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Lokalitetsnummer:
Lokalitetsnavn:

RIB16
Kongsted - Follerup

Oversigtskort:

Geologisk beskrivelse:
Helt begravet dal med en overordnet orientering N-S fra Børkop Skov i nord og til Tårup Skov i syd. Dalen er kortlagt ved hjælp af
TEM-undersøgelser og boringer (/1/, /2/, /3/, /4/, /5/ og /6/). Den kortlagte længde er omkring 8 km, bredden mellem ½ og ¾ km og
dybden er ca. 30 meter. Dalen indeholder kvartært sand og grus og udgør et velydende grundvandsmagasin. Dalen er typisk dækket af 10-20 m moræneler. Dalens bund findes omkring kote - 25 meter, og da dalen ikke er eroderet ned i de fede palæogene
leraflejringer, kan den ikke erkendes i koten for den gode leder. Dalsiderne består delvist af tertiære sandede, siltede og lerede
aflejringer og af kvartært smeltevandsler og moræneler. I den nordlige del afgrænses dalen mod vest af sandede kvartære aflejringer, mens den mod øst afgrænses af tertiære aflejringer. I den sydlige del af dalen består begge sider af kvartære aflejringer. Dalen
er kategoriseret som helt begravet, selvom der ved Follerupgård Vandværk synes at forekomme træk i landskabet, som kan relateres til den begravede dal.
I dalens nordlige del er der i /4/ beskrevet intervaller med formodede interglaciale aflejringer. De formodede interglaciale aflejringer
kan forekomme som organisk rige aflejringer – ofte med glimmerindhold – eller som kalkfrie intervaller i dybe niveauer i ellers kalkholdige kvartære aflejringer. På denne måde har tolkningerne af interglaciale aflejringer på de geologiske profiler kunnet udvides og
understøttet tolkningen af den begravede dals udbredelse. I den nordligste del mødes dalen med dalen ved Rands-Børkop Skov
(RIB17).
Den N-S orienterede dal gennemskæres ved Gammelby Mølle af en anden begravet dal med orienteringen NV-SØ (RIB18). Dette
dalstykke er sandsynligvis yngre end den nord-syd orienterede dal.
Under Elbodalen ved Tolstrup ses en NØ-SV orienteret begravet dal, hvis udbredelse omtrent svarer til Elbodalen. Dette dalstykke
har en bund af tertiært glimmersand i ca. kote -15 til -20 m og fyld af primært smeltevandssand og -grus. Dette dalstykke er kortlagt
ud fra boredata og er delvist begravet.
Nordvest for Pjedsted findes en NØ-SV orienteret, helt begravet dal. Denne dal ses tydeligt i koten for den gode leder, men er ikke
verificeret entydigt med boringer.
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Tolkningsusikkerhed:
TEM-sonderingerne giver et billede af en smal og aflang sand- og grusfyldt dalstruktur, som flere steder bekræftes af boringsoplysninger. Den nordlige del af dalstrukturen, ved Follerup, er kategoriseret som veldokumenteret, mens den sydlige del (syd for Gammelby Mølle) er indtegnet som svagt dokumenteret, da en sikker afgrænsning ikke kan udpeges på baggrund af TEM. Fortsættelsen længere nordover er usikkert bestemt med hensyn til afgrænsning, og er derfor indtegnet som svagt dokumenteret.
Dalen nordvest for Pjedsted ses i koten for den gode leder, men er ikke verificeret entydigt med boringer og er derfor karakteriseret
som en svagt dokumenteret dal.
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