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Delområde Ribe Lokalitetsnummer: RIB11 
Lokalitetsnavn: Agtrup - Sdr. Stenderup 

 

Oversigtskort: 

 
Geologisk beskrivelse:  
 
På Stenderup-halvøen er der kortlagt en helt begravet dal med en retning NV-SØ drejende i mere Ø-V-lig retning i den sydøstlige 
del /1, 4/. Dalen ses som en fordybning i lerede aflejringer udfyldt med mere sandede materialer. På grund af forholdsvist få bo-
ringsoplysninger fra området er det vanskeligt at vurdere, hvor langt op i lagserien dalen når, men modstandsniveauet for de dybest 
beliggende nedskårne lag er meget lavt, og der er derfor formentlig tale om fedt tertiært ler. De øvre lag, der gennemskæres af 
dalen består af glimmerler og formodentlig også af kvartære aflejringer. 
 
Seismiske undersøgelser /2/ viser, at dalen på de dybeste steder er over 300 meter dyb, og at den består af flere erosionsniveauer 
opstået ved gentagen erosion og aflejring. Også i TEM-data ses flere erosions-niveauer /5/. Et stykke nede i dalen (omkring kote -
110 m) er der indtegnet centerlinier langs to smallere erosionstrug udfyldt med højmodstandslag i den nordlige del af dalen. I højere 
niveauer ses langstrakte højmodstandsstrukturer tættere på den sydlige flanke.  
 
I den nordvestlige ende krydses Agtrup-dalen af dalen ved Vonsild (RIB19), hvilket ses både i TEM-kortlægningerne og i de seismi-
ske undersøgelser. I Vonsild-dalens ene side findes aflejringer af smeltevandsler, som tilsyneladende strækker sig ind i dalen ved 
Agtrup - Sdr. Stenderup. Det antages at dette ler står som en erosionsrest tilbage efter erosionen af Agtrup-dalen på tværs af Von-
sild-dalen /5/. 
 
Bredden på Agtrup-dalen er ca. 2,5 km, og den kan følges over en strækning på ca. 6 km. Dalens skuldre når ifølge TEM-
sonderingerne en kote omkring 0 m og befinder sig dermed relativt dybt under terræn. Dette kan dog skyldes mangel på mod-
standskontraster mellem dal og dalside højere i lagserien, hvor der primært findes moræneler. De seismiske undersøgelser viser 
desuden, at der findes endnu en dyb begravet dal under den nordlige del af Sdr. Stenderup-halvøen. Orientering og udbredelse af 
denne er dog ukendt. 
 
Tolkningsusikkerhed:   
 
Mange TEM-sonderinger med et entydigt billede af dalen, seismiske undersøgelser samt enkelte boringsoplysninger giver en tro-
værdig tolkning. Den kortlagte dal kategoriseres derfor under veldokumenterede dale. 
 
 



  Lokalitetsbeskrivelse udarbejdet/opdateret: 05.10.2015 
Ref.: Sandersen & Jørgensen 2016: Kortlægning af begravede  

dale i Danmark. Opdatering 2015. GEUS Særudgivelse. 

Referencer:   
 
/1/ WaterTech a/s (2000): Grundvandsundersøgelse på Stenderup-Halvøen. Udført for Vejle Amt. 
/2/ Rambøll (2001): Slæbeseismisk undersøgelse i Vejle Amt. Kortlægning af begravede dale på 7 lokaliteter. Udført for Vejle 
 Amt. 
/3/ GEUS (2015)/ Jupiter-databasen (www.geus.dk) 
/4/ Århus Universitet (2002): Retolkning af transiente sonderinger ved Agtrup 
/5/ Jørgensen, F., Sandersen, P. B. E & Auken E. (2003):  Imaging Buried Valleys using the Transient Electromagnetic  
 Method. Journal of Applied Geophysics. Vol. 53, 4, pp. 199-213. 
 
 


