
Jordbundsundersøgelser i marsken 
Af Lorens Hansen 

Indledning 
I fortsættelse af de jordbundskemiske undersØ
gelser i TØndermarsken (Bondor!! 1962) blev 
der i 1956 udtaget jordprøver fra 390 profiler 
i marskområderne mellem Ballum og Tjære
borg. PrØveudtagningen blev foretaget af agro
nom J. Prag, og analysearbejdet gennemført 
som lejlighedsarbejde ved Statens Planteavls-La
boratoriums jordbundskemiske afdeling, Lyng
by. Til det afsluttende analysearbejde er modta
get Økonomisk støtte fra Statens teknisk-viden
skabelige Fond, som bedes modtage vor bedste 
tak. En del supplerende prøveudtagninger og 
undersØgelser er foretaget af Statens Marskfor
søg i årene 1962 og 1965, analysearbejdet er 
udført dels ved Statens Planteavls-Laboratori
um og dels på forsØgsstationen ved HØjer. 

Straks efter marsk forsØgenes start i 1923-24 
blev der foretaget orienterende undersøgelser i 
alle marskområderne. Resultaterne, der er med
delt af C. J. Tind-Christensen (1936), omfatter 
bl.a. en jordbundsbeskrivelse, samt bestemmel
se af reaktionstal i 220 jordprØver. Af 181 prØ
ver fra Ballum-Rejsby-Ribe-marsken havde 43 
pet. af prØverne reaktionstal mellem 5,0 og 5,9, 
54 pct. havde reaktionstal mellem 6,0 og 6,9 og 
kun 3 pet. af prØverne havde reaktionstal stør
re end 7,0. 

I tilknytning til de naturhistoriske-geografiske 
undersØgelser af TØndermarsken blev der af 
Statens Planteavl s-Laboratorium udtaget et 
stort antal prØver til jordbundskemiske analyser 
i 1954-55. Resultaterne er offentliggjort af 
Bondorff (1962) og viser, at der i TØndermar
sken er store variationer i reaktionsforholdene 
og gødningstilstanden samt natriumindhold, alt 
afhængig af tidspunktet for inddigningen og af 
jordtypen. 

Tøndermarskens naturgeografi er indgående 
studeret og beskrevet af professor, dr. phil. N. 
Kingo Jacobsen (1964). På grundlag af profil
studier i marken er bl.a. udarbejdet et meget 
detailleret jordbundskort, som tydeligt viser de 
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forskellige jordtyper og deres afhængighed af 
dannelsesbetingelser og alder. Disse grundlæg
gende studier sammen med de jordbundskemi
ske undersøgelser giver et godt overblik over 
TØndermarskens landØkonomiske værdi og mu
ligheder for forbedringer. Geografisk Institut 
har i de senere år fortsat de naturgeografiske 
undersØgelser i Ballumomådet, hvorfra der ven
tes offentliggjort resultater i de kommende år. 
De af Statens Planteavls-Laboratorium gennem
førte jordbundskemiske undersØgelser i Tønder
marsken fortsattes i 1956 med en mere spredt 
prØveudtagning i de nordlige marskområder fra 
Ballum til Tjæreborg ved Esbjerg. En oversigt 
over resultaterne fra Ribe amt er offentliggjort 
i 731. meddelelse (1965). I nærværende beret
ning skal disse resultater, samt resultaterne fra 
Ballum og Rejsbyområdet omtales nærmere. 

Desuden indgår resultaterne af nogle speciel
le jordbundskemiske undersØgelser foretaget i 
Ballum-området i 1962, og resultaterne af teks
turanalyser udført ved HØjer omfattende 33 
profiler repræsenterende hele området. 

Resultaterne 
De underSØgte arealer udgØr ca. 8000 ha, og 
hver profil repræsenterer 16-20 ha. Udtagnings
stederne er indtegnet på målebordsblade. Jord
prØverne er udtaget med ske bor til 1 m dybde. 
For hver profil er prØverne taget i dybderne 
0-25 cm, 25-50 cm, 50-75 cm og 75-100 cm. 
Ved udtagningen er der ikke taget hensyn til 
jordlagenes opbygning eller oprindelse, men der 
er givet en kort beskrivelse af jordlagenes be
skaffenhed. 

I samtlige prØver er bestemt reaktionstal, fos
forsyretal, kaliumtal og natriumtal. I repræsen
tative prØver er senere bestemt ombytningska
pacitet. Alle jordbundskemiske analyser er gen
nemfØrt ved Statens Planteavls-Laboratorium 
efter de fælles arbejdsmetoder, der gælder for 
jordbundsanalyser i dansk jordbrug. 

De mange enkeltresultater er vanskelige at 
offentliggØre, men de indgår i de fØlgende ta-



Fig. 1. Kortskitse over de 
undersøgte marskområder 

Esbjerg-----="'"""""-

beller og kort. De undersØgte arealer er delt i 
3 områder: 

Ballumområdet er inddiget i årene 1914-18. 
UndersØgelsen omfatter ca. 2500 ha, som ud
gør et stort sammenhængende marskareal om
kring Bredeåens nedre lØb. laIt er udtaget prØ
ver i 103 profiler. 

Til Rejsbyområdet henregnes her resten af 
marskarealerne i TØnder amt. De er inddiget 
1923-26 og udgØr ca. 1200 ha ved den nedre 
del af BrØns å og Rejsby å, repræsenteret ved 
64 profiler. 

Ribeområdet omfatter her godt 4000 ha 
marskarealer i Ribe amt omkring Ribe å, Konge 
å og Sneum å. Arealerne er inddiget 1911-13, 
den nordligste del dog fØrst omkring 1930. I 
området er udtaget prØver fra ialt 208 profiler. 

Nordvest for Tjæreborg er underSØgt et min
dre uinddiget marskområde, resultaterne fra 15 
profiler er ikke medtaget i oversigten. 

Reaktionstal 
I samtlige jordprøver er bestemt såvel pH(KCl) 
som pH(H20). På normale danske jorder fra 
plØjelaget er forskellen mellem disse 0,9, men 
i de undersøgte marskjorder fås i gennemsnit 
for alle fire dybder, pH(H20) = pH(KCI) + 
1,1 med variation fra 0,2 til 1,9. I opgørelsen 
er reaktionstallene angivet som Rt = pH(KCl) 
+ 0,9. 

Reaktionstallene er gennemgående lave og 
varierer meget, hvilket fremgår af tabel 1. Tal
lene i det Øverste jordlag 0-25 cm er påvirket 
af kalk- eller mergeltilfØrsel til en del af area
lerne. Overfladelagene har i gennemsnit reak
tionstal omkring 6,0. Fordelingen viser, at 31 
pct. af prØverne i Ballumområdet har Rt over 
6,0, medens Rejsby-Ribeområderne ligger høje
re med henholdsvis 45 og 50 pet, over 6,0. Den 
naturlige udvaskning af jorderne ville fØre til 
fald i reaktionstallene. Den gunstigere fordeling 
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i Ribeområdet er derfor et udtryk for, at om
rådet er tilfØrt betydelige mængder calcium
carbonat. 

En sammenligning med prØverne udtaget 
1923-24 (Tind-Christensen 1936) viser, at der 
i Ballumområdet i 1924 fandtes 43 pct. prØver 
med reaktionstal under 6,0 mod 70 pct. ved 
udgangen af 1956. I Rejsby og Ribeområdet er 
kun sket en mindre forøgelse af antal prØver 
med lave reaktionstal. Forskellen skal vel ikke 
tillægges for stor betydning, da prØverne ikke 
er udtaget samme sted, og der har været for få 
prØver til en statistisk sikker vurdering af for
holdene. 

I gennemsnit stiger reaktionstallene lidt med 
dybden. Fordelingen viser, at der sker en be
tydelig spredning, dels bliver der flere hØje 
reaktionstal op til 8,1 og dels stiger antallet af 
lave værdier, der er fundet Rt ned til 0,8. I 
nogle profiler stiger reaktionstallene med dyb
den som udtryk for at jorden er mindre ud
vasket i de dybe jordlag. I andre profiler falder 
de, hvilket ofte hænger sammen med dårlige 
afvandingsforhold og stærkt sure tØrvelag med 
højt svovlindhold. Sådanne prØver er fundet i 
stor udstrækning i Ribeområdet. 

Tabel l. Procentisk fordeling af reaktionstallene, Rt 

Dybde 
cm Gns. ::;;;4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 >8 

Ballum 

0-25 5,9 6 63 23 8 
25-50 6,3 2 38 49 11 
50-75 6,5 6 16 60 16 
75-1006,5 8 17 49 24 

Rejsby 

0-25 6,0 3 52 36 9 
25-50 6,3 30 69 t 
50-75 6,4 l 6 89 3 
75-100 6,3 3 6 16 72 3 

Ribe 

0-25 6,0 7 43 40 10 
25-50 6,0 5 50 41 4 
50-75 6,0 6 15 31 45 3 
75-100 5,4 14 26 20 36 4 
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Reaktionstallenes fordeling i Ribeområdet er 
omtrent den samme som i den ældre HØjer
MØgeltØnderkog i TØndermarsken (Bondorf! 
1962), hvorimod tallene fra Ballum-Rejsbyom
rådet gennemgående viser noget mindre spred
ning og lidt højere værdier. Skal marskjorderne 
benyttes til almindelig agerdyrkning er det nød
vendigt, at reaktionstallene holdes over 7,0. Af 
tabel 1 ses da, at 90 pct. af de udtagne over
fladeprøver viser kalktrang. 

Fosforsyretal 
FosforsyretalIene er bestemt i samtlige udtagne 
jordprØver og er omregnet til de siden 1964 
gældende enheder. En oversigt er vist i tabel 2. 

Tabel 2. Procentisk fordeling af fosforsyretallene, Ft 

Dybde 
cm Gns. 0-2,5 2,6-5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 >15 

Ballum 

0-25 8,2 18 55 25 2 
25-50 6,1 8 38 43 11 
50-75 5,1 27 31 34 7 
75-100 5,5 30 28 28 11 3 

Rejsby 

0-25 6,4 33 61 5 
25-50 4,4 16 53 28 3 
50-75 3,8 31 41 27 
75-100 4,4 39 25 31 3 2 

Ribe 

0-25 6,5 2 36 55 6 
25-50 5,0 19 47 28 5 
50-75 5,7 34 33 22 6 5 
75-100 6,3 34 27 22 10 7 

I de øverste 25 cm findes meget få helt lave 
fosforsyretal, og 62-82 pct. af prØverne har Ft 
over 5,1, hvilket må skyldes fosforsyre gØdsk
ning. I undergrunden findes betydeligt flere 
lave fosforsyretal, 58-64 pct. af prØverne i 75-
100 cm dybde har Ft under 5,0, og der fore
kommer kun få prØver med hØje fosforsyretal. 
I tØrvelag er dog fundet helt op til Ft 120. 

Fosforsyretilstanden er gennemgående lidt 
bedre end i de ældre områder i TØndermarsken 



(Bondorfl 1962). Jorder med fosforsyretal 
under 5,0 vil normalt være fosforsyretrængende, 
hvorimod jorder med Ft over 10 i de øverste 
lag ikke vil give udslag for fosforsyregØdskning. 
Disse prØver udgØr henholdsvis 27 pct., 5 pct. 
og 7 pct. i de tre områder. 55-61 pct. af prØ
verne fra det øverste lag har Ft 5,1-10,0, hvor 
der må forventes en mindre virkning af fosfor
syregØdskning, specielt hvor fosforsyretallene er 
lave i undergrunden. I en del jorder, hvor Ft 
stiger med dybden, opnås der næppe merudbyt
te for fosforsyregØdskning. 

Kaliumtal 
Kaliumtallene er bestemt i samtlige udtagne 
jordprØver og er omregnede til de siden 1964 
gældende enheder. En oversigt er vist i tabel 3. 

Tabel 3. Procentisk fordeling af kalitallene, Kt 

Dybde 
cm Gns. 0-7,5 7,6-20,020,1-40,0 >40 

Ballum 

0-25 24,3 8 27 56 9 
25-50 32,1 10 15 41 34 
50-75 35,1 12 12 34 32 
75-100 36,0 24 12 20 44 

Rejsby 

0-25 23,1 47 45 8 
25-50 33,4 1 27 41 31 
50-75 39,0 16 11 25 48 
75-100 31,0 30 8 15 47 

Ribe 

0-25 19,7 8 54 34 4 
25-50 24,3 9 32 48 11 
50-75 29,5 12 25 38 25 
75-100 28,4 27 14 27 32 

Marskjordeme er fra naturens side meget 
kaliumrige, hvilket hænger sammen med det 
store lerindhold og med dannelsesmåden. Even
tuel kaligØdskning har næppe påvirket fordelin
gen af kaliumtaHene. 

Fordelingen af tallene viser, at såvel antal 
prØver med hØje som med lave kaliumtal stiger 
ved dybden, det betyder at nogle profiler har 

lavere Kt j undergrunden end i overfladen, 
hvorimod forholdet er modsat i andre profiler. 

En sammenligning med TØndermasken (Bon
dorfl1962) viser, at fordelingen af lave kalium
tal svarer til forholdene i de ældre koge, hvor
imod antallet af hØje Kt-værdier svarer til kali
umtallene i GI- og Ny Frederikskog. Analyser
ne fra Ballum- Rejsby- og Ribeområdet viser 
således, at kaliumtilstanden specielt i under
grunden er bedre end stØrstedelen af Tønder
marsken. 

I de øverste 25 cm har 65 pct. af prØverne 
i Ballumområdet, 53 pct. i Rejsbyområdet og 
38 pct. i Ribeområdet Kt over 20. Disse jorder 
er så kalium rige, at kaligØdskning normalt vil 
være unØdvendigt og under mange forhold end
da skadeligt. 8 pct. af prØverne har Kt under 
7,5 og er kalitrængende. Af de store antal jor
der med kaliumtal 7,5-20,0 vil kun de færreste 
give rentabelt udslag for kaliumgødning. 

Natriumtal 
I almindelige agerjorder bestemmes natrium
tallet sjældent, da natriumindholdet der er me
get lavt og uden betydning for jordstrukturen. 
I marskjorderne træffes ofte et meget hØjt na
triumindhold, der stammer fra havsaltet og er 
afsat ved marskdannelsen. 

N atrium kan forekomme dels som letoplØse
lige natriumsalte, hovedsagelig NaCl og dels 
som Na-ioner bundet til lerkolloiderne. Letop
lØselige natriumsalte forekommer næppe i væ
sentlig grad i marsken, idet chloriderne for
længst er udvasket, i alle tilfælde i de øverste 
jordlag. Natriumtallene er bestemt i samtlige 
de udtagne prØver, og det er ikke søgt klarlagt, 
hvorledes natrium findes i jorden. Natriumtal
lene varierer overordentlig meget, som det ses 
af tabel 4. 

Natriumtallene stiger normalt med dybden. 
M overfladeprØverne har 58-75 pct. af prØver
ne Nat over 25, i det uinddigede Tjæreborg
område er fundet Nat over 1000. 

De tre områder viser ikke væsentlige forskel
le. Den her fundne fordeling viser, at natrium
tallene er væsentlig hØjere end nogetsteds i Tøn
dermarsken (Bondorfj 1962). Det skyldes dels 
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Tabel 4. Procentisk fordeling af natriumtallene, Nat. 

Dybde 0- 12,6- 25- 51- 101-
cm Gns. 12,5 25 50 100 200 >200 

Ballum 

0-25 41,0 21 14 33 29 3 
25-50 78,2 15 13 8 25 39 
50-75 108,5 13 7 9 21 37 13 
75-100124,4 8 11 14 14 29 24 

Rejsby 

0-25 53,3 3 22 25 39 11 
25-50 101,2 3 14 14 27 36 6 
50-75 148,0 11 5 3 Il 42 28 
75-100156,9 12 8 13 3 20 44 

Ribe 

0-25 35,2 17 25 33 24 1 
25-50 67,5 13 10 20 30 27 
50-75 100,3 11 6 12 23 43 5 
75-100127,8 11 11 11 14 34 19 

den senere inddigning og dels den dårligere af
vanding i disse nordlige marskområder. 

Under gode afvandingsforhold og ved til
stedeværelse af calcium vil natrium hurtigt ud
vaskes. HØje natriumtal viser således, at afvan
dingen ikke er i orden. Samtidig bevirker til
stedeværelsen af større mængder natrium, at 
lerkolloiderne omdannes til natriumler, der i 
fugtig tilstand kvælder, bliver uigennemtrænge
lig for vand og plastisk ved bearbejdning. Ved 
udtØrring skrumper jorden ind og danner store 
revner og sprækker. 

Natriumindex 
N atriumtallet alene er dog ikke afgørende for 
jordens tilstand. AfgØrende er natriumionens 
andel i de adsorberede kationer, det såkaldte 
natriumindex, (Bondor!! 1962). Natriumindex 

(Na+) . 100 , hvor natriumionerne 
(Ombytningskapacitet) 

og ombytningskapacitet begge er udtrykt som 
milliækvivalenter pr. 100 g jord. Natriumin
dexet er således pct. natrium af ombytningska
paciteten. 

Ombytningskapaciteten er derfor bestemt i 
et passende udvalg af profiler fordelt over hele 
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Tabel 5. Procentisk fordeling af Na-index 

Dybde 0- 10,1- 20,1- 30,1-
cm Gns. 10,0 20,0 30,0 50,0 >50 

Ballum 

0-25 6,2 87 13 
25-50 13,8 31 51 15 3 
50-75 20,6 15 23 44 18 
75-100 25,2 15 10 36 39 

Rejsby 

0-25 8,7 70 26 4 
25-50 17,7 16 40 40 4 
50-75 27,6 4 12 44 40 
75-100 28,3 16 8 24 48 4 

Ribe 

0-25 7,0 91 7 
25-50 11,8 38 53 9 
50-75 20,6 18 29 35 17 

75-100 33,7 16 14 23 26 21 

området. laIt er bestemt ombytningskapacitet i 
138 profiler, og i tabel 5er vist fordelingen af 
natriumindex i de undersØgte prøver. Natrium
indholdet i de øverste 25 cm udgØr i gennem
snit 6-9 pct. af ombytningskapaeiteten og stiger 
stærkt med dybden til 25-34 pet. Natriumindex 
under 10 vil normalt ikke give særlige vanske
ligheder på grund af natriumindholdet. Af de 
undersØgte overjordsprØver har 70-90 pet. na
triumindex under 10, så natriumvanskelighe
derne ligger ikke i bearbejdningslaget. I de 
dybere jordlag bliver høje natriumindex almin
delige, og i det underste lag viser 39-52 pet. af 
prØverne natriumindex over 30. Dette er fØrst 
og fremmest et udtryk for en meget mangel
fuld afvandingstilstand. De fundne natriumin
dex ligger betydeligt højere end nogetsteds i 
Tøndermarsken (Bondor!! 1962). 

Ombytningskapacitet 
Ombytningskapaciteten angiver en jords adsorp
tionsevne overfor kationer, den er bestemt ved 
pH 7,0 og angives i milliækvivalenter pr. 100 
g jord. Ombytningskapaciteten er bestemt af 
jordens kolloidindhold, d.v.s. mængden af hu
mus og ler. 



I almindelige danske agerjorder findes: 

Sandjord 5-10 milliækvivalent pr. 100 gr. jord 
Morænelerjord 10-20 » »)}»» 
Svær lerjord 20-30 » »»»» 

Som nævnt blev ombytningskapaciteten be
stemt i 138 profiler, og resultaterne er vist i 
tabel 6. Ombytningskapaciteten er meget hØj i 
marskjorderne. I de øverste 25 cm ligger den i 
gennemsnit på omkring 30 og falder til 18-24 
i undergrunden. Fordelingen viser, at der i alle 
områder findes mange høje værdier i det Øver
ste jordlag, 48-58 pct. af prØverne har ombyt
ningskapacitet stØrre end 30, i undergrunden 
findes flere lave tal. I ane de her undersØgte 
nordligere marskområder ligger ombytningska
paciteten væsentlig hØjere end i TØndermarsken 
(Bondorjj 1962), hvilket betyder at »svære« 
jorder er hyppigere end i TØnderområdet. 

Tabel 6. Procentisk fordeling af ombygningskapacitet 

Dybde 0-
cm Gns. 10,0 

0-25 32,5 2 
25-50 27,2 5 
50-75 26,0 10 
75-100 24,7 15 

0-25 27,9 
25-50 25,0 
50-75 26,2 12 
75-100 24,2 20 

0-25 31,3 
25-50 26,6 
50-75 22,9 9 
75-100 18,9 25 

10,1-
20,0 

20,1-
30,0 

Ballum 

15 28 
20 38 
18 35 
22 28 

Rejsby 

20 32 
36 28 
12 32 
16 20 

Ribe 

16 26 
26 30 
16 31 
30 30 

30,1-
40,0 >40 

33 22 
22 15 
22 15 
22 13 

36 12 
32 4 
40 4 
32 12 

39 19 
36 7 
16 2 
15 

Marskjordernes hØje ombytningskapacitet be
tyder, at disse jorder kan adsorbere mange ka
tioner. Ved kalkning skal der tilføres store 
mængder CaC03 for at hæve reaktionstallet en 
enhed, idet Ca-ionerne bindes til kolloiderne. 
Ved gØdskning med kalium eller ammonium 

kan der bindes store mængder uden fare for 
udvaskning. Jorder med stor ombytningskapa
citet kan til gengæld afgive betydelige mængder 
næringsstof til planterne i vækstsæsonen. Den 
høje ombytningskapacitet betyder dog mulig
vis, at kaliumtallene i marskjorder skal være 
noget hØjere end i almindelig agerjord for at 
kalium kan blive lige let tilgængelig i begge 
jordtyper. 

Jordbundstyperne 
Den spredte prØveudtagning og den forholdsvis 
grove beskrivelse af jordprØverne giver ikke 
mulighed for optegning af et tilstrækkeligt sik
kert jordbundskort. Men som en grov karak
teristik bedØmt udfra et landØkonomisk syns
punkt kan jorderne dog inddeles i 4 typer: 

1. Let klæg eller sandblandet klæg ofte på 
svær klæg i 75-100 cm dybde. Denne jordtype 
findes som et 200-1000 m bredt bælte lige inden 
for digerne og ligger nærmest som en bred 
strandvold med overfladekote over 2,0 m. Den 
høje beliggenhed skyldes sikkert aflejringer efter 
havets oversvØmmelse. 

2. Svær klæg til over 100 cm dybde findes 
lidt længere borte fra kysten som mere eller 
mindre sammenhængende bassiner omkring 
åløbene. De største områder findes i Ballum
området. Marskens overflade ligger de fleste 
steder mellem 1,0 og 2,0 m over Dansk nor
mal nul (DNN), og arealerne oversvØmmes 
med mellemrum af ferskvand fra ålØbene. 

3. Klæg på sand i 50-75 cm dybde findes på 
overgangen til de hØjere liggende geestområder, 
og træffes de fleste steder, hvor undersøgelserne 
er fØrt langt nok ind mod agerlandet. Ofte lig
ger arealerne lavt med fare for oversvømmelse 
af ferskvand. 

4. Klæg på tørv i 50-75 cm dybde forekom
mer mere spredt som mindre områder, ofte som 
overgang mellem svær klæg og sand. 

Inddelingen i jordtyper passer udmærket med 
den tilsvarende jordtype i Højer-MØgeltØnder 
kog (Kingo Jacobsen 1964). 

Marsken er dannet langs åløbene og opbyg
get ovenpå hedeslettefladerne, der skråner svagt 
mod vest. Ovenpå geestfladen fØlger et tørve-
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lag af varierende tykkelse. Disse lag træffes ved 
jordtyperne 3 og 4 ind mod agerland. Ved bo
ring til større dybder i de svære klægområder 
træffes der næsten altid tørv under klæggen og 
derefter grof~ sand, (bl.a. Kingo Jacobsen 1964). 
De svære klæglag må være aflejret under rela
tivt rolige vandforhold. Den lettere klæg langs 
kysten kan være dannet efter oversvØmmelse. 
Typisk saltvandsmarsk med skiftende lag af fin
sand og klæg træffes kun få steder i de her 
undersØgte områder. 

HØjdeforholdene såvel i Ballumområdet som 
i Ribeområdet svarer til forholdene i HØjer
MØgeltønder-kog (Kingo Jacobsen 1964). Ter
rænoverfladen ligger hØjest - mere end 2 m 
over DNN - lige inden for digerne, og den er 
lavest i bassiner flere kilometer fra kysten. Det 
skyldes hovedsagelig en relativ havspejlstigning 
siden dannelsen, men en mindre sætning af 
arealerne vil også finde sted ved afvanding og 
eventuel svind i tØrvelagene. 

Teksturen 
Til belysning af jordernes sammensætning blev 
der udtaget 33 profiler til teksturanalyser. Sam
mensætningen i de enkelte profiler varierer 
noget, tabel 7 viser resultaterne, som er samlet 
for alle de undersØgte områder, men delt efter 
jordtyper. Finsandsfraktionen er delt i to grup
per, 20-100 I'- og 100-200 1'-, tillige er angivet 
ombytningskapaeiteten for de pågældende pro
filer. GlØdetabet svarer nogenlunde til jordens 
humusindhold, og det er gennemgående hØjt i 
alle de undersØgte profiler, som også vist af 
Aslyng (1955). Når glØdetabet i de øverste 25 
em ofte er over 10 pet. hænger det sammen 
med, at mange arealer er vandlidende, hvorfor 
organisk stof omsættes dårligt, dertil kommer 
at mange arealer ligger i varigt græs, hvilket 
medfører ophobning af humus. 

Let klægjord indeholder i gennemsnit 15 pct. 
ler i plØjelaget stigende til 25 pet. i undergrun
den. Ombytningskapaeiteten falder fra 17 i de 

Tabel 7. Teksturanalyser for de 4 jordtyper 

Jordtype og Gløde- Finsand Grov- Ombytnings-
dybde i cm tab Ler Silt 20-100 It 100-200 It sand kapacitet 

Let klæg, 6 prøver 

0-25 ............ '" .. 5,8 15 18 45 14 2 16,7 
25-50 ....... , ......... 3,5 20 15 47 12 2 13,6 
50-75 ................. 3,9 25 17 44 8 2 13,8 
75-100 ................ 2,6 24 17 45 8 3 13,3 

Svær klæg, 13 prøver 

0-25 ................. 9,3 35 25 27 3 34,0 
25-50 ................. 6,8 42 27 20 3 30,2 
50-75 ................. 6,2 47 29 IS 2 29,6 
75-100 ................ 6,4 49 29 13 25,7 

Klæg på sand, 7 prøver 

0-25 ................. 12,1 40 26 16 3 3 35,8 
25-50 ................. 8,6 45 29 10 3 4 30,4 
50-75 ................. 7,5 50 27 7 4 4 25,2 
75-100 ..... " ......... 3,0 4 5 9 24 55 10,0 

Klæg på tørv, 7 prøver 

0-25 ................. 13,4 45 26 13 1 44,3 
25-50 ........ , ........ 10,2 50 28 10 l 37,3 
50-75 ............... , . 12,6 48 28 8 2 2 35,2 
75-100 ................ 36,6 32,3 
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øverste lag til 13 i undergrunden. Lerindholdet 
og ombytningskapaciteten svarer til ret stiv 
morænelerjord. Men til forskel herfra findes 
grovsand praktisk taget ikke i marskjorderne, 
og af finsandet findes hovedparten i gruppen 
20-100 fL undertiden kaldet melsand. Selv de 
letteste klægjorder er således mere finkornet 
end andre dyrkede danske jorder, hvortil kom
mer afvigende kemiske forhold. 

Svær klæg er de sværeste dyrkede jorder her 
i landet. Lerindholdet udgØr over 40 pct. og 
stiger med dybden, sammen med silt (grovler) 
er indholdet over 70 pet. Finsand er meget spar
somt, og grovsand findes praktisk taget ikke. 
De øverste 25 cm er dog mindre lerholdige med 
»kuu« 35 pct. ler, 25 pct. silt og 30 pct. fin
sand. Det hænger antagelig sammen med, at 
overfladelagene er dannet under mere urolige 
vandforhold. Ombytningskapaciteten er om
kring 35 milliækvivalent pr. 100 g jord (varie
rende fra 20 til 60), dog noget faldende med 
dybden: 

Klæg på sand eller klæg på tørv er også 
meget svær lerjord med mere end 40 pet. ler 
og sparsomt sandindhold. Ombytningskapacite
ten er hØj, specielt i klæg på tørv. Sandet under 
klægen er typisk grovkornet hedeslettesand med 
omkring 55 pet. grovsand og 30 pet. finsand, 
hvoraf størsteparten falder i gruppen 100-200 fL. 

Ler og silt forekommer kun sparsomt. TØrve
lagene under klægen er karakteriseret ved det 
hØje glØdetab - humusindhold - på 30-40 pct. 

Kemiske forhold 
Tabel 8 giver en samlet oversigt over resulta
terne af de kemiske analyser inddelt efter de 4 
jordtyper og gældende for samtlige undersØgte 
366 profiler. Den skØnsmæssige og grove ind
deling i 4 jordtyper viser sig tydeligt i ombyt
ningskapaciteten (næstsidste kolonne). Den er 
for let klæg på 15-20 millækvivalent pr. 100 g 
jord, nogenlunde ens i alle dybder, og som tid
ligere nævnt svarer det til meget god moræne
lerjord. På svær klæg er ombytningskapaciteten 
godt 30 i de øverste 25 cm og falder lidt med 
dybden. Sandet under klægen viser sig ved lav 
ombytningskapacitet, hvorimod tørvelag og hØjt 

Tabel 8. Gennemsnitlige analysetal for de 4 jordtyper 

Jordtype og Omb. Na-
dybde i cm Rt Ft Kt Nat kap. index 

Let klæg, 15 prøver 

0-25 6,1 7,1 13,7 15,8 19,7 5,9 
25-50 6,3 5,5 15,5 29,4 15,5 8,4 
50-75 6,8 5,7 24,7 72,5 17,3 18,8 
75-100 6,8 6,8 30,6 109,2 17,6 29,6 

Svær klæg, 145 prøver 

0-25 6,0 7,5 23,4 52,7 31,5 8,6 
25-50 6,2 5,1 33,9 104,4 27,7 17,2 
50-75 6,3 5,9 45,0 154,8 27,7 26,2 
75-100 6,2 7,4 49,1 185,6 26,3 35,3 

Klæg på sand, 91 prøver 

0-25 6,0 6,6 25,1 37,5 33,2 5,5 
25-50 6,1 4,1 30,6 61,3 27,6 11,1 
50-75 5,9 2,4 20,8 65,1 17,4 17,8 
75-100 5,5 2,3 1,2 30,6 8,8 14,1 

Klæg på tørv, 55 prøver 

0-25 5,7 6,4 21,7 43,9 41,4 6,0 
25-50 5,6 5,5 26,7 82,1 36,8 12,8 

50-75 5,1 5,1 32,7 128,6 34,3 21,9 
75-100 4,4 5,7 27,9 193,8 30,6 38,9 

humusindhold viser sig ved hØj ombytnings
kapacitet. Tallene er gennemgående lidt højere 
i Ballum-marsken end i Ribe-marsken. 

I let klæg stiger reaktionstallene fra 6,1 i 
overfladen til 6,8 i undergrunden. Fosforsyre
tallene ligger omkring 5-7 i alle dybder, og ka
liumtallene stiger fra 13,7 i de øverste 25 cm 
til over 30 i dybden 75-100 cm. Natriumtallene 
stiger med dybden fra ca. 15 til over 100, men 
tallene er relativt lave efter marskforhold, 
det hænger sikkert sammen med, at disse jorder 
er forholdsvis hØjtbeJiggende og derfor mindre 
udsat for oversvømmelse og har bedre afdræ
ningsforhold. Analysetallene er gennemgående 
lidt hØjere i Ballumområdet end i Rejsby og 
specielt Ribeområdet. 

I svær klæg ligger reaktionstallene mellem 
6,0 og 6,3 i de forskellige dybder, og fosfor
syretallene er i gennemsnit 6-7. Kaliumtallene 
er meget hØje i den svære klæg og stiger fra 23 
i overfladelaget til 50 i undergrunden. Disse 
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jorder er så kaliumrige, at gØdskning normalt 
er unØdvendigt eller endda skadeligt. 

Natriumtallene og natriumindex er meget 
høje i den svære klæg, det hænger sammen 
med, at disse jorder er meget dårligt afdrænede, 
så natrium ikke er blevet udvasket. Omvendt 
medfører dette hØje natrium indhold, at klægen 
bliver meget vanskelig eller endda uigennem
trængelig. 

Klæg på sand har gennemgående lave reak
tionstal i undergrunden lige som også Ft og Kt 
falder med dybden, hvorimod tallene i de Øver
ste 50 cm svarer til svær klæg. Natriumtallene 
og natriumindex er forholdsvis lave, i de Øver
ste 75 cm svarende til let klæg og i undergrun
den endda lavere. De lavere værdier kan være 
en fØlge af, at natriumindholdet aldrig har væ
ret særligt højt. Forklaringen kan også være 
den, at jorderne er bedre afdrænet dels på 
grund af sandlaget og dels fordi klæglaget kun 
er 50-75 cm tykt. Natrium vil da være ud
vasket. De lave reaktionstal i undergrunden ty
der også på en vis udvaskning. 

Klæg på tørv har lave reaktionstal, specielt 
gælder det de nederste tØrveholdige lag, som 
er stærkt sure med reaktionstal på 4,4, ofte 
endda lavere og ledsaget af sure svovlforbin
delser. Fosforsyretal og kaliumtal er ret høje. 
Natriumtallene og natriumindex er hØje og 
stærkt stigende med dybden. De største tal er 
fundet i den sure tørv, hvilket er et udtryk for 
den meget dårlige afvandingstilstand. 

Da hver profil som nævnt repræsenterer ca. 
20 ha, har det ikke været mulig at konstruere 
egentlige sammenhængende kort over den jord
bundskemiske tilstand. l fig. 2-7 er resultaterne 
fra Ballumområdet vist, og tilsvarende kort 
kunne skitseres for de Øvrige områder, men bil
ledet vil blive endnu mere broget. Fig. 2 viser, 
at reaktionstal under 6 dominerer i det øverste 
jordlag, hvorimod der i dybden bliver flere høje 
reaktionstal. Dog findes et område i Hjemsted 
enge mod nordØst og et mindre område i syd
øst, hvor også undergrundsprøverne ligger 
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under Rt 6. De pågældende områder indeholder 
ofte tørv i undergrunden. Fosforsyretal over 5 
dominerer i overfladelaget, fig. 3, hvorimod 
lave Ft-værdier bliver hyppigere i undergrun
den. De Østlige og nordØstlige områder skiller 
sig ud med de laveste fosforsyretal. Fig. 4 viser 
tydeligt, at kaliumtallene er hØjest i undergrun
den. De lette klægjorder langs kysten har ofte 
Kt under 20 i de øverste 25 cm og viser noget 
varierende tal i de dybere lag. Områderne i øst 
og nordØst er præget af svær klæg, og her lig
ger kalium tallene mellem 20 og 40 i overgrun
den og stiger til mere end 40 i undergrunden. 
I øst og sydØst træffes Kt under 20 i de dybest 
liggende lag, som ofte er grovsand. 

Umiddelbart inden for digerne er natrium
tallene under 25 i de øverste lag og gennem
gående under 50 i de dybere lag, fig. 5. Dette 
er et udtryk for at jorderne bl.a. på grund af 
deres hØjdebe1iggenhed er relativt godt afvan
dede - dog langt fra tilfredsstillende. Længere 
mod øst stiger Nat og ligger ofte mellem 25 
og 100 i det øverste jordlag og stiger til over 
100 i de underliggende lag. Randarealerne om
kring Forballum har dog Nat under 25 også i 
undergrunden. De meget hØje natriumtal viser, 
at afvandingsdybden altid har været og stadig
væk er ganske utilstrækkelig til, at en udvask
ning af natrium har kunnet ske. 

Tilsvarende viser natriumindex i fig. 6, at 
overfladelagene er udvasket til under 20 pet. 
natrium, de fleste steder endda under 10 pct. 
l dybden 25-50 cm er udvaskning også noget 
fremskreden. Men i større dybder udgØr na
triumindholdet stadigvæk 20-50 pet. af ombyt
ningskapaciteten. 

Ombytningskapaciteterne i fig. 7 giver ikke 
noget tydeligt sammenhængende billede. Gen
nemgående er de dog højest i de øverste 25 cm 
og falder noget med dybden. I enkelte områder 
træffes dog hØje værdier helt ned tillOD cm 
dybde, hvilket hovedsagelig er et udtryk for, 
at de pågældende profiler er svær klæg eller 
tørv i hele den underste dybde. 
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Kationbelægningen taterne se.s af tabel 9. De øverste 3 profiler re-
l enkelte jordprøver er gennemfØrt en fuldstæn- præsenterer 3 jordtyper fra Ballumområdet og 
dig bestemmelse af kationbelægningen. Resul- de nederste stammer fra Ribeområdet. Kolonne 

Tabel 9. Kationbelægning i udvalgte profiler 

Jordtype og 100·S pct. af sum v=--
dybde i cm Rt T S T Na+ K+ Mg++ Ca++ Ca/Mg 

Ballum 
Let klæg 

0-25 ....... 6,5 18,8 13,6 72 5 2 35 58 1,7 
25-50 ....... 7,7 10,6 12,4 117 4 3 34 59 1,7 
50-75 ....... 8,1 10,4 11,1 107 10 5 26 59 2,2 
75-100 ...... 7,9 14,1 14,0 99 19 7 30 44 1,5 

Svær klæg 
0-25 ....... 5,6 45,7 18,6 41 15 3 39 43 1,1 

25-50 ...... , 6,1 41,2 23,7 58 26 4 41 29 0,7 
50-75 ....... 6,6 48,1 27,6 57 32 4 41 23 0,6 
75-100 ...... 6,6 44,7 27,7 62 33 5 38 24 0,6 

Klæg på sand 
0-25 ....... 5,2 37,3 23,0 62 14 6 49 31 0,6 

25-50 ....... 5,9 31,6 26,3 83 19 5 48 28 0,6 
50-75 ....... 6,4 25,4 24,9 96 25 5 46 24 0,5 
75-100 ...... 6,5 8,0 10,2 128 26 2 38 34 0,9 

Ribe 
Let klæg 

0-25 ....... 7,2 16,4 15,0 91 4 l 13 82 6,1 
25-50 ....... 6,6 9,8 10,3 105 10 2 32 56 1,8 
50-75 ....... 6,3 10,0 10,2 102 27 4 39 30 0,8 
75-100 ...... 6,8 8,7 13,6 156 35 5 38 22 0,6 

Svær klæg 
0-25 ....... 6,4 36,0 30,6 85 14 4 28 54 2,0 

25-50 ....... 6,3 35,1 27,3 78 24 5 39 32 0,8 
50-75 ....... 6,3 32,0 25,4 79 33 6 40 21 0,5 
75-100 ...... 6,4 29,4 29,1 99 38 7 37 18 0,5 

Svær klæg 
0-25 ....... 5,4 27,7 20,4 74 13 3 37 47 1,2 

25-50 ....... 5,3 27,3 20,1 74 20 4 41 35 0,9 
50-75 ....... 4,6 26,4 14,8 56 28 8 41 22 0,5 
75-100 ...... 4,0 23,4 18,8 80 36 8 38 18 0,5 

Klæg på sand 
0-25 ....... 7,2 19,0 18,6 98 4 4 16 76 4,4 

25-50 ....... 7,0 15,3 18,3 120 7 4 26 63 2,4 
50-75 ....... 5,7 8,6 3,8 44 13 9 39 39 1,0 
75-100 ...... 4,5 6,0 3,0 50 20 7 40 33 0,8 

Klæg på tørv 
0-25 ....... 6,4 41,2 25,9 63 8 2 27 63 2,4 

25-50 ....... 5,3 37,6 25,6 68 14 2 41 43 1,0 
50-75 ...... , 3,9 34,2 37,4 109 13 11 75 6,7 
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2 viser ombytningskapaciteterne (T) i milliækvi
valent pr. 100 g jord, og den næste kolonne 

(S) angiver summen af metalkationerne Na +, 
K+, Mg++ og Ca++ i milliækvivalent pr. 100 g. 
Kolonnen betegnet med V angiver basemæt
ningsgraden i pet. som defineret af S. Tovborg 
Jensen. Baseomsætningsgraden følger nogenlun
de reaktionstallene, og den er gennemgående lav 
i forhold til normale agerjorder, det gælder 
specielt på svær klægjord. Det er et udtryk for, 
at disse jorder endnu indeholder mange brint
ioner, og at der skal tilfØres store mængder 
andr·e kationer for at nå en passende basemæt
ningsgrad. 

I de følgende rubrikker af tabellen angives 
de forskellige metalkationer som procent af 
summen S. Normale danske agerjorder har føl
gende sammensætning: 

Na+ 1 - 3 % 
K+ = 3 - 8 % 
Mg++ = ca. 10 % 
Ca++ = ca. 80 % 

Marskjorderne afviger således meget stærkt 
herfra, hvilket skyldes dannelsesforholdene og 
afvandingsforholdene. Tyske undersØgelser 
(Muller, 1959) viser, at forholdet mellem ka
tioner er bestemt af dannelsesbetingelserne. 
Specielt er forholdet Cal Mg af betydning, og 
dette er vist i tabellens yderste kolonne. 

Som tidligere nævnt er natriumindholdet for
holdsvis lavt i overfladelagene og stiger til 20-
30 pct. i undergrunden, således som det frem
går af tabel 9. Forskellen mellem jordtyperne 
er små og er mere afhængig af afvandingsfor
holder.e. Kaliumindholdet ligger ret konstant 
og på forholdsvis lavt niveau, almindeligvis ud
gør det 2-8 pet. svarende til forholdet i almin
delige danske agerjorder. Den hØje ombytnings
kapacitet i marskjorden betyder dog, at totalind
holdet er betydelig hØjere end under andre 
jordbundsforhold. Magnesiumindholdet er me
get højt i samtlige profile'r varierende fra 11 
til 49 pct. af kationbelægningen. Calciumind
holdet er omvendt meget lavt og udgØr ofte 
langt under 50 pct. De meget afvigende forhold 
ses bedst af sidste kolonne, i forholdet Ca/Mg. 
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Dette forhold vil være 5-10 på almindelig ager
jord. Undersøgelser af bl.a. Muller (1959), 
Schachtschabel (1958) og Kuntze (1960) viser, 
at marskjorder der er dannet under brakvands
forhold har meget lavt Cal Mg, ofte under 1,0. 
Ved dannelse enten i saltvand eller i ferskvand 
er tallet betydeligt hØjere, oftest over 4. 

PrØverne er taget spredt over hele området, 
og i samtlige underSØgte profiler er forholdet 
Cal Mg meget lavt. Analyserne viser således, 
at hovedparten af de undersØgte områder er 
dannet under brakvandsforhold. Jorderne vil 
være meget vanskelig gennemtrængelig på ste
der hvor Ca/Mg er under 1,0. Bortset fra den 
nederste profil forekommer hØjt Ca/Mg-for
hold kun i det øverste lag, hvilket kunne tyde 
på, at de øverste jordlag er dannet under mere 
saltvandsprægede forhold end de underliggende 
lag, det gælder specielt de to profiler betegnet 
let klæg. En anden måske meæ nærliggende 
forklaring er den, at overfladelagene er ud
vasket for hovedparten af natrium, lige som 
en del magnesium er udvasket, det gælder spe
cielt for let klæg og klæg på sand fra Ribeom
rådet, hvor magnesium i det øverste lag udgør 
13-16 pet. Endelig medfØrer kalkning af en 
jord jo øget Ca-indhold og derved bedring af 
Cal Mg; dette ser ud til at være tilfældet i de 
3 profiler af svær klæg. 

Den nederste profil er klæg på tørv udtaget 
umiddelbart vest for Ribe by. Det tØrveholdige 
lag i dybden 50-75 cm er typisk ferskvands
dannelse med relativt lavt natriumindhold og 
kun 11 pet. magnesium, så Ca/Mg bliver 6,7. 
Lagene ned til 50 cm dybde er derimod tyde
ligt brakvandsdannelse. 

Resultaterne af nogle specielle undersØgelser 
fra 1962-65 er vist i fig. 8. For hver 20 cm 
jorddybdeer udtaget prØver til bestemmelse af 
reaktionstal, ombytningskapacitet og kationbe
lægning. Figurerne viser kationfordelingen som 
procent af summen (S), nederst er Ca/Mg vist. 
Den store forskel mellem de udvalgte profiler 
fremgår tydeligt af figurerne. 

Profilen »Højer« er vel afvandet saltvands
marsk fra HØjer forsØgsstation. De øverste 60-
70 cm består af lagdelt forlandsklæg og derun-
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der finkornet vadesand, reaktionstallet er 7,8. 
Det procentiske kaliumindhold er forholdsvis 
lavt og konstant i alle dybder, hvilket iØvrigt 
gælder samtlige 4 profiler. Natriumindholdet 
udgØr kun 1-5 pet. og er således uden betyd
ning for strukturen. Natriumindholdet har an
tagelig været over 50 pct. ved inddigning i 
1861, men de relativt gode afvandingsforhold 
og den gunstige kalktilstand har bevirket, at 
natrium i dag er udvasket. Calcium udgØr 75-
80 pct. af kationbelægning i de klægholdige 
Øverste lag. Ombytningen er her løbet til ende, 
så Cal Mg ligger omkring 4. I de underliggende 
sandlag er der stadig lidt natrium og betydelig 
mængde magnesium tilbage, forårsaget af den 
ringe afvandingsdybde. 

Profilen »Ballum enge« er udtaget ca. 500 m 
indenfor havdiget i nærheden af Bredeåens 
aflukkkede gren, den svarer til typen let klæg. 
Reaktionstallet ligger på knap 7,0 i de øverste 
jordlag og stiger til over 7,5 i undergrunden. 
Natrium er stort set udvasket i de øverste 
30-40 cm, men udgØr stadigvæk 30 pet. i 
undergrunden. Magnesiumindholdet er højt og 
stiger indtil 60 cm dybde, hvorefter det af
tager lidt. Da calciumindhold aftager med 
dybden bliver Ca/Mg ugunstigt, omkring 1,0 
i dybden. Efter de tyske undersØgelser skulle 
det betyde, at profilen er brakvandsmarsk. 
Hvorvidt de afvigende forhold i det øverste 
jordlag skyldes udvaskning eller skal forklares 
som en overlejring af saltvandsmarsk kan ikke 
helt afgøres, men det lave Rt, «7,0) tyder 
på, at det er udvasket brakvandsdannelse. 

Profilen »Skærbæk enge« er taget i området 
med svær dyb klæg i Hjemsted enge, ca. 2 km 
fra kysten. Arealet er dårligt afvandet og reak
tionstallet falder fra ca. 5,8 i de øverste lag 
til Rt 4,5 i undergrunden. Natriumindholdet 
er hØjt, stigende fra 13 til 40 pct. og magne
sium udgør 35-45 pet. af kationbelægningen, 
calciums andel falder fra 50 pet. i overfladen 
til kun 15 pet. i undergrunden. Profilen er 
typisk brakvandsmarsk (Kuntze 1960 m.fl.) 
med Ca/Mg-forhold = 0,5 og hØjt saltindhold. 
Calciumkarbonat eller calciumsulfat har kun 
været meget sparsomt tilstede. Den meget uhel-
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dige kationbelægning medfØrer, at jorden er 
næsten uigennemtrængelig for vand. Den eneste 
mulighed for forbedring er dræning, så natrium 
og magnesium kan udvaskes og erstattes af til
ført calcium. En lignende profil fra Ribe For
søgsstation er beskrevet af Aslyng (1955). 

Profilen »Vollum enge« er udtaget ved Vol
lum bæks udløb i Bredeåen ca. 6 km fra 
kysten, profilen består af ret svær klæg, der 
i dybden bliver humusholdig. Reaktionstallet 
falder fra 5,5 i de øverste lag til 3,5 i under
grunden. Natrium udgØr kun ca. 10 pct. og 
er således uden betydning. Magnesiumindholdet 
falder fra 20 pet. til 5 pet. og calciumindholdet 
ligger på 75-85 pct. af kationbelægningen. For
holdet Ca/Mg er 7-15 i de tre nederste humus
holdige klæglag. Dette skulle betyde, at disse 
lag er dannet under ferskvands forhold. Kuntze 
(1960) anfØrer således fra tyske undersØgelser, 
at for flodmarsk ligger Cal Mg forholdet hØjt 
(> 5) i forhold til brakvandsmarsk. I de' Øver
ste lag er Cal Mg = 3-4, hvorvidt der er tale 
om ferskvandsdannet marsk eller det er brak
vandsmarsk som gennem århundreder er ud
vasket med ferskvand kan ikke afgØres på det 
foreliggende grundlag. Ved en effektiv afvan
ding og kalkning vil disse østlige marskområder 
blive god dyrkningsjord. 

Afslutning 

Marskområderne mellem Ballum og Tjæreborg 
må alle henregnes til brakvandsmarsk, og de 
fysiske og kemiske forhold afviger ikke væsent
lig fra det ene område til det andet. Den hØjest 
beliggende del af marsken findes langs kysten, 
hvor de øverste jordlag består af lettere klæg, 
længere inde i land træffes svær klæg ofte til 
stor dybde. Mod geestranden hviler klægen på 
tørv eller sand i 75-100 cm dybde. 

Marskjorderne er svære jorder med ombyt
ningskapacitet på 15-40 milliækvivalent pr. 100 
g jord og et lerindhold oftest på 20-50 pet. 
Praktisk talt alle undersØgte profiler har hØjt 
Na-indhold og natriumindex i de dybere jord
lag, hvilket er udtryk for, at alle de under
søgte områder er vandlidende, ofte endda 
stærkt vandlidende. Reaktionstallene er gen-



nemgående lave såvel i· overfladen som i dyb
den. Fosforsyretallene er relativt hØje og de 
fleste prØver viser hØje kalium tal. 

For at kunne udnytte marskjorderne til mere 
intensiv dyrkning i fremtiden kan fØlgende 
slutninger drages af underSØgelsen: 

1. En sænkning af grundvandstanden og en 
systema:tisk dræning er nØdvendig for at fjerne 
overskydende natrium, hvilket er en fØrste for
udsætning for intensiv udnyttelse såvel til græs
marksdrift som til korndyrkning m.v. 

2. Over 90 pct. af jorderne er kalktrængende. 
TilfØrsel af 20-50 t kulsur kalk pr. ha vil være 
nØdvendig for at hæve reaktionstallene til 7,0 
og samtidig give mulighed for ombytning af 
Na og Mg med Ca, der giver bedre struktur 
og øger gennerntrængeligheden for vand. 

3. FosfOTsyregødskning er kun nødvendig i 
mindre omfang og store merudbytter for fos
forsyre skal ikke forventes. 

4. KaliumgØdskning vil normalt ikke være 
nødvendig i marsken og kan under speciellle 
forhold endda være uheldig for afgrØdernes 
kemiske sammensætning. 

Summary 

Investigation into Marsh soU 

Total 390 soil profils representing 8.000 ha of 
the Danish marsh soil has been investigated to a 
depth of one meter. Soil samples were taken by 
auger in steps of 25 cm. Analysis were made 
af ter the recognized ruIes for soil testing in 
Danish agriculture. The samples were tested for 
pH (here given as Rt=pH(KCI) + 0,9), phos
phate-value (Ft), potassium-value (Kt) and sodium
value (Nat). Some samples also were tested for 
exchange-capacity and texture. 

The results are given in tables 1-8 and the 

distribution is given as examples in fig. 2-7. Table 
9 and fig. 8 shows the results of some special 
analysis inc1uding the Cal Mg ratio. 

The investigation shows that marsh soils are 
heavy clay soiIs with 20-50 per cent beIow 2p., 
no coarse sand, and the exchange-capacity is 15-40 
me/IOO g. 90 per cent of the soil has pH below 
7,0 and heavy dressing of lime is necessary. The 
phosphate-value (Ft) normaly is high, and marsh 
soil is very rich in potassium, with Kt-value 15-40 
mg/IOO g. Sodium-value (Nat) and sodium-index 
(per cent sodium) is very high, especial in the sub
soil. High contents of sodium gives a bad soil 
structure and bad draining conditions, and it also 
shows that water table still is too high. 
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