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Figur 1: Oversigtskort:

Figur 2: Koten for den gode leder
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Blå-lilla farver: Dybtliggende god elektrisk leder
Orange-gule-grønne farver: Højtliggende god elektrisk leder
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Figur 3: TEM middelmodstandskort kote -65 til -70 m:

Figur 4: Signaturforklaring:
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Boringer fra Jupiter-databasen

Figur 5: Vertikalt profilsnit SV-NØ af Spørring-dalen nord for Todbjerg (fra /10/):
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Geologisk beskrivelse:
På baggrund af TEM-data indhentet ved flere kortlægninger /1, 2, 3, 5, 7/, seismik /6/ og boringer /4, 8/ er der kortlagt en række
begravede dale mellem Spørring og Løgten (se figur 1). Data er hentet fra Gerda-databasen /9/.
Spørring-Todbjerg-Skødstrup:
Fra Spørring over Todbjerg og til Skødstup mod øst er der kortlagt et ca. 10 km langt og 1-1½ km bredt dalstrøg med en NV-SØ, ØV til VSV-ØNØ orientering. Dalen er delvist begravet mellem Spørring og Todbjerg, da der her er sammenfald med ådalen, men helt
begravet på den øvrige strækning østover. Dalens bund ligger mellem kote -60 og -80 m. Syd for Spørring findes en SV-NØ gående
dal vinkelret på med nogenlunde samme bredde, men med en højere liggende bundkote fra ca. -40 m mod øst og mod syd op til ca.
kote 0 m. Seismiske undersøgelser /6/ og en række boringer udført af Århus Amt og Århus Kommunale Værker /4, 8/ bekræfter
tilstedeværelsen af den begravede dal.
Dalen er eroderet ned i tertiært plastisk ler og et stykke ned i kalken (se figur 5). Kalken er således generelt blotlagt under det kvartære dalfyld. Ingen eller kun få meter ler adskiller sandet fra kalken nedenunder. I dalstrøget mellem Spørring Kær og Todbjerg har
kalkens øvre dele høj modstand, hvilket viser, at der her er fersk grundvand. Sandet og kalken står sandsynligvis i hydraulisk kontakt
og det skaber en vis vandcirkulation i kalken. Ved prøvepumpning i en boring, som blev filtersat i kalken (boring DGU nr. 79.1328)
/4/, blev det dog fastslået, at kalken ikke er så permeabel, at vandindvinding i større stil kan finde sted. Koten for den gode leder
(figur 2) viser at den gode leder ligger dybt under dalen, men denne gode leder udgøres dog af salt porevand dybere nede i kalken
og udgør derfor ikke dalens reelle bund /10/. Dalens form ses dog meget tydeligt i den gode leder, da denne udgøres af tertiært ler
udenfor dalen.
Dalfyldet består nederst (ca. mellem kote 0 m og -60 m) af lagserier af smeltevandssand/grus, moræneler og sandsynligvis smeltevandsler. Sandet udfylder ikke hele dalstrøgets bredde, men veksler med moræneler og smeltevandsler (se figur 5). Dette ses tydeligt i TEM-sonderingerne i koteintervallet -10 til -50 m, hvor der ned gennem dalstrøget slynger sig højmodstandslegemer med en
bredde på nogle hundrede meter – omgivet af lag med lav modstand (illustreret ved slyngede centerlinier indenfor dalstrøget). Herover findes en lagserie af moræneler på op til ca. 50 meter (fra ca. kote -10 til 40 m), hvor der langs dalkanten ses forekomster af
afgrænsede legemer med høj modstand. Ovenover dette ses en vekslende leret og sandet lagserie i de øverste ca. 30 m. Igen ses
der i TEM-sonderingerne et slynget højmodstandslegeme ned gennem dalstrøget (i koteinterval 30 til 60 m – tydeligst mellem 40 og
50 m). Der er tale om et strøg af smeltevandssand og -grus, som er nederoderet i moræneler.
Dalstrøget er formodentlig eroderet af subglacialt smeltevand og er efterfølgende udfyldt med smeltevandsaflejringer og moræneler
/10/. Alderen på lagserien kendes ikke. Den begravede dal er delvist sammenfaldende med den nuværende ådal mod nordvest,
mens den østover kun afslører sig som en mindre lavning i det nuværende terræn. Helt mod øst kan dalen ikke erkendes i terrænet.
Ved Todbjerg markerer et aflangt bakkedrag (Klokkebakke/Møllebakke) flanken af dalen over en strækning på 1½ km og bakken
udgør sandsynligvis materiale, som er skubbet op af en gletscher. Under bakken ses meget lave modstande i TEM-sonderingerne
og tilstedeværelsen af tertiært ler i bakken bekræftes af boring DGU nr. 79.711 /8/, hvor der anbores tertiær plastisk ler i kote 13 m.
Bakken har efter udformningen at dømme ikke været isoverskredet, og det betyder sandsynligvis, at oppresningen af bakken skyldes
det allersidste isdække i området. Isdækket afslører sig ligeledes i form af et dødisområde, som kan ses længere mod øst. Det
sidste isfremstød i området var det Østjyske Isfremstød, som kom fra østlige retninger. Eftersom deformationerne er sket langs med
dalsiden, må dalen til dels have været isfyldt på det tidspunkt. Dette sandsynliggør, at det øvre moræneler i dalen er afsat af det
Østjyske Isfremstød. Det overfladenære sand i dalen kan således stamme fra bortsmeltningen af dødisen mod øst inden området
atter blev isfrit.
Spørring-dalen fortsætter øst over mod Skødstrup og kommer her meget tæt på dalsystemet ved Hjortshøj lige syd for (se beskrivelse i AAR1) og er på denne strækning helt begravet. Dalen står tydeligt frem i SkyTEM-data /7/ som høje/moderat høje modstande af
dalfyldet mod de lave modstande i de omkringliggende tertiære lerlag. Dalen skifter orientering til ØNØ-VSV og dette gælder ifølge
SkyTEM primært de øvre dele af dalen. Dalfyldet er i den østlige del domineret af moderat lave modstande svarende sandsynligvis
til moræneler, men der er ingen boringer til at bekræfte dette. Ved Skødstrup skæres dalen vinkelret af et andet dalsystem (se beskrivelse herunder). Mod øst og i koter over 0 til +10 meter breder dalstrøgene i området sig ud og løber sammen og bliver dele af et
samlet, bredt og ganske komplekst dalstrøg, som også i de øvre dele kommer til at hænge sammen med dalsystemet syd for (se
AAR1).
Skødstrup – Krejbjerg Hede

Ved Skødstrup haves et dalsystem, som overordnet går ca. N-S og består af forskellige segmenter, som i SkyTEM fremtræder forskelligt. Fra Skødstrup og mod nord til Krejbjerg Hede er der høje modstande til stor dybde (se figur 3), og en
Lokalitetsbeskrivelse udarbejdet/opdateret: 26.08.15
Ref.: Sandersen & Jørgensen 2016: Kortlægning af begravede
dale i Danmark. Opdatering 2015. GEUS Særudgivelse.

boring (DGU nr. 79.296) viser kalk i kote -85 m og herover en morænelersdomineret lagserie. Dalens dybde kan variere,
og sandsynligvis er det ikke alle steder mod syd, at dalen er eroderet ned i kalken, da kalkens kote dykker mod sydvest.
Ved Krejbjerg Hede ser det ud til at dalen stopper brat. I den sydlige ende løber dalen i de øvre dele sammen med dalsystemet mod syd.
Løgten
Ved Løgten ses tegn på et uregelmæssigt system af dale med orienteringer omkring SØ-NV og NØ-SV. Dalene er helt
begravede og mellem 700 og 1.400 meter brede. En dyb boring midt i dalen ved Segalt, DGU nr. 79.1502, viser en
kvartær lagserie domineret af moræneler og med indslag af smeltevandssand ned til kote -10 m. Bundkoten af dalene
kendes ikke, men ser på baggrund af SkyTEM ud til at ligge mellem -30 og -50 m. Det tertiære ler tynder ud i dette område, og derfor vil leret let kunne eroderes bort, men på grund af det tynde tertiære ler, stedvist manglende modstandskontraster i den kvartære lagserie og kun få dybe boringer, er afgrænsningen af dalene vanskelig at foretage.
Ballehøj
Ved Ballehøj kan der i SkyTEM-data udpeges to mindre, helt begravede dale, som relativt tydeligt ses mellem kote -30
m og +40 m. Dalene står tydeligt som højmodstandsstrukturer i omgivelser med lave modstande. Dalene er ca. 800 m
brede. Der er ingen boringer, der når ned i dalene, men på baggrund af de høje modstande forventes det, at der er tale
om smeltevandssand/grus og moræneler. Dalene er eroderet ned i tertiært ler.

Tolkningsusikkerhed:
Primært på grund af SkyTEM-data og boringer bekræftes dalenes tilstedeværelse, og de fleste af dalene kategoriseres derfor som
veldokumenterede. Dalene ved Løgten og Ballehøj ligger dog i områder, hvor lagseriens opbygning er usikker og hvor boringer ikke
eller kun delvist understøtter daltolkningerne. Disse dale kategoriseres derfor som svagt dokumenterede.
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