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Figur 1: Oversigtskort:
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Skørpinge
Figur 2: TEM middelmodstand, kote 2,5 m:

Figur 3: TEM kote god leder, 10 ohmm:

Figur 4: Signaturforklaring:

Kote god leder: blå = stor dybde, grøn= lille dybde
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Figur 5: Udvalgt vertikalt profilsnit:

Profilsnit langs med den vestligste (snoede) dal. Til ses højre et tværsnit af dalen. Dalen ses ved de høje modstande som består af
smeltevandssand. 27 X overhøjning .

Geologisk beskrivelse:
I området omkring Skørpinge (mellem Slagelse, Dalmose og Eggeslevmagle) er der kortlagt 3 smalle begravede dale (figur 1). Den
vestligste af disse 3 dale har et slynget forløb startende i nord ved Slagelse og ender i syd ved Eggeslevmagle. Dalen følger i den
nordlige del en formodet tunneldal i terrænet /6/ og er således her delvist begravet. I den sydlige del følger den til dels dale i
terrænet, men ikke entydigt. Her er den kategoriseret som helt begravet. I SkyTEM data /1/, /2/, kan dalen ses som en aflang
højmodstandstruktur omgivet af modstande med moderate niveauer, se TEM middelmodstandskort i figur 2 og 3, samt profilsnit i
figur 5. Dalen ses bedst omkring kote 0 m. Ifølge SkyTEM-data er dalens dybde ikke stor. Den ses fra omkring kote -10 m til omkring
kote +20 m. Dalen kan følges over en afstand på 16 km og er 0,5 km bred. De høje modstande svarer i de fleste boringer til
smeltevandssand /3/.
En lignende dal med samme karakteristika ses med et buet forløb syd om Skørpinge. Denne dal er heller ikke særlig dyb og ses
bedst mellem kote +5 m og +10 m. Dalen er delvist begravet, idet den følger en anden formodet tunneldal i terrænet /5/.
På lidt større dybde, mellem kote -80 m og op til omkring kote -15 m ses en mere retlinet begravet dal. Denne dal er 8 km lang, nordsyd-gående og forløber vest om Flakkebjerg. Dens sydlige del ses tydelig i udtræk af god elektrisk leder (f.eks. 10 ohmm) (se figur
3). Dalen er primært nederoderet i Palæocænt ler og udfyldt med lag med lave modstande (f.eks. moræneler, eller smeltevandsler).
Et andet, mindre dalstykke ses i samme niveau parallelt med dalens sydlige del (ved Eggeslevmagle).
Dalene tolkes at være begravede tunneldale /4/.

Tolkningsusikkerhed:
Alle de kortlagte dale på denne lokalitet er kategoriseret som svagt dokumenterede, idet de kun sporadisk kan verificeres i
boredata.
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