Delområde Århus

Lokalitetsnummer:
Lokalitetsnavn:

AAR38
Staksrode

Oversigtskort:

Geologisk beskrivelse:
TEM-sonderinger mellem Stouby og Barrit /1/, /2/ og /3/ har afsløret eksistensen af to begravede dal-segmenter. Den ene dal forløber fra Over Barrit til Staksrode, mens den anden kan følges et kort stykke fra Lyseskov over Lindfald mod Åhuse. Sidstnævnte dal
er delvist begravet mens den første er helt begravet. Dalene løber tilsyneladende sammen ved Lyseskov. Dalene er mellem 0,3 og
0,8 km brede og orienteringerne er overordnet NØ-SV. De erkendes både i koten for den gode leder og i middelmodstandskort fra
omkring kote -10 m til omkring kote 30 m. Dalfyldet består af sedimenter med moderate modstande – der er kun meget få boringer i
området. Over Barrit Vandværk har dog udført en dyb boring ned i dalen (DGU nr. 117.252) /4/ med en filtersætning omkring kote 20 m, hvilket bekræfter dalens eksistens. Toppen af den palæogene ler befinder sig nemlig normalt i noget højere niveauer. Boringen er ikke geologisk beskrevet.
På grund af mangel på data er det ikke muligt at følge dalene længere mod V og SV. Mod NØ bliver dalen meget smal og det er
muligvis det der gør, at dalen heller ikke kan følges længere i denne retning.

Tolkningsusikkerhed:
Den nordøstlige dal er kategoriseret som veldokumenteret fordi både boredata og TEM-data understøtter dens eksistens. Den
sydvestlige dal er kategoriseret som svagt dokumenteret, da dalen alene er kortlagt med TEM.
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