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Geologisk beskrivelse:
Der er i området syd for Ølgod udført omfattende geofysiske undersøgelser, især i form af SkyTEM og seismik /1/, /3/. Disse undersøgelser blev gennemført i forbindelse med forskningsprojektet KOMPLEKS. Der er i store områder under Varde Bakkeø påvist
kraftige forstyrrelser af lagserien. Dette var allerede kendt før de geofysiske undersøgelser. Mange boringer indeholder lag af glacial oprindelse på stor dybde, og ovenpå disse er der flere steder i prøvebeskrivelserne tolket tertiære aflejringer. Desuden viste
ældre TEM og SkyTEM-undersøgelser /6/, /7/ også indikationer på forstyrrelser af lagserien.
KOMPLEKS-projektets resultater viste, at lagserien er stærkt glacialtektonisk forstyrret /4/. Forstyrrelserne er formentlig sket i forbindelse med to forskellige Saale isfremstød. I flere af de i alt 14 seismiske linjer, der blev indsamlet, var der indikationer på eksistensen af gamle begravede dale, men da disse er blevet deformeret sammen med den øvrige lagserie i området, har udbredelse
og forløb af disse ikke kunnet kortlægges med tilstrækkelig sikkerhed. Tidligere har der sydvest for Ølgod været kortlagt et ca. 6 km
langt N-S-gående helt begravet dalstrøg /5/. Efter de yderligere undersøgelser i forbindelse med KOMPLEKS-projektet har det vist
sig, at denne struktur ikke med sikkerhed udgør en begravet dal. Det er dog stadig sandsynligt, men pga. usikkerheden er dalen
ikke medtaget i kortlægningen længere.

Tolkningsusikkerhed:
Der findes dale i området, men på grund af kraftig deformation af lagserien har dalene ikke kunnet kortlægges.
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