Delområde Ringkøbing

Lokalitetsnummer:
Lokalitetsnavn:

Oversigtskort:

RIN23
Asp

TEM middelmodstandskort (Kote -10 til -5 m):

Signaturforklaring:

Geologisk beskrivelse:
Ved Asp og Linde er der kortlagt to helt begravede dalstykker. Dalene har forbindelse med dalene mellem Holstebro og Struer, der
er beskrevet under lokalitet RIN11. Disse dale krydser Vejrum saltstrukturen og ses som både lavmodstands- og højmodstandsstrukturer.
I TEM data /2, 3, 4/ umiddelbart SØ for Asp ses en lignende NØ-SV-gående lavmodstandsstruktur i koteintervallet -30 m til 20 m. At
der er tale om en dalstruktur, ses ved at den tydeligt bliver smallere nedefter. Ved kote 20 m er dalen omkring 1,4 km bred, mens
den ved kote -25 m er ca. 0,6 km bred. Tre boringer viser, at de lave modstande (10-30 ohmm) skyldes smeltevandsler (DGU nr.
64.553, 64.600, 64.622). DGU nr. 64.553 gennemborer NV-flanken af dalen og viser, at denne er nederoderet i tertiært ler og sand.
Den NØ-SV orienterede dal kan følges over en afstand på ca. 6 km. Mod NØ gennemskæres den af en af de interne dalstrukturer i
den N-S-gående daltrassé mellem Holstebro og Struer. Dalen kan følges delvist på tværs af daltrasséen., men dette er dog mere
usikkert. Mod SV gennemskæres dalen af en anden dalstruktur, som er kortlagt som svagt dokumenteret. Denne dalstruktur er
udfyldt med højmodstandslag og har retningen Ø-V. Den kan ses som en højmodstandsstruktur omkring og over kote 0 m, men kan
kun følges over en kort afstand. Umiddelbart vest for Linde er der udført to godt 100 m dybe boringer med kvartære aflejringer.
Disse boringer antages at have gennemboret dalstrukturen.
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Tolkningsusikkerhed:
Dalen ved Asp ses tydeligt i TEM-data og dokumenteres i boringer, hvilket betyder, at den er kategoriseret som en veldokumenteret
dal. Dalen ved Linde ses kun svagt i TEM-data, og selvom dens eksistens bevidnes af boredata, kan dens retning og afgrænsning
ikke fastlægges nøjagtigt. Denne dal kategoriseres derfor som en svagt dokumenteret dal.
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