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Forord vedr. lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Elmelund
Den foreliggende lokalitetskortlægning er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet for
Naturstyrelsen.
Feltarbejdet er udført i september 2012 af Stig Rasmussen, Mogens H. Greve, Fan Deng og Kabindra
Adhikari. Det kortlagte område er ca. 190 ha og er beliggende umiddelbart vest for Odense ved den lille
landsby Elmelund.
På nedenstående kort (Figur 1) ses kortlægningsområdets afgrænsning på et gammelt målebordsblad fra
slutningen af 1800-tallet med de gamle markopdelinger, vejforløb og stadigt åbne mergelgrave.

Figur 1 - Kortlægningsområdet på målebordsbladet
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Landskab, geologi og jordbundsudvikling
Landskabet er et typisk morænelandskab. I den nordlige del er landskabet et typisk dødislandskab med
mange små bakker og lavninger. Det generelle højdeniveau ligger omkring 30 m.o.h. I den sydlige del af
området er landskabet noget mere storbakket, og landskabet dræner naturligt til de omkringliggende grøfter
og vandløb. Bavndambakke dominerer med sine 58 m.o.h. kortlægningsområdets sydlige del. På
målebordsbladet fra 1880 ses adskillige små søer beliggende i afløbsløse lavninger eller som tegn på gravning
af mergel.
Hovedparten af kortlægningsområdet består af kalkholdig moræne afsat af isen under den sidste fase af
sidste istid. Morænen i området har et relativt højt lerindhold på 15-25 %, enkelte steder endog højere, hvor
der er tegn på indarbejdning af issøaflejringer. Flere steder i kortlægningsområdet er der fundet
tørvedannelse i de afløbsløse lavninger, og det største tørveområde er beliggende lige syd for motorbanen i
den nordlige del af kortlægningsområdet. Det må forventes, at der forefindes tørv i flere afløbsløse lavninger,
end der er vist på kortet, men set i relation til det ønskede antal boringer har det ikke været muligt at opsøge
alle lavninger i området
De lerede jorder er præget af lernedvaskning med en begyndende forbruning i toppen som tegn på forvitring
af de primære mineraler. De mere sandede jorder i området er forbrunede som tegn på forvitring, og det høje
næringsniveau i området forhindrer podsolering af sandjorderne.

I det nordlige dødislandskab er der udviklet pseudogley i morænerne som tegn på temporær vandstuvning. I
den sydlige del af kortlægningsområdet er det kun de relativt lavtliggende områder, som har udviklet
pseudogley.
Moræneaflejringen var kalkholdig ved aflejringen, men kalken er udvasket til mere end en meters dybde de
feste steder i områder. Men jorderne bliver kalkholdige med dybden, selv tørvejorder og sandjorder bliver
kalkholdige inden for de øverste 1,5 meter.

Kortlægningsmetode
Den anvendte kortlægningsmetode afviger en del fra den metode, som blev udviklet i begyndelsen af
1990erne, og vil i det følgende blive beskrevet kortfattet og trinvis.
1.

Indsamling af eksisterende data og kortmateriale fra områderne.

2. Kortlægning af områderne med EMI-sensor, der måler jordens ledningsevne med meget høj
punkttæthed - hundredvis af målinger per ha. Denne metode giver indblik i jordbundsvariationen
mellem boringerne og sikrer derved, at grænsedragningen får en højere kvalitet.
3. På baggrund af variationen i jordens ledningsevne og områdernes topografi udpeges i første omgang
profilernes og derefter boringernes placering. Dette gøres ikke efter et forudbestemt grid men ved
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anvendelse af en statistisk algoritme kaldet ”conditioned Latin Hypercube Sampling” (cLHS), som
sikrer, at alle typiske kombinationer af jordens teksturer og landskabsposition er repræsenteret i de
udpegede lokaliteter.
4. Feltarbejdet gennemføres ved først at besøge og beskrive de gravede profiler (for at opnå kendskab
til de hoved-jordtyper, der findes i områderne), derefter opsøges og beskrives borelokaliteterne.
5.

Kortlægningsområderne inddeles i lokalitetsklasser med en tilhørende kode, som angiver
lokalitetsklassens vandforsyning, næringsstofforsyning samt tilstedeværelsen af dyrkningsfaktorer.

6. For at sikre en korrekt positionering af profiler og boringer anvendes GPS med en nøjagtighed under
5 meter. Den anvendte GPS er samtidig en datalogger, således at alle feltregistreringer automatisk
gemmes digitalt ude på lokaliteten, og på denne måde minimeres fejl, der kunne opstå ved
genindtastning af feltskemaer.

Profiler og boringernes placering
På baggrund af variation i jordens ledningsevne og områdernes topografi udpeges i første omgang profilernes
og derefter boringernes placering. Dette gøres ikke efter et forudbestemt grid men ved anvendelse af en
statistisk algoritme kaldet ”conditioned Latin Hypercube Sampling” (cLHS), som sikrer, at alle typiske
kombinationer af jordens tekstur og landskabsposition er repræsenteret i de udpegede lokaliteter.
Med ovennævnte metode blev 10 profiler og 95 boringer placeret, hvilket kan ses på kortet på næste side
(Figur 2).

8

Figur 2 – Boringer og profilers placering i området
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Digital højdemodel, højde
Områdets topografi er en styrende faktor for vandets bevægelse i landskabet og dermed også en drivende
kraft for jordbundsvariationen. På bakketoppe vil man ofte se dyb lerudvaskning og veldrænede jorder, mens
man i lavninger kan opleve udstrømmende vand og tørvedannelse. På sydvendte skråninger vil
solindstrålingen være meget større end på nordvendte og medføre varmere og tørrere lokaliteter selv ved
samme jordtype. Ud over topografiens påvirkning af de stedbestemte dyrkningsbetingelser har variationen i
topografien stor betydning for den landskabelige herlighedsværdi.
I det småkuperede dødislandskab mod nord er jorderne relativt dårligt drænede med højtliggende
pseudogley selv på normalt veldrænede landskabspositioner. I den sydlige del af området er jorderne mere
veldrænede, og der er en god sammenhæng mellem indskabsposition og jordenerne dræningsgrad. I de
relativt lave landskabspositioner vil jorderne have pseudogley eller tørvedannelse, hvorimod jorderne på den
øvre del af skråningerne og på bakketoppene vil være veldrænede (Figur 3).
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Figur 3 – Højdemodel over området

11

Elektromagnetisk ledningsevne
AU har i en årrække anvendt detaljerede målinger af jordens ledningsevne (EMI) som grundlag for alle
kortlægningsaktiviteter. Baggrunden for dette er, at vi i Danmark ser en meget høj korrelation mellem
jordens ledningsevne og jordtypernes fordeling i landskabet. Ledningsevnen afspejler variation i jordens
lerindhold, humusindhold, kalkindhold og dræningsgrad, og sensoren er derfor meget anvendelig til
afgrænsning af lokalitetsklasser samtidig med, at den giver et unikt indblik i, hvor variabel jorden er inden
for de enkelte lokalitetsklasser.
Vi måler den elektromagnetiske ledningsevne med sensoren DUALEM 21s.

Udstyr til kortlægning af EMI
I kortlægningsområdet ser vi meget stor variation i jordens ledningsevne, som i høj grad afspejler den
variation, vi ser i jordens lerindhold. EMI værdierne varierer fra ca. 5 til ca. 62. De meget høje værdier findes
i lavninger lergyder og tørv, og eksempler på det findes omkring motorbanen i den nordlige del af
kortlægningsområdet. De relativt dårligt drænede jorder i dødislandskabet i den nordlige del af
kortlægningsområdet har generelt højde EMI-værdier, hvilket gør det relativt enkelt at afgrænse disse jorder
ved anvendelse af EMI kortet. I dette områder må det forventes, at der forefindes tørv i flere afløbsløse
lavninger, end der er vist på kortet, men set i relation til det ønskede antal boringer har det ikke været muligt
at opsøge alle lavninger i området for at bekræfte denne antagelse, men EMI-målinger antyder dette. I den
sydlige del af kortlægningsområder varierer EMI-målingerne på et lavere niveau, hvilket gør kontrasten
mellem lavbunds- og højbundsområderne mere tydelige på EMI-kortet (Figur 4).
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Afgrænsningen af lokalitetstyper afspejler de generelle dyrkningsbetingelser og skal ses i forhold til den
variation, EMI-kortet viser. EMI-værdierne vil kunne anvendes til at justere træartsvalget. Hvis området
inden for en afgrænset lokalitet er meget homogen i EMI-målingerne, kan man anvende standard
træartsvalget for lokalitetsklassen, hvorimod man ved meget stor variation i EMI-målingerne bør anvende et
forsigtighedsprincip og måske anvende mere robuste træarter end standart træartsvalget.

Figur 4 – EMI kortlægningen af området, viser ledningsevnen i underjorden
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Lokalitetsklassekort
Når feltarbejdet er afsluttet, kan kortlægningsområdet inddeles i skovdyrkningsmæssigt ensartede områder
på baggrund af variation i jordens tekstur, udgangsmateriale og dræningsgrad. De relativt ensartede områder
tildeles en kode efter nedenstående skema (Figur 5), som giver information om lokaliteternes vandforsyning,
næringsstofstatus og tilstedeværelsen af eventuelle dyrkningsfaktorer.

Vandforsyning

Næringsstofniveau

Dyrkningsfaktorer

1: Meget lav

1: Meget lav

s: Kraftig vandstuvning <50 cm dybde

2: Lav

2: Lav

t: Tørvelokaliteter

3: Middel

3: Middel

m: Cementeret al-lag

4: Høj

4: Høj

5: Grundvand 50-100 cm

k: Kompakte jordlag <50 cm

6: Grundvand 0 – 50 cm

Figur 5 - Koder for vandforsyning, næringsstofniveau og dyrkningsfaktorer, som anvendes i
lokalitetsklassekortet

Kortlægningen af området (Figur 6) viser variation i vand- og næringsstofforsyningen fra middel til høj,
hvilket giver et meget frit træartsvalg. I den nordlige del af området er store områder påvirket af relativt
højtliggende pseudogley, som derfor udelukker de mest følsomme træarter fra disse områder (sitkagran og
rødgran).

14

Figur 6 – Lokalitetsklassekort
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Profiler

Profil 1
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Forord vedr. lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Ladby
Den foreliggende lokalitetskortlægning er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet for
Naturstyrelsen.
Feltarbejdet er udført i september 2012 af Stig Rasmussen samt Mogens H. Greve. Det kortlagte område er
ca. 37 ha og er beliggende umiddelbart nordvest for Næstved ved den lille landsby Ladby.
På nedenstående kort (Figur 1) ses kortlægningsområdets afgrænsning på et gammelt målebordsblad fra
slutningen af 1800-tallet med de gamle vejforløb og stadigt åbne mergelgrave.

Figur 1 – Målebordblad fra ca. 1880
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Landskab, geologi og jordbundsudvikling
Landskabet er et typisk morænelandskab, som er præget af en højderyg, som løber fra nordøst mod sydvest
og ender i den markante Eghøj (ca. 33 m.o.h.), hvorfra der er en fantastisk udsigt over morænefladen (ca. 18
m.o.h.) mod nordøst. På målebordsbladet fra 1880 ses adskillige små søer som tegn på gravning af mergel.
Hovedparten af kortlægningsområdet består af kalkholdig moræne afsat af isen under den sidste fase af
sidste istid. Dele af området er mere sandet og ind mod Ladby findes et mindre område med
smeltevandssand. Morænen i området har relativt højt lerindhold på 15-25 %, enkelte steder endog højere,
hvor der er tegn på indarbejdning af issøaflejringer. Smeltevandsaflejringerne er inhomogene og grov
sandede med under 10 % ler. I området tæt på landsbyen findes meget tykke muldlag som følge af den
århundredgamle opdyrkning af dette område.
De lerede jorder er præget af lernedvaskning med en begyndende forbruning i toppen som tegn på forvitring
af de primære mineraler. De sandede jorder i området er forbrunede som tegn på forvitring, og det høje
næringsniveau i området forhindrer podsolering af sandjorderne. Området med det høje lerindhold har de
fleste steder udviklet pseudogley som tegn på temporær vandstuvning. Kalken er udvasket til meget forskellig
dybde, men selv de sandede jorder bliver kalkholdige inden for de øverste 1,5 meter.

Kortlægningsmetode
Den anvendte kortlægningsmetode afviger en del fra den metode, som blev udviklet i begyndelsen af
1990’erne, og det vil i det følgende blive beskrevet kortfattet og trinvis.
7.

Indsamling af eksisterende data og kortmateriale fra områderne.

8. Kortlægning af områderne med EMI-sensor, der måler jordens ledningsevne med meget høj
punkttæthed - hundredvis af målinger pr. ha. Denne metode giver indblik i jordbundsvariationen
mellem boringerne og sikrer derved, at grænsedragningen får en højere kvalitet.
9. På baggrund af variationen i jordens ledningsevne og områdernes topografi udpeges i første omgang
profilernes og derefter boringernes placering. Dette gøres ikke efter et forudbestemt grid men ved
anvendelse af en statistisk algoritme kaldet ”conditioned Latin Hypercube Sampling” (cLHS), som
sikrer, at alle typiske kombinationer af jordens tekstur og landskabsposition er repræsenteret i de
udpegede lokaliteter.
10. Feltarbejdet gennemføres ved først at besøge og beskrive de gravede profiler (for at opnå kendskab
til de hovedjordtyper, der findes i områderne), derefter opsøges og beskrives borelokaliteterne.
11. Kortlægningsområderne inddeles i lokalitetsklasser med en tilhørende kode, som angiver
lokalitetsklassens vandforsyning, næringsstofforsyning samt tilstedeværelsen af dyrkningsfaktorer.
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12. For at sikre en korrekt positionering af profiler og boringer anvendes GPS med en nøjagtighed under
5 meter. Den anvendte GPS er samtidig en datalogger, således at alle feltregistreringer automatisk
gemmes digitalt ude på lokaliteten. På denne måde minimeres fejl, der kunne opstå ved
genindtastning af feltskemaer.

Profiler og boringernes placering
På baggrund af variation i jordens ledningsevne og områdernes topografi udpeges i første omgang profilernes
og derefter boringernes placering. Dette gøres ikke efter et forudbestemt grid men ved anvendelse af en
statistisk algoritme kaldet ”conditioned Latin Hypercube Sampling” (cLHS), som sikrer, at alle typiske
kombinationer af jordens tekstur og landskabsposition er repræsenteret i de udpegede lokaliteter.
Med ovennævnte metode blev 6 profiler og 20 boringer placeret, se nedenstående kort (Figur 2).

Navn
B1
B2
P1
P2
P3
P4
P5
P6
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20

Point X
673245,368734
673145,245996
673294,244125
673145,076424
673209,384114
673614,513007
673792,003431
673505,480902
673566,484984
673644,309819
673873,48528
673809,683156
673547,056796
673437,623188
673431,086879
673481,460122
673637,048459
673652,128227
673706,445512
673612,839433
673458,804516
673627,389158
673680,164673
673448,491342
673439,530951
673096,140808

Point Y
6127149,8634
6127115,62456
6127153,65163
6127113,72397
6126957,51742
6126812,97239
6127142,26521
6127182,90726
6127146,99184
6127130,78809
6127227,38864
6126985,53582
6127036,63952
6126967,99334
6126942,91139
6126923,95826
6126896,81974
6126854,10959
6126715,75148
6126688,49846
6126718,03871
6126517,84972
6126572,72789
6126794,50774
6126888,42834
6126939,49673

Figur 2 – Placering af profiler og boringer
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Digital højdemodel, højde
Områdets topografi er en styrende faktor for vandets bevægelse i landskabet og dermed også en drivende
kraft for jordbundsvariationen. På bakketoppe vil man ofte se dyb lerudvaskning og veldrænede jorder, mens
man i lavninger kan opleve udstrømmende vand og tørvedannelse. På sydvendte skråninger vil
solindstrålingen være meget større end på nordvendte og medføre varmere og tørrere lokaliteter selv ved
samme jordtype. Ud over topografiens påvirkning af de stedbestemte dyrkningsbetingelser har variationen i
topografien stor betydning for den landskabelige herlighedsværdi.
På den nordøst/sydvest løbende højderyg er jorderne veldrænede, bortset fra området lige øst for
kirkeruinen, hvor den mest kalkholdige moræne ligger. De flest jorder, som ligger på skråningen og
morænefladen mod nordøst, har højtliggende pseudogley som tegn på temporær vandstuvning.
(Figur 3)
Landskabeligt skiller den markante Eghøj sig ud med en fantastisk 360 graders udsigt, som med en solitær eg
på toppen, kunne blive samlingspunkt for de lokale.

Figur 3 – Højdemodel
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Elektromagnetisk ledningsevne
AU har i en årrække anvendt detaljerede målinger af jordens ledningsevne (EMI) som grundlag for alle
kortlægningsaktiviteter. Baggrunden for dette er, at vi i Danmark ser en meget høj korrelation mellem
jordens ledningsevne og jordtypernes fordeling i landskabet. Ledningsevnen afspejler variation i jordens
lerindhold, humusindhold, kalkindhold og dræningsgrad, og sensoren er derfor meget anvendelig til
afgrænsning af lokalitetsklasser samtidig med, at den giver et unikt indblik i, hvor variabel jorden er inden
for de enkelte lokalitetsklasser.
Vi måler den elektromagnetiske ledningsevne med sensoren DUALEM 21s.

Udstyr til kortlægning af EMI
I kortlægningsområdet ser vi meget stor variation i jordens ledningsevne, som i høj grad afspejler den
variation, vi ser i jordens lerindhold. Samtidig kan vi se, at de allerhøjeste målinger findes i området, hvor vi
både har højt lerindhold og højt kalkindhold. Dette område lige sydøst for kirkeruinen er markeret med rødt
på figuren på side 32 (Figur 4). De laveste EMI-værdier i området ligger i et bånd på sydsiden af den ryg, der
gennemskærer landskabet fra nordøst, og som viser - meget detaljeret - udstrækningen af de mere sandede
partier af kortlægningsområdet. Afgrænsningen af lokalitetstyper afspejler de generelle lokalitetsklasser og
skal ses i forhold til den variation, EMI-kortet viser. EMI-værdierne vil kunne anvendes til at justere
træartsvalget. Hvis området inden for en afgrænset lokalitet er meget homogen i EMI-målingerne, kan man
anvende standard træartsvalget for lokalitetsklassen, hvorimod man ved meget stor variation i EMImålingerne bør anvende et forsigtighedsprincip og måske anvende mere robuste træarter end standart
træartsvalget.
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Figur 4 – EMI-kortlægningen af området viser ledningsevnen i underjorden
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Lokalitetsklassekort
Når feltarbejdet er afsluttet, kan kortlægningsområdet inddeles i skovdyrkningsmæssigt ensartede områder
på baggrund af variationen i jordens tekstur, udgangsmateriale og dræningsgrad. De relativt ensartede
områder tildeles en kode efter nedenstående skema (Figur 5), som giver information om lokaliteternes
vandforsyning, næringsstofstatus og tilstedeværelsen af eventuelle dyrkningsfaktorer.

Vandforsyning

Næringsstofniveau

Dyrkningsfaktorer

1: Meget lav

1: Meget lav

s: Kraftig vandstuvning <50 cm dybde

2: Lav

2: Lav

t: Tørvelokaliteter

3: Middel

3: Middel

m: Cementeret al-lag

4: Høj

4: Høj

5: Grundvand 50-100 cm

k: Kompakte jordlag <50 cm

6: Grundvand 0 – 50 cm

Figur 5 – Koder for vandforsyning, næringsstofniveau og dyrkningsfaktorer, som anvendes i
lokalitetsklassekortet

Kortlægningen af området (Figur 6) viser variation i vand- og næringsstofforsyningen fra middel til høj,
hvilket giver et meget frit træartsvalg. Store områder er dog påvirket af relativt højtliggende pseudogley, som
derfor udelukker de mest følsomme træarter fra disse områder (sitkagran og rødgran).
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Figur 6 – Lokalitetsklassekort

Vandforsyning

Næringsstofniveau

Dyrkningsfaktorer

1: Meget lav

1: Meget lav

s: Kraftig vandstuvning <50 cm dybde

2: Lav

2: Lav

t: Tørvelokaliteter

3: Middel

3: Middel

m: Cementeret al-lag

4: Høj

4: Høj

5: Grundvand 50-100 cm

k: Kompakte jordlag <50 cm

6: Grundvand 0 – 50 cm
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Profil 2
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Profil 5
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Profil 6
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Beskrivelse af boringerne
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Forord vedr. lokalitetskortlægning af skovrejsningsområde ved Ravnholt
Den foreliggende lokalitetskortlægning er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet for
Naturstyrelsen.
Feltarbejdet er udført i oktober 2012 af Stig Rasmussen samt Mogens H. Greve. Det kortlagte område er ca.
40 ha og er beliggende umiddelbart syd for Ravnholt i Østjylland.
På nedenstående kort (Figur 1) ses kortlægningsområdets afgrænsning på et målebordsblad fra slutningen af
1800-tallet med de gamle vejforløb og fugtige engområder.

Figur 1 – Målebordsblad fra ca. 1880, samt boringernes placering
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Landskab, geologi og jordbundsudvikling
Landskabet er et typisk storbakket morænelandskab, som er meget højtliggende i den nordlige del præget af
Thorstenshøj (ca. 88 m.o.h.), hvorfra der er en fremragende udsigt over det omkringliggende landskab. Den
sydlige del af området er mere småbakket og fladt.
Hovedparten af kortlægningsområdet består af kalkholdig moræne afsat af isen under den sidste fase af
sidste istid. Den nordlige del af området er generelt ikke helt så lerholdigt og indeholder en stor mængde
blokke og sten. Der findes et mindre område med smeltevandssand. Morænen i området har en relativt højt
lerindhold på 15-25 % ler, smeltevandsaflejringerne er inhomogene og grov sandede med under 10 % ler.
De lerede jorder er præget af lernedvaskning med en begyndende forbruning i toppen som tegn på forvitring
af de primære mineraler. De sandede jorder i området er forbrunede som tegn på forvitring, og det høje
næringsniveau i området forhindrer podsolering af sandjorderne. Området mod syd har de fleste steder
udviklet pseudogley som tegn på temporær vandstuvning. Kalken er udvasket til meget forskellig dybde,
bliver kalkholdig inden for de øverste 1,5 meter.

Kortlægningsmetode
Den anvendte kortlægningsmetode afviger en del fra den metode, som blev udviklet i begyndelsen af
1990erne, og den vil i det følgende blive beskrevet kortfattet og trinvis.
13. Indsamling af eksisterende data og kortmateriale fra områderne.
14. Kortlægning af områderne med EMI-sensor, der måler jordens ledningsevne med meget høj
punkttæthed - hundredvis af målinger pr. ha. Denne metode giver indblik i jordbundsvariationen
mellem boringerne og sikrer derved, at grænsedragningen får en højere kvalitet.
15. På baggrund af variationen i jordens ledningsevne og områdernes topografi udpeges i første omgang
profilernes og derefter boringernes placering. Dette gøres ikke efter et forudbestemt grid, men ved
anvendelse af en statistisk algoritme kaldet ”conditioned Latin Hypercube Sampling” (cLHS) som
sikrer, at alle typiske kombinationer af jordens tekstur og landskabsposition er repræsenteret i de
udpegede lokaliteter.
16. Feltarbejdet gennemføres ved først at besøge og beskrive de gravede profiler (for at opnå kendskab
til de hovedjordtyper, der findes i områderne), derefter opsøges og beskrives borelokaliteterne.
17. Kortlægningsområderne inddeles i lokalitetsklasser med en tilhørende kode, som angiver
lokalitetsklassens vandforsyning, næringsstofforsyning samt tilstedeværelsen af dyrkningsfaktorer.
18. For at sikre en korrekt positionering af profiler og boringer anvendes GPS med en nøjagtighed under
5 meter. Den anvendte GPS er samtidig en datalogger, således at alle feltregistreringer automatisk
gemmes digitalt ude på lokaliteten. På denne måde minimeres fejl, der kunne opstå ved
genindtastning af feltskemaer.
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Profiler og boringernes placering
På baggrund af variation i jordens ledningsevne og områdernes topografi udpeges i første omgang profilernes
og derefter boringernes placering. Dette gøres ikke efter et forudbestemt grid men ved anvendelse af en
statistisk algoritme kaldet ”conditioned Latin Hypercube Sampling” (cLHS), som sikrer, at alle typiske
kombinationer af jordens tekstur og landskabsposition er repræsenteret i de udpegede lokaliteter. Med
ovennævnte metode blev 5 profiler og 24 boringer placeret, se nedenstående kort (Figur 2).

Figur 2 – Boringernes placering
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Digital højdemodel
Områdets topografi er en styrende faktor for vandets bevægelse i landskabet og dermed også en drivende
kraft for jordbundsvariationen. På bakketoppe vil man ofte se dyb lerudvaskning og veldrænede jorder, mens
man i lavninger kan opleve udstrømmende vand og tørvedannelse. På sydvendte skråninger vil
solindstrålingen være meget større end på nordvendte og medføre varmere og tørrere lokaliteter selv ved
samme jordtype. Ud over topografiens påvirkning af de stedbestemte dyrkningsbetingelser har variationen i
topografien stor betydning for den landskabelige herlighedsværdi.
På højtliggende partier er jorderne mere veldrænede. De fleste jorder, som ligger i den sydlige del, har
højtliggende pseudogley som tegn på temporær vandstuvning. Her findes også tre små og en lidt større
lavning med tørvedannelse (Figur 3).

Figur 3 – Højdemodel
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Elektromagnetisk ledningsevne
AU har i en årrække anvendt detaljerede målinger af jordens ledningsevne (EMI) som grundlag for alle
kortlægningsaktiviteter. Baggrunden for dette er, at vi i Danmark ser en meget høj korrelation mellem
jordens ledningsevne og jordtypernes fordeling i landskabet. Ledningsevnen afspejler variation i jordens
lerindhold, humusindhold, kalkindhold og dræningsgrad, og sensoren er derfor meget anvendelig til
afgrænsning af lokalitetsklasser samtidig med, at den giver et unikt indblik i, hvor variabel jorden er inden
for de enkelte lokalitetsklasser.
Vi måler den elektromagnetiske ledningsevne med sensoren DUALEM 21s.

Udstyr til kortlægning af EMI
I kortlægningsområdet ser vi meget stor variation i jordens ledningsevne, som i høj grad afspejler den
variation, vi ser i jordens lerindhold. Samtidig kan vi se, at de allerhøjeste målinger findes i området, hvor
der er tørvedannelse, hvilket i høj grad skyldes den høje fugtighed samt den underliggende gytje (Figur 4). De
laveste EMI-værdier i området ligger i den nordlige del, hvor fortrinsvis sand, sten og blokholdige aflejringer
findes. Centralt i den nordlige del af området findes der en kraftig anomali med meget høje værdier, men det
var ikke muligt at forklare dette med 2-3 ekstra boringer. Afgrænsningen af lokalitetstyper afspejler de
generelle lokalitetsklasser og skal ses i forhold til den variation, EMI-kortet viser. EMI-værdierne vil kunne
anvendes til at justere træartsvalget. Hvis området inden for en afgrænset lokalitet er meget homogen i EMImålingerne, kan man anvende standard træartsvalget for lokalitetsklassen, hvorimod man ved meget stor
variation i EMI-målingerne bør anvende et forsigtighedsprincip og måske anvende mere robuste træarter
end standart træartsvalget.
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Figur 4 – Underjordens elektriske ledningsevne. Høje værdier indikerer højt lerindhold eller
højt humusindhold
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Lokalitetsklassekort
Når feltarbejdet er afsluttet, kan kortlægningsområdet inddeles i skovdyrkningsmæssigt ensartede områder
på baggrund af variation i jordens tekstur, udgangsmateriale og dræningsgrad. De relativt ensartede områder
tildeles en kode efter nedenstående skema (Figur 5), som giver information om lokaliteternes vandforsyning,
næringsstofstatus og tilstedeværelsen af eventuelle dyrkningsfaktorer.
Vandforsyning

Næringsstofniveau

Dyrkningsfaktorer

1: Meget lav

1: Meget lav

s: Kraftig vandstuvning <50 cm dybde

2: Lav

2: Lav

t: Tørvelokaliteter

3: Middel

3: Middel

m: Cementeret al-lag

4: Høj

4: Høj

5: Grundvand 50-100 cm

k: Kompakte jordlag <50 cm

6: Grundvand 0 – 50 cm

Figur 5 – Koder for vandforsyning, næringsstofniveau og dyrkningsfaktorer, som anvendes
på lokalitetsklassekortet

Kortlægningen af området (Figur 6) viser variation i vand- og næringsstofforsyningen fra middel til høj,
hvilket giver et meget frit træartsvalg. Store områder er dog påvirket af relativt højtliggende pseudogley, som
derfor udelukker de mest følsomme træarter fra disse områder (sitkagran og rødgran).
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Figur 6 – Lokalitetsklassekort
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Profiler

Profil 1

51

Profil 2
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Profil 3
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Profil 4
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AARHUS UNIVERSITET

DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den faglige indgang
til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet (AU). Centrets
hovedopgaver er videnudveksling, rådgivning og interaktion med myndigheder, organisationer og erhvervsvirksomheder.
Centret koordinerer videnudveksling og rådgivning ved de institutter, som
har fødevarer og jordbrug, som hovedområde eller et meget betydende
delområde:
Institut for Husdyrvidenskab
Institut for Fødevarer
Institut for Agroøkologi
Institut for Ingeniørvidenskab
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Herudover har DCA mulighed for at inddrage andre enheder ved AU, som
har forskning af relevans for fagområdet.

RESUME
Denne rapport om lokalitetskortlægninger er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet for Naturstyrelsen.
Rapporten indeholder resultaterne fra jordbundskortlægninger ved hhv. Elmelund, Ladby og Ravnholt og belyser jordens
egenskaber i skovrejsningsarealerne. Kortlægningerne inddeler skovrejsningsarealerne i homogene enheder, som vil
have ensartede vækstforhold for skovtræer. Inddelingen foretages på bagrund af:
• Jordens tekstur
• Jordens dræningstilstand
• Forekomsten af rodstandsende lag

