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Forord
Den foreliggende lokalitetskortlægning er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus
Universitet for Naturstyrelsen Denne rapport indeholder resultaterne fra lokalitetskortlægninger
ved Nakskov, Næstved og Ringe.

Profilgravning i forbindelse med lokalitetskortlægning.
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LOKALITETSKORTLÆGNING AF
SKOVREJSNINGSOMRÅDERNE VED NAKSKOV
Den foreliggende lokalitetskortlægning er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus
Universitet for Naturstyrelsen.
Feltarbejdet er udført i september 2013 af, Mogens H. Greve og Stig Rasmussen. Det kortlagte
område er ca. 22 ha og er beliggende i fire områder bynært rundt om Nakskov.
På nedenstående figur 1 og 2 ses kortlægningsområdets afgrænsning på et 4 cm kort.

Figur 1 viser kortlægningsområdet på 4 cm kort.
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Figur 2 viser detaljeret kortlægningsområdet på 4 cm kort.
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Landskab, geologi og jordbundsudvikling
Landskabet er et typisk svagt bølget eller fladt bundmorænelandskab. Det generelle højdeniveau
ligger omkring 0 - 10 moh. Hovedparten af kortlægningsområdet består af kalkholdig moræne afsat
af isen under den sidste fase af seneste istid. Morænen i området har relativt højt lerindhold på 1525 %. I det sydligste delområde er der fundet tørvedannelse på den laveste del af området.
De lerede jorder er præget af lernedvaskning med en begyndende forbruning i toppen som tegn på
forvitring af de primære mineraler. I dele af området er jorderne så dårligt drænet, at der ikke er
tegn på lernedvaskning og kalken er ikke vasket ud af rodzonen.
Moræneaflejringen var kalkholdig ved aflejringen, og kalken er udvasket til mellem 0,5 og 1 meters
dybde de fleste steder i områder.

Kortlægningsmetode
Den anvendte kortlægningsmetode afviger en del fra den metode, som blev udviklet i begyndelsen
af 1990’erne, 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 pr. 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
lokaliteterne for henholdsvis boringer og profiler.
4. 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.
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, 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
tolkning af landskabet og EMI-kortene.
Med ovennævnte metode blev seks profiler og ni boringer placeret. Se kort på omstående side.

Figur 3. Boringer og profilers placering.
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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. Selv relativt små højdeforskelle giver i disse
flade landskaber udtryk i store forskelle i jordernes dræningstilstand.
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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 og dræningstilstand. EMI-værdierne varierer fra ca. fem til
ca. 50. De meget høje værdier findes i lavninger med lergytje og tørv. Eksempler på det findes i
sydligste del af kortlægningsområdet.
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 EMImålingerne bør anvende et forsigtighedsprincip og måske anvende mere robuste træarter end
standard træartsvalget.
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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, som giver information om lokaliteternes vandforsyning, næringsstofstatus og tilstedeværelsen af eventuelle dyrkningsfaktorer.

Vandforsyning

1: Meget lav

Næringsstof-

Dyrknings-

niveau

faktorer

1: Meget lav

5: Kraftig
vandstuvning
<50 cm. dybde

2: Lav

2: Lav

1: Tørvelokaliteter

3: Middel

3: Middel

M: Cementeret
al-lag

4: Høj

4: Høj

5: Grundvand

K: Kompakte

50-100 cm.

jordlag <50 cm.

6: Grundvand
0-50 cm.

Kortlægningen af området viser generelt højt næringsstofniveau, hvilket giver et meget frit
træartsvalg. I store områder er jorderne påvirket af relativt højtliggende grundvand og pseudogley,
som begrænser træartsvalget.
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Profiler

Profil 1.
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Profil 2.
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Profil 3.
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Profil 4.
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Profil 5.
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Profil 6.
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Boringer
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LOKALITETSKORTLÆGNING AF
SKOVREJSNINGSOMRÅDET VED NÆSTVED
Den foreliggende lokalitetskortlægning er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus
Universitet for Naturstyrelsen.
Feltarbejdet er udført i september 2013 af, Mogens H. Greve. Det kortlagte område er ca. 21 ha og
er beliggende umiddelbart vest for Næstved.
På nedenstående kort ses kortlægningsområdets afgrænsning på et 4 cm kort.

Figur 4 viser kortlægningsområdet på 4 cm kort.
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Landskab, geologi og jordbundsudvikling
Landskabet er et typisk småkuperet dødislandskab, som mod vest er afgrænset af den kraftigt
nedskårne Evegrøft. Det generelle højdeniveau ligger fra 8-22 moh. I den nordlige del findes to
afløbløse lavninger, hvori der har været tørvedannelse, området er ellers relativt veldrænet med
afdræning mod den nær ved liggende ådal.
Hovedparten af kortlægningsområdet består af kalkholdig moræne afsat af isen under den sidste
fase af seneste istid. Morænen i området har relativt højt lerindhold på 15-25 %, enkelte steder
endog højere, hvor der er tegn på indarbejdning af issøaflejringer. Flere steder i kortlægningsområdet er fundet tørvedannelse i lavningerne.
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 og centrale del af området er der udviklet pseudogley i morænerne som tegn på
temporær vandstuvning. I den sydlige del af kortlægningsområdet er jorden relativt veldrænet.
EMI-målinger udviser i den store centrale del stor lokal variabilitet som indikation på stor
geologisk variabilitet.
Moræneaflejringen var kalkholdig ved aflejringen, men kalken er udvasket til mere end en meters
dybde de fleste steder i områder, men jorderne bliver kalkholdige med dybden. Selv tørvejorder og
sandjorder bliver kalkholdige inden for de øverste 1,5–2 meter.

Kortlægningsmetode
Den anvendte kortlægningsmetode afviger en del fra den metode, som blev udviklet i begyndelsen
af 1990’erne, 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 pr. 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
lokaliteterne for henholdsvis boringer og profiler.
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4. 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.
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 fem 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
tolkning af landskabet og EMI-kortene.
Med ovennævnte metode blev fire profiler og 21 boringer placeret.
Se nedenstående kort.

Figur 5. Boringer og profilers placering.
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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. Området er mod vest afgrænset af en dybt nedskåret ådal.
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Elektromagnetisk ledningsevne
Aarhus Universitet 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.
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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. fem til ca. 45. De meget
høje værdier findes i lavninger med lergytje og tørv, eksempler på det findes i området i de
afløbsløse lavninger i den nordlige del af kortlægningsområder.
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 homogent 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
standard træartsvalget.
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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, som giver information om
lokaliteternes vandforsyning, næringsstofstatus og tilstedeværelsen af eventuelle dyrkningsfaktorer.

Vandforsyning

1: Meget lav

Næringsstof-

Dyrknings-

niveau

faktorer

1: Meget lav

5: Kraftig
vandstuvning
<50 cm. dybde

2: Lav

2: Lav

1: Tørvelokaliteter

3: Middel

3: Middel

M: Cementeret
al-lag

4: Høj

4: Høj

5: Grundvand

K: Kompakte

50-100 cm.

jordlag <50 cm.

6: Grundvand
0-50 cm.
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Kortlægningen af området viser variation i vand- og næringsstofforsyningen fra middel til høj,
hvilket giver et meget frit træartsvalg. I den nordlige/centrale del af området er jorderne påvirket af
relativt højtliggende pseudogley, som derfor udelukker de mest følsomme træarter fra disse
områder (Sitkagran og Rødgran). Den central del af kortlægningsområdet har endog meget stor
jordbundvariation mellem jorder udviklet i moræne og smeltevandssand. Denne variation er godt
illustreret ved profil nr. 3 og nr. 4, som nederst er udviklet i smeltevandssand overlejret af moræne
afsat af et efterfølgende isfremstød. Der bør tages hensyn til den relativt store usikkerhed ved
afgrænsningen af lokalitetstyper i dette område. Da området generelt er veldrænet og
vandforsyningsgraden er middel til høj, vil den store jordbundvariation ikke udgøre det store
problem for den fremtidige skov, men på lang sigt bidrage til stor variation i underskovsvegetationen.
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Profiler

Profil 1.
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Profil 2.
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Profil 3.
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Profil 4.

33

Profil 5.

34

Profil 6.

35

Boringer
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LOKALITETSKORTLÆGNING AF
SKOVREJSNINGSOMRÅDET VED RINGE
Den foreliggende lokalitetskortlægning er udarbejdet ved Institut for Agroøkologi, Aarhus
Universitet for Naturstyrelsen.
Feltarbejdet er udført i september 2013 (ca. 40 ha) og september 2014 (ca. 35 ha) af Mogens H.
Greve. Det kortlagte område er i alt ca. 75 ha og er beliggende umiddelbart vest for Ringe ved den
lille landsby Boltinge.
På nedenstående kort ses kortlægningsområdets afgrænsning på et målebordsblad fra slutningen af
1800-tallet med de gamle markopdelinger, vejforløb og stadig åbne mergelgrave.

Figur 6 viser kortlægningsområdet på målebordsbladet.
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Landskab, geologi og jordbundsudvikling
Landskabet er et typisk morænelandskab. Det generelle høje niveau ligger omkring 50 moh i den
vestlige del, mens området mod øst ligger omkring 64 moh. Området er storbakket, og landskabet
dræner naturligt til de omkringliggende grøfter og vandløb.
Hovedparten af kortlægningsområdet består af kalkholdig moræne afsat af isen under den sidste
fase af seneste istid. Morænen i området har 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 lavningerne.
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 fleste steder i områder, men jorderne bliver kalkholdig med dybden. Selv tørvejorder og
sandjorder bliver kalkholdige inden for de øverste 1,5–2 meter.

Kortlægningsmetode
Den anvendte kortlægningsmetode afviger en del fra den metode, som blev udviklet i begyndelsen
af 1990’erne, 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 pr. 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
lokaliteterne for henholdsvis boringer og profiler.
4. 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.
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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 fem 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
tolkning af landskabet og EMI-kortene.
Med ovennævnte metode blev 14 profiler og 27 boringer placeret. Se nedenstående kort.

Figur 7. Boringer og profilers placering.
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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.
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Elektromagnetisk ledningsevne
Aarhus Universitet 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.
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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. fem til ca. 45. De meget
høje værdier findes i lavninger lergytje og tørv. Eksempler på det findes i området ind mod Ringe i
den østlige del af kortlægningsområdet. I en ret linje fra Boltinge mod sydvest går et område med
meget høje aflæsninger, dette er på det gamle målebordsblad afmærket som ”fodsti”, og langs
denne må der være grøfte-opfyld eller nedgravet kabel, som vil kunne være ophav til de meget høje
aflæsninger. Under alle omstændigheder bør området ikke tilplantes.
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 homogent 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
standard træartsvalget.
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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, som giver information om
lokaliteternes vandforsyning, næringsstofstatus og tilstedeværelsen af eventuelle dyrkningsfaktorer.

Vandforsyning

1: Meget lav

Næringsstof-

Dyrknings-

niveau

faktorer

1: Meget lav

5: Kraftig
vandstuvning
<50 cm. dybde

2: Lav

2: Lav

1: Tørvelokaliteter

3: Middel

3: Middel

M: Cementeret
al-lag

4: Høj

4: Høj

5: Grundvand

K: Kompakte

50-100 cm.

jordlag <50 cm.

6: Grundvand
0-50 cm.

Kortlægningen af området 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).

43

44

Profiler

Profil 1.
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Profil 2.
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Profil 3.
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Profil 4.
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Profil 20.
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Profil 21.
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Profil 22.

Profil 23.
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Profil 24.

Profil 25.
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Profil 26.

Profil 27.
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Profil 29.

Profil 30.
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Boringer
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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. Nakskov, Næstved og Ringe 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

