
Vester Strand 

Signaturforklaring     

 

Prøvetagningspunkt 

Sampling point 

Test punkt  
 

 

Strandnummerskilt 

Beachnumber 

Strandnummer 
 

 

Parkeringsplads 

Car park 

Park Platz 

 

      
    

 

Bus stop 

Bus stop 

Bushaltestelle 

  

 

    

 

Sommerhalvåret (fra april- til oktober): Hunde er tilladt 
i snor. 

Vinterhalvår (fra oktober til og med marts) 

Må hunden være løs, såfremt den er under kontrol 

 

Summer season (from April to October) Dogs are allowed on a 
leash. 

Winter season (from October to March). 

The dog may be loose if it is under control. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BADEVANDSPROFIL 

Beliggenhed og udbredelse 
Adgang og parkering kan ske fra det skarpe sving på Kulhusvej, på vej mod Kulhuse. 
Kun adgang til fods og på cykel, gennem det militære øvelsesterræn. 

Kontrolovervågning Station nr. 121 (5 prøver/badesæson) 

Badevandskvalitet Udmærket (klassificering: 1, Ringe, 2. Tilfredsstillende, 3. God og 4. Udmærket) 

 

BESKRIVELSE AF VANDET OG BUNDFORHOLD 

Fysiske forhold Mulighed for revledannelse 

Hydrologiske forhold Strømretning i vindens retning 

Morfologiske forhold Sandbund, lavvandet så man skal langt ud, blød bund. 

Salinitet Brakvand (1 – 2 %) 

Opblomstring af blågrønalger 

(cyanobakterievækst)  
Lav risiko. Kan forekomme i sjældne tilfælde ved flere dages stille varmt vejr 

Opblomstring af makroalger og 
/eller fytoplankton 

Lav risiko. Der kan dog forekomme tang.  

 

LISTE OVER MULIGE FORURENINGSKILDER OG VURDERING AF DISSE 

Mulige forureningskilder 

Ved meget kraftige regnskyl, kan forekomme en vis påvirkning fra spildevand. 
Forureningens varighed vil afhænge af størrelsen og af strøm- og vindforhold. 

(Op til 3 dage efter hændelsen) 

Opland og bagland Sommerhusområde 

Varsling af forringet 

badevandskvalitet 
Scan QR-kode / www.frederikssund.dk/oplev-frederikssund/badevandskvalitet 

 

BESKRIVELSE AF STRANDEN OG FACILITETER 

Fysiske forhold 
680 m lang badestrand. ”Stranden” for Jægersprisborgere. Naturområde, lidt slået 
græs omkring. Ophold ved stranden kan foregå på det grønne areal eller på revlerne 
ude i vandet. 

Badebro Ja 

Livredder Nej 

Handicapfaciliteter Nej 

P-Pladser 
Ja - P-pladsen ligger i sving på Kulhusvej derfra er der godt 1km til fods via grusvej 
til stranden 

Toiletter Nej 

Andre faciliteter  

Andet  

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Kontakt Frederikssund Kommune, Klima og Natur Telefon: 47 35 10 00 

mailto:natur@frederikssund.dk 

 

Hjemmeside: 

Link til Frederikssund Kommunes hjemmeside / Oplev 
Frederikssund / Badevandskvalitet 

 

 

 

mailto:natur@frederikssund.dk
https://www.frederikssund.dk/oplev-frederikssund/badevandskvalitet

