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Erfaringen fra tidligere under-
søgelser af jordbundsklassifi-
kation har vist, at der er en be-
tydelig variation i jordbundens 
karakteristika selv inden for 
ret små marker, som ikke vi-
ses ved nedskalering af eksi-
sterende jordbundskort. For at 
opnå forbedrede data til model-
lering af kvælstofudvaskning 
blev der derfor gennemført en 
detaljeret kortlægning af jord-
bunden i landbrugsmarker i  
AGWAPLANs forsøgsområder.

Jordbundskortlægningen blev 
udført ved at anvende en elek-
tromagnetisk teknik (EM38), 
hvor jordbundens tilsyneladen-
de elektriske ledeevne blev målt. 
Dette blev suppleret med klassi-
ske metoder, hvor jordprofilen 
i indtil ca. 1 meters dybde blev 
karakteriseret fysisk og visuelt 
på strategiske punkter i marken.

EM38-metoden
Princippet for EM38-metoden er 
baseret på induktion og refleksi-
on af et magnetfelt (Nehmdal, 
2000). Kort fortalt bliver et mag-
netfelt udsendt fra en sender-

spole, som skaber en elektrisk 
strøm og et sekundært magnet-
felt i jorden. En modtager må-
ler det totale magnetiske felt, og 
ved at sammenligne dette med 
det kendte primære magnetfelt, 
bestemmes den relative elektri-
ske ledeevne. Ledeevnen, som 
måles i milliSiemens pr. meter 
(mS/m), hænger godt sammen 
med jordens tekstur, og afhæn-
gigt af instrumentets orientering 
vil den effektive måledybde væ-
re 0,75 til 1,50 m. Dette betyder, 
at målingerne giver detaljeret 

information om variabiliteten i 
jordteksturen hen over hele rod-
zonen.

Målingerne blev udført med 
EM38-sensoren monteret på en 
plastslæde, som blev trukket hen 
over marken af en 4WD motor-
cykel (figur 1). Hastigheden var 
15-20 km/t, og der blev lavet en 
måling for hver 10 til 15 meter. 
Dette sikrede en ensartet og sy-
stematisk måleafstand hen over 
arealet. Instrumentets position 
blev løbende registreret og note-
ret i en logbog med et GPS-sy-
stem.

Adskillige faktorer påvir-
ker målingerne. Heraf kan føl-
gende nævnes: lerindhold, jord-
temperatur, salte, metaller, vand 
og humus. I normal agerjord er 
det imidlertid lerindholdet, der 
er den vigtigste faktor med den 
højeste ledeevne, hvor sand har 
den laveste.

Teknikken har den fordel, at 
den er ikke-ødelæggende me-
tode, der tillader målinger, selv 
når der er afgrøder af en vis høj-
de på marken. En ulempe ved 
metoden er, at hvis lerlaget lig-

Jordbundskortlægning af jord på mark-
niveau ved brug af EM38

De nyeste teknikker suppleret med klassiske metoder blev brugt til at opnå en detaljeret kort-
lægning af jordbunden i landbrugsmarker i AGWAPLANs forsøgsområde.
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Teksturklasse Ledeevne, 
mS/m

Sand 0,1-1

Lerblandet sandjord 1-5

Lerjord 5-12,5

Silt 12,5-25

Ler 25-100

Saltjord 100-200

Tabel 1. Forholdet mellem jordtekstur og 
elektrisk ledeevne (Clay, 2000).
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ger oven på et sandland, vil le-
ret skygge for det underliggende 
sand, hvilket er en af årsagerne 
til, at EM38-metoden bør sup-
pleres med klassiske metoder.

Den klassiske metode
Som nævnt bør EM38-metoden 
suppleres med klassiske me-
toder, der er baseret på fysiske 
analyser og visuel undersøgelse 
af jordbundsprøver, der er taget 
på strategiske punkter i marken 
(figur 2). Jordene blev karak-
teriseret i tre dybder (0-30 cm, 
30-70 cm og 70-120 cm) med 
hensyn til geologisk oprindel-
se og tekstur (ler, silt, sand og 
humus). Derudover blev der i  
AGWAPLAN-projektet taget 
større, 20 x 20 cm, uforstyr- 
rede jordkerner, på hvilke den 
hydrauliske ledeevne blev målt. 

Den endelige kortlægning 
af jordbunden
Målinger med EM38-metoden 
kombineres med resultater af 
den fysiske karakterisering af 
jordprøverne, og det endelige 
jordbundskort kan derpå frem-
stilles (figur 3).
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Figur 1. Tilsyneladende elektrisk ledeevne måles ved brug af en EM38-sensor, der er mon-
teret på en slæde.

Figur 2. Der tages jordprøver til fysisk og visuel undersøgelse.

Figur 3. Kortet til venstre viser resultaterne af målingerne med EM38-teknikken og klassiske 
metoder, ud fra hvilke de endelige jordbundskort (til højre) fremstilles. Farverne i kortet til 
højre repræsenterer forskellige indhold af ler, hvor hvid = 0-5%, grå = 5-10%, gul = 10-15% 
og brun => 25%.




