
 
 

2-dages ekskursion til det sydjyske 16. og 17. maj 2020 
 
DGF inviterer igen i år til ekskursion med temaet ”Tektoniske spor i nutidens landskaber”. I år går turen til 
det sydjyske, hvor vi skal se nærmere på en række spændende lokaliteter og overnatte på Sandbjerg Gods 
(Sandbjergvej 102, 6400 Sønderborg).    
 

 
 
Der er fælles buskørsel under ekskursionen. Bussen afgår fra Institut for Geoscience, Aarhus Universitet 
(Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Århus C) kl. 9.00 lørdag den 16. maj og returnerer 17. maj kl. 17. Der vil 
være mulighed for opsamling langs E45 på vejen sydover.  
 
Planlagte lokaliteter:  

 Vejle Ådal og dens afslutning mod vest i indsynkningsområdet ved ”Bindeballe buerne”. Tørskind 
grusgrav, der ligger umiddelbart syd for ådalen. Inga Sørensen er guide på denne del af turen.  

 Haderslev Fjord med spaltedale ved Ørbyhave og Stevelt, som Søren Torp vil fortælle om.   
 Kystlokaliteten Halk hoved med forstyrrede glaciale aflejringer. Tillie Madsen er guide.    
 Tinglev Hedeslette, hvor Peter Sandersen fortæller om neotektoniske deformationer.  
 Åbenrå med jordskred beskrevet af Peter Brøgger Sørensen og Holger Lykke-Andersen. De to vil 

fortælle om jordskredsmodellen, og deres seneste resultater fra analyse af satellitdata.  
 Gram lergrav, hvor Erik Rasmussen vil være guide og fortælle om de Neogene aflejringer, vi ser her.  

 
Nærmere information om de enkelte lokaliteter, ruteplan og henvisninger til relevant litteratur følger. 
 
Søndag den 17. maj afgår bussen fra Sandbjerg Gods kl 9.00. Vi forventer at være tilbage i Århus k 17. Det 
er muligt at tilmelde sig kun en af dagene, hvis man selv klarer transporten i forhold til Sandbjerg Gods.   
 



 
 

 
 
Pris pr. dag (inkl. bustransport, frokost og kaffe): 
380 kr. per person (studerende: 190 kr.).  
 
Middag og overnatning, samt morgenmad på Sandbjerg Gods:  
840 kr. per person i enkeltværelse 
760 kr. per person i dobbeltværelse 
 
Samlet pris for hele ekskursionen (inkl. bustransport, 2 x frokost, 2 x kaffe, aftensmad, overnatning og 
morgenmad): 
Enkeltværelse: 1600 kr. per person (studerende: 1220 kr.) 
Dobbeltværelse: 1520 kr. per person (studerende: 1140 kr.) 
 
Tilmelding sker ved at sende en mail til ingas@profibermail.dk med oplysning om navn og hvordan man 
deltager (eks. lørdag, søndag, middag, overnatning og opsamling langs E45)  
 
Betaling sker via Mobile Pay på 40 32 77 42 – skriv DGF-ekskursion og så afsendernavn i tekstfeltet. Hvis 
man ikke har Mobile Pay kan betaling ske kontant ved deltagelsen. 
 
Sidste frist for tilmelding er fredag den 1. maj 2020. Af hensyn til booking af værelser på Sandbjerg Gods, vil 
vi dog meget gerne have tilmeldinger med overnatning senest fredag den 13. marts 2020 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Inga eller Katrine: 
 
Geolog Inga Sørensen  
Glud Kirkevej 48, 7130 Juelsminde 
Mail: ingas@profibermail.dk Tlf. 40 32 77 42 
 
Adjunkt Katrine Juul Andresen 
Institut for Geoscience, Aarhus Universitet 
Høegh-Guldbergs Gade 2, 8000 Aarhus C 
Mail: katrine.andresen@geo.au.dk , Tlf. 20 83 79 11 
 
 
 


