol. % bløde + hårde noduler, irregulære, 
Fe-oxider & hydroxider ( røde ), med en diameter mindre end 1 cm; stærk, 
meget grov, angulær struktur; lufttør, svagt klæbrig konsistens og massiv, 
kontinuert fragipan. 
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Profil nr.  3334 Det grå Får 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  654623  6141712 Dræningsklasse  Veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 88 Profil dybde  150 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Løvskov, bøg 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Søren Torp & Elisabeth 

Rasmusen 
Hældning 0 - 2 o Dato  10-5-2006 
Bemærkninger <ingen bemærkninger> 

 

Horisontbeskrivelse 

A (0 - 10 cm ) :  
Meget mørk brun (10YR 2/2 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %; mindre end 5 vol. %, små, 
2,0 - 7,5 cm sten, uforvitrede af tilstand og en blanding af form og 
typer uden kalk; mindre end 5 vol. % hårde noduler, blandede, Fe- og 
Mn-oxider & hydroxider ( sorte ), med en diameter mindre end 1 cm; 
meget hyppige mellemstore rødder; moderat, medium, subangulær 
struktur; fugtig. 

Bv (10 - 30 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/4 fugtig) ler; moræneaflejringer; 
humusfattig; 5 - 15 vol. %, små + mellem sten, af blandet tilstand og 
en blanding af form og typer uden kalk; mindre end 5 vol. % hårde 
noduler, blandede, Fe- og Mn-oxider & hydroxider ( sorte ), med en 
diameter mindre end 1 cm; nogle fine, mellemstore og store rødder; 
moderat, medium, subangulær struktur; fugtig. 

B3 (30 - 60 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/6 fugtig) sandet ler; moræneaflejringer; 
humusfattig; mindre end 5 vol. %, små + mellem sten, af blandet 
tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; mindre end 5 vol. 
% hårde noduler, blandede, Fe- og Mn-oxider & hydroxider ( sorte ), 
med en diameter mindre end 1 cm; få fine og store rødder; stærk, 
medium, angulær struktur; fugtig. 

C (60 - 150 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/4 fugtig) svær ler; postglaciale ikke-
organiske ferskvandsaflejringer; humusfattig; mindre end 5 vol. %, 
små + mellem sten, af blandet tilstand og en blanding af form og typer 
uden kalk; mindre end 5 vol. % hårde noduler, blandede, Fe- og Mn-
oxider & hydroxider ( sorte ), med en diameter mindre end 1 cm; 
meget få mellemstore rødder; massiv; fugtig. 
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Profil nr.  3335 Charlottendal Skov 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  651699  6140302 Dræningsklasse Moderat veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 148 Profil dybde 150 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde 140 cm 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation Løvskov, Ær 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Søren Torp 
Hældning 2 - 4 o Dato 10-5-2006 
Bemærkninger Fragipanen er ikke totalt rodstandsende. 

  

Horisontbeskrivelse 

A (0 - 31 cm ) :  
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 fugtig), med indblanding af 
meget mørk grålig brun (10YR 3/2 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %; mindre end 5 vol. %, 
alle størrelser sten, af blandet tilstand og en overvejende afrundet 
af form og forskellige typer uden kalk; utallige fine, mellemstore 
og store rødder; porer, 1 - 10 / dm2 som orme- og rodgange; meget 
svag, medium, subangulær struktur; fugtig, klæbrig konsistens; 
abrupt irregulær grænse.  

BE (31 - 58 cm ) :  
Lys gullig brun (10YR 6/4 fugtig), med indblanding aflys gullig 
brun (10YR 6/4 fugtig ) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusfattig; mindre end 5 vol. %, alle størrelser sten, af blandet 
tilstand og en overvejende afrundet form og forskellige typer uden 
kalk; meget få fine rødder; porer, 1 - 10 / dm2 som orme- og 
rodgange; stærk, grov, pladestruktur; stærkt diskontinuert, mindre 
end 50% cementeret, og 1 - 10 cm tyk al-lag; gradvis bølget 
grænse.  

BCtg (58 - 150 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/6 fugtig), med indblanding af gullig brun 
(10YR 5/6 fugtig) svær ler; moræneaflejringer; lys brunlig grå 
(2,5Y 6/2 fugtig) grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; 
mindre end 5 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en 
overvejende afrundet form og forskellige typer uden kalk; mindre 
end 5 vol. % bløde noduler, afrundede, Fe- og Mn-oxider & 
hydroxider (sorte), med en diameter mindre end 1 cm; få fine til 
mellemstore rødder; stærk, meget grov, angulær struktur; våd, 
klæbrig konsistens; kontinuert, massiv, ingen erkendelig struktur; 
kontinuert fragipan. 
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Profil nr.  3336 Charlottedal 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale <ikke kendt> WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  652646  6139906 Dræningsklasse  Veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 153, 

Charlottedal Skov 
Profil dybde  150 cm 

Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Bøg 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve 
Hældning 2 - 4 o Dato 10-5-2006 
Bemærkninger <ingen bemærkninger> 

  

Horisontbeskrivelse 

Ah (0 - 2 cm ) :  
Sort (10YR 2/1 fugtig) leret siltet sand. 

 

Bv (2 - 35 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/6 fugtig) leret siltet sand. 

 

A2g (35 - 75 cm ) :  
Bleg brun (10YR 6/3 fugtig) leret siltet sand. 

 

Btg (75 - 110 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/4 fugtig) ler; stærk brun (7,5YR 5/8 fugtig). 

 

Cg (110 -    cm ) : 
Mørk gullig brun (10YR 4/4 fugtig) ler. 
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Profil nr.  3337 Højbjerg Mose 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  653628  6142129 Dræningsklasse Meget veldrænet jord 
Beliggenhed <ikke kendt> Profil dybde 160 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation Rødgran 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Søren Torp & Per Sundberg 
Hældning 0 - 0 o Dato 10-5-2006 
Bemærkninger Comp 81. B3 stedvist fragipan, ikke kontinuert. 

  

Horisontbeskrivelse 

O : 
Moræneaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %. 

 

A (0 - 10 cm ) :  
Siltet sand; moræneaflejringer; meget mørk brun (10YR 2/2 fugtig). 

 

B (10 - 40 cm ) :  
Lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; gullig brun (10YR 5/6 fugtig) 
mindre end 5 vol. %, små + mellem sten, uforvitrede af tilstand og en 
blanding af form og typer uden kalk; moderat, medium, angulær struktur. 

 

B3x (40 - 100 cm ) :  
Ler; moræneaflejringer; lys gullig brun (10YR 6/4 fugtig) 5 - 15 vol. %, 
alle størrelser sten, en forvitrede af tilstand og en blanding af form og 
typer kalk. 

 

C (100 -    cm ) : 
Svær ler; moræneaflejringer; gullig brun (10YR 5/6 fugtig) små, 2,0 - 7,5 
cm sten, en stærkt forvitrede af tilstand og en blanding af form og typer 
uden kalk; mindre end 5 vol % hårde noduler, angulære, Fe- og Mn-
oxider & hydroxider ( sorte ); med en diameter større end 1 cm; massiv. 

 

 

 
 

 
 44



 
Profil nr.  3338 Grusgrav 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne over glaciale 
ferskvandsaflejringer 

WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  652417  6141360 Dræningsklasse  Meget veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 30, Grusgrav Profil dybde  300 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Løvskov 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve 
Hældning 4 - 6 o Dato  10-5-2006 
Bemærkninger Comp 30 

  

Horisontbeskrivelse 

 

Ah (0 - 11 cm ) :  
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %; 5 - 15 vol. %, alle størrelser 
sten, af blandet tilstand og en blanding af form og typer uden kalk. 

 

Bvs (11 - 50 cm ) :  
Stærk brun (7,5YR 4/6 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusfattig; 5 - 15 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en 
blanding af form og typer uden kalk. 

 

C (50 -    cm ) : 
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) sand; glaciale ferskvandsaflejringer; 
humusfattig; 5 - 15 vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en 
blanding af form og typer. 
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Profil nr.  3339 Karlsgård skov 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  651411  6141281 Dræningsklasse  Veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 23, Karsgårds 

skov 
Profil dybde 170 cm 

Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde 145 cm 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation Løvskov, bøg 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve & Elisabeth 

Rasmusen 
Hældning 4 - 6 o Dato 10-5-2006 
Bemærkninger Comp 23 

 

 

Horisontbeskrivelse 

Olfh (7 - 0 cm ) :  
Klar jævn grænse.  

Ah (0 - 10 cm ) :  
Mørk brun (7,5YR 3/2 fugtig) lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; 
humusholdig, 1 - 7 %; mindre end 5 vol. %, små, 2,0 - 7,5 cm sten, 
uforvitrede af tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; hyppige 
fine rødder; meget svag, medium, subangulær struktur; fugtig, svagt klæbrig 
konsistens; gradvis bølget grænse.  

Bv (10 - 25 cm ) :  
Lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; humusfattig; mindre end 5 vol. %, 
små, 2,0 - 7,5 cm sten, uforvitrede af tilstand og en blanding af form og typer 
uden kalk; hyppige fine, mellemstore og store rødder; porer, 1 - 10 / dm2 
som orme- og rodgange; meget svag, grov, subangulær struktur; fugtig, svagt 
klæbrig konsistens; klar jævn grænse.  

BE (25 - 51 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/6 fugtig) ler; moræneaflejringer; humusfattig; 5 - 15 
vol. %, alle størrelser sten, af blandet tilstand og en blanding af form og 
typer uden kalk; få fine rødder; porer, 1 - 10 / dm2 som orme- og rodgange; 
stærk, grov, angulær struktur; fugtig, klæbrig konsistens; diffus bølget 
grænse.  

BCg (51 - 145 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/6 fugtig) svær ler; moræneaflejringer; grålige gleyslirer 
på brun bund; humusfattig; 5 - 15 vol. %, alle størrelser sten, af blandet 
tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; mere end 80 % bløde 
noduler, afrundede, Fe- og Mn-oxider & hydroxider (sorte); med en diameter 
mindre end 1 cm; nogle fine rødder; meget stærk, meget grov, angulær 
struktur; fugtig, meget klæbrig konsistens. 
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Profil nr.  3340 Søndersø 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale Moræne WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  650887  6141500 Dræningsklasse  Meget veldrænet jord 
Beliggenhed Comp 16, Søndersø Profil dybde  180 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation  Løvskov, eg 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Mogens Greve & Per 

Sundberg 
Hældning 2 - 4 o Dato 10-5-2006 
Bemærkninger <ingen bemærkninger> 

  

Horisontbeskrivelse 

Oflh (8 - 0 cm ) :  
Meget humusrig. 

Ah (0 - 15 cm ) :  
Meget mørk grålig brun (10YR 3/2 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %; 5 - 15 vol. %, små, 2,0 - 7,5 
cm sten, af blandet tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; 
nogle fine rødder; svag, fin, subangulær struktur. 

B2v (15 - 60 cm ) :  
Gullig brun (10YR 5/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusfattig; mindre end 5 vol. %, små, 2,0 - 7,5 
cm sten, af blandet  tilstand og en blanding af form og typer uden 
kalk; nogle fine rødder; moderat, medium udviklet, subangulær 
struktur. 

B2vx (60 - 70 cm ) :  
Lys gullig brun (10YR 6/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusfattig; mindre end 5 vol. %, små, 2,0 - 7,5 
cm sten, af blandet tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; 
få fine rødder; moderat, medium, subangulær struktur; diskontinuert, 
mere end 50% cementeret, af et 1 - 10 cm tykt al-lag. 

2C (70 - 120 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/4 fugtig) svær ler; issøaflejringer; 
humusfattig; få fine rødder; moderat, grov, angulær struktur. 
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Profil nr.  3341 Lodmose 2 
  
Dansk 
jordklassifikation 

<ikke kendt> USDA 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

Udgangsmateriale <ikke kendt> WRB 
jordklassifikation 

 <ikke kendt> 

UTM 32  652074  6141264 Dræningsklasse  <ikke kendt> 
Beliggenhed Lodmose 2 Profil dybde  150 cm 
Kote <ikke kendt> Grundvandsdybde <ikke kendt> 
Terrænform <ikke kendt> Vegetation Løvskov, bøg 
Landskabsform <ikke kendt> Beskriver Søren Torp & Per Sundberg 

  
Hældning 0 - 1 o Dato 10-5-2006 
Bemærkninger Pseudogley er kun svagt udviklet. Fra 70 cm og ned er BE horisonten meget 

stenet. Fragipanen er ikke kontinuert og er gennemsat af rødder. 

  

 

Horisontbeskrivelse 

Ah (0 - 12 cm ) :  
Lerholdigt siltet sand; moræneaflejringer; humusholdig, 1 - 7 %; mindre 
end 5 vol. %, små, 2,0 - 7,5 cm sten, af blandet tilstand og en blanding af 
form og typer uden kalk; hyppige fine og store rødder; meget svag, 
medium, subangulær struktur; fugtig, svagt klæbrig konsistens og klar 
bølget grænse.  

Bv (12 - 44 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 4/6 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusfattig; mindre end 5 vol. %, mellem, 7,5 - 25 
cm sten, af blandet tilstand og en blanding af form og typer uden kalk; 
hyppige fine og store rødder; meget svag, medium, subangulær struktur; 
fugtig, svagt klæbrig konsistens og diffus bølget grænse.  

BE (44 - 85 cm ) :  
Lys oliven brun (2,5Y 5/4 fugtig) lerholdigt siltet sand; 
moræneaflejringer; humusfattig; 5 - 15 vol. %, mellem + store sten, af 
blandet tilstand og en blanding af form og typer blandede uden kalk; 
mindre end 5 vol. % bløde + hårde noduler, afrundede, Fe- og Mn-oxider 
& hydroxider ( sorte ), med en diameter mindre end 1 cm; meget få fine 
rødder; moderat, meget grov, angulær struktur; fugtig, klæbrig konsistens 
og stærkt diskontinuert, mindre end 50% cementeret, og 1 - 10 cm tykt al-
lag; gradvis bølget grænse.  

2Bg (85 - 150 cm ) :  
Mørk gullig brun (10YR 3/4 fugtig) ler; moræneaflejringer; stærk brun 
(7,5YR 5/6 fugtig) grålige gleyslirer på brun bund; humusfattig; mindre 
end 5 vol. %, små, 2,0 - 7,5 cm sten, af blandet tilstand og en blanding af 
form og typer blandede uden kalk; stærk, meget grov, angulær struktur; 
fugtig, meget klæbrig konsistens. 
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BILAG 2 Databeskrivelse 
 
Beskrivelse af polygontema 
 
Variabel Forklaring 
Vandforsyn Vandforsyningsklasse 
Naering Næringsstofniveau 
Draenkl_ Dræningsklasse 
Lok_kla Lokalitetsklasse 
 
 
Beskrivelse af punkttema 
 
Variabel Forklaring 
DATO Registrerings dato 
NAVN Kortlægger 
1H_N Navn på 1. Horisont 
1H_T Tekstur i 1. Horisont 
1H_GEO Geologi i 1. Horisont 
1H_PSEU Har horisonten Pseudogley 
1H_GLEY Har horisonten Gley 
1H_KALK Har horisonten kalk 
2H_N Navn på 2. Horisont 
2H_T Tekstur i 2. Horisont 
2H_GEO Geologi i 2. Horisont 
2H_PSEU Har horisonten Pseudogley 
2H_GLEY Har horisonten Gley 
2H_KALK Har horisonten kalk 
3H_N Navn på 3. Horisont 
3H_T Tekstur i 3. Horisont 
3H_GEO Geologi i 3. Horisont 
3H_PSEU Har horisonten Pseudogley 
3H_GLEY Har horisonten Gley 
3H_KALK Har horisonten kalk 
4H_T Tekstur i 4. Lag 
4H_GEO Geologi i 4 lag 
POINT_X X- koordinat 
POINT_Y Y-koordinat 
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