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Geologisk beskrivelse:
På baggrund data fra en SkyTEM-kortlægning /1/, /5/ er der kortlagt en række smalle strukturer med forhøjede elektriske modstande i et område, som ellers er præget af aflejringer med meget lave modstande. Fra Vissing over Hinge og til Ølst ses et 300 m til 1
km bredt, slynget strøg i koteintervallet +40 til -20 m. Strøget er sammensat af SSV-NNØ og V-Ø-segmenter og er dybest liggende
mod sydvest. Omgivelsernes modstande ligger under 10 ohmm, mens modstandene indenfor strukturen ligger mellem 20 og 60
ohmm. Boring DGU nr. 68.765 i /2/ Vissing viser en 24 meter tyk sanddomineret lagserie over ler, og i Hinge viser boring DGU nr.
68.564 /2/ en 17 m tyk sand/grusdomineret lagserie over tertiær fed ler ned til 70 m.u.t (kote -43 m), hvor kalken anbores.
Strukturen tolkes som værende en begravet dal, som er eroderet ned i fed tertiær ler og udfyldt med vekslende kvartære aflejringer
– dog overvejende smeltevandssand og -grus ifølge boredata. Dalen er delvist begravet, da den følger en dal i det nuværende
terræn.
Vest for Vissing – og højt oppe i Lysnet bakken – ses der i TEM-kortlægningen et ½ km bredt SSV-NNØ gående højmodstandslegeme ca. i intervallet fra kote 80 m til 20 m. Højmodstandslegemet er parallelt med dalen øst for, ved Vissing, men ligger meget
højere. Boring DGU nr. 68.798 er placeret i strukturen og viser godt 13 meter kvartært smeltevandsgrus. Der kan være tale om en
opskudt flage af kvartært materiale, men regelmæssigheden af legemet og at det tydeligvis bliver smallere nedefter, peger på, at
der også kan være tale om en helt begravet dal.
SkyTEM-kortlægningen /1/ viser tydeligt forekomsterne af det tertiære ler fra Paleocæn, Eocæn og Oligocæn, som området er
kendt for (se bl.a. /3/). Leret optræder mange steder lige under terrænoverfladen, hvilket ses på de meget lave modstande højt i
terrænet. Kortlægningen viser også den vestlige og nordlige meget skarpe afgrænsning af lerforekomsterne. Under det tertiære ler
findes kalk, der viser sig som modstande typisk over 30 ohmm i de dybe niveauer. Kortlægningen viser tegn på en generel sydvestlig hældning af kalkoverfladen, men den viser også tegn i modstandsfordelingen på, at grænsen mellem det tertiære ler og kalken
falder mere brat sydøst for en linje fra Erslev og til nord om Bjerre Skov (TEM i koteinterval -20 til -60 m). Lysnet bakken afgrænses
mod nord af denne ca. NV-SØ-gående linje. Langs linjen ses markante, retlinede ådale, og hvor linjen vest for Hinge krydser den
større dal, ses en tærskel, som får de to åer fra henholdsvis NV og SØ til at vælge at løbe i modsat retning. TEM-kortlægningens
resultater kombineret med iagttagelser i terrænet peger således på, at der findes en ca. NV-SØ orienteret forkastning lige vest om
Hinge. Den begravede dal løber omtrent vinkelret herpå. SkyTEM-data viser tegn på, at der langs den formodede forkastning kan
være tale om et uregelmæssigt, begravet dalstrøg, men udbredelsen er dog usikker.
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Tolkningsusikkerhed:
Den indtegnede dal er kategoriseret som svagt dokumenteret, da der er tale om sparsomme boredata, og da TEM-data stedvist
ikke nøjagtigt afgrænser dalsiderne.
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