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Badevandet er klassificeret på basis af data fra de sidste 4 år.                    

Badevandskvaliteten er udmærket

BESKRIVELSE AF VAND OG BUNDFORHOLD

Bredde af stranden 10-30 meter. 

Bundforhold i vandet Overvejende sandbund – områder med sten kan forekomme.  

Dybdeforhold 2 meter dybdekurven er ca. 100 meter fra strandkanten.
Dybdeforholdene er vist på kortet.

Strøm Der er overvejende svag nordgående strøm.

Bølger Det kan forventes, at der i forbindelse med drift af hurtigfærger kan opstå høje 
bølger, typisk på 50-75 cm over den naturlige bølgehøjde.

Mulige forureningskilder

Skambækken (også kaldet Varnabækken) har udløb på stranden (se kort). Der er 
(sjældne) overløb af fortyndet spildevand fra bassinerne på Morvadsvej til bæk-
ken. De 3 søer er tilholdssted for et stort antal svømmefugle og derved en mulig 
forureningskilde.
Ved sydgående strøm kan vandkvaliteten desuden forringes fra spildevandsover-
løb ved Oddervej, Carl Nielsens Vej og Marselisborg Lystbådehavn.  
Hold øje med badevandsvarsling på badevand.dk

Opblomstring af blågrønalger 
(cyanobakterier)

Kan forekomme ved særlige strømretninger og efter flere dages stille, varmt vejr. 
Se efter information der fraråder badning.

Opblomstring af makroalger (tang) 
og/eller fytoplankton

Hvis der er store mængder tang i strandkanten frarådes badning i nærheden
af tangen da her kan dannes giftstoffer i rådnende tang og tang beskytter evt. 
sygdomsfremkaldende bakterier mod nedbrydning af UV-stråler.

YDERLIGERE INFORMATION 

Oplandet / Baglandet

Baglandet er på strandens nordlige del bymæssig bebyggelse og på den sydlige 
del Dyrehaven/Marselisborg Skov.   
Adgang til stranden sker bedst via Strandvejen og fra Ørneredevej (ved Varnapa-
læet). Der er p-mulighed ved Varnapalæet og langs Thorsmøllevej.

Ansvarlig myndighed

Aarhus Kommune
Tlf.: +45 89 40 44 00

Kontakt Aarhus Kommune, Teknik og Miljø hvis du observerer unormale forhold i 
vandet og på stranden, f.eks. lugt, misfarvning, affald, olie, kraftig algevækst samt 
døde dyr.

Vil du på stranden aarhus.dk/badevand

http://badevand.dk/
http://badevand.dk/

