Delområde Ribe

Lokalitetsnummer:
Lokalitetsnavn:

RIB21
Brejning

Oversigtskort:

Geologisk beskrivelse:
Der er ved en kombination af data fra TEM-undersøgelser, MEP-undersøgelser og boringer /1/, /2/, /3/ og /4/ kortlagt en ca. 7 km
lang og ca. 1 km bred begravet dal ved Brejning.
Dalens orientering er ca. SSV-NNØ drejende til Ø-V og ØSØ-VNV i den sydlige del. Dalens nordlige del er delvist sammenfaldende
med den nuværende topografiske dal mellem Brejning og Sellerup og er her derfor kategoriseret som delvist begravet. Dalen er
nederoderet i kvartært ler og sand samt tertiært glimmerler og glimmersand. I /3/ er det tolket, at der har eksisteret en ældre dalstruktur parallelt med den kortlagte dal. Den gamle struktur var bredere og var oprindeligt udfyldt med en sanddomineret kvartær
lagserie, med moræneler i toppen. På et senere tidspunkt er den kortlage dal som er noget smallere, dannet ved erosion mod
sydøst indenfor det gamle dalstrøg. Den gamle dals afgrænsning mod nordvest kan bl.a. spores i MEP-data og i terrænformerne,
men da den ikke kan følges sikkert over en længere strækning, er den ikke kortlagt.
De to dale udgør et samlet dalsystem bestående af 2 daleerosioner af forskellig alder, men med samme overordnede orientering.
Den yngre dal er eroderet væsentligt dybere ned i de tertiære aflejringer og er primært udfyldt med smeltevandsler. Den ældste
dals bundkote ligger nogenlunde konstant omkring -20 m, og bunden udgøres af glimmerler. Den yngste dal-erosion når mod nordøst dybere end kote -100 m, men dalbunden stiger til ca. kote -20 m i den sydvestlige del.

Tolkningsusikkerhed:
Dalens østlige del er kategoriseret som veldokumenteret, da afgrænsning og orientering defineres i såvel TEM, som MEP og boringer. I den vestlige del ses dalen primært i TEM-sonderingernes gode leder og er her kun kategoriseret som svagt dokumenteret.
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