
  
 

Badevandsprofil – Sønder Aaby 
 

 

 
Figur 1: Beliggenheden af Sønder Aaby strand i Middelfart Kommune. 

 
 

I - Generel beskrivelse 
 

1) Fysiske forhold 

 

Start: Mod vest ved bred bådebro tilhørende Wedellsborg. 

Slut: Mod øst ved hybenrosekrat. 

  

Stranden er 300 m lang og ca. 5 m bred. Længst mod vandkanten er der sandstrand og læn-

gere oppe stenstrand. Der er en del opskyl af makroalger/ålegræs på stranden. 

Adgang til stranden sker via Høstmarksvej, som også er eneste tilkørselsvej for biler. 

 

Der er 1 kontrolovervågningsstation (se afsnit 8). 

 

Bund/dybdeforhold: Der er lavvandet, og bunden består af sand og sten med mindre trådalge-

vækst på stenene. 

 

Faciliteter: Parkeringsplads, handicaptoilet, beachvolleybane og opholdsareal med bænke og 

borde for enden af Høstmarksvej. Der er en badebro og som regel en pontonbadebro. En stør-

re bådebro hører ikke til stranden. 

 

 

 



2 

 
Figur 2: Kort over stranden ved Sønder Aaby. 
 
 

2) Geografiske forhold 

 

Sønder Aaby Strand er beliggende i Lillebælt på sydsiden af Wedellsborghalvøen i den aller-

sydligste del af Middelfart Kommune. 

På kystlinien ligger to nor, nemlig Bredningen og Emtekær Nor. Ålebækken og Emtekær Mo-

serende løber ud i Emtekær Nor, mens den større Brende Å udmunder i Bredningen. 

Syd for Bredningen findes en øst-vest-orienteret odde, der er knapt 1 km langt og næsten 

fuldstændigt lukker for Bredningen. En tilsvarende odde findes øst for Emtekær Nor i nord-

syd-gående retning. De to odder mødes aldrig på grund af udløbene fra vandløbene. 

 

Brende Ås opland er 110 km2 stort og strækker sig langt ind i Assens Kommune. 

 

Afløb fra Husby (Kalvehaverenden) løber ud i havet ca. 800 m øst for stranden. 

 

Bag ved stranden er et strandengsbælte af varierende bredde (75-250 m), som er målsat ef-

ter § 3 i Naturbeskyttelsesloven. 

Baglandet til stranden og strandengen er dyrkede marker og for et områdes vedkommende 

permanent græsningsareal. 

 

3) Hydrologiske forhold 

 

Strømforhold: Der er ifølge lokale dykkere relativt stille ved badestranden. Dette bakkes op af 

observationer gjort ved prøvetagning i 2010, hvor der i 3 af 5 tilfælde ikke er registreret 

strøm. I to tilfælde var strømmen i vestgående retning. 

 

Saltholdighed: Brakvand med saltholdighed på 16-20 PSU (Practical Salinity Unit). Variatio-

nerne skyldes tidevand og vindstuvning i Lillebælt. 
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Figur 3: Oversigt over baglandet. 

 

 

 

 

II – Forureningskilder 

 

4) Spildevandsforhold 

 

I det umiddelbare bagland til stranden er der ingen kendte kilder til forurening med spilde-

vand. 

 

Den mest oplagte kilde til mulig fækal forurening er Husby Grusfilter, som udleder til Afløb fra 

Husby. 

 

 

5) Andre mulige forureningskilder 

 

- V2-kortlagte grunde (JAR): 

 

 Høstmarksvej (429-00032): Tidligere tjæreplads knap 700 m øst for stranden. 

Den konstaterede forurening vurderes ikke at udgøre en sundhedsmæssig risiko for 

den nuværende arealanvendelse til ubenyttet græsdækket strandareal. Forureningen 

vurderes ligeledes ikke at udgøre en risiko for områdets grundvandsressource. 

Forureningen vurderes dog at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko i forbindelse 

med eventuelt gravearbejde, samt ved fremtidig mere følsom arealanvendelse. 

 

 Rørdamsvej 9 (429-00030): Tidligere stejleplads – ca. 2 km vest for stranden. 

Det er blevet vurderet, at forureningen kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for 
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den nuværende anvendelse til bolig, især ved dyrkning af afgrøder, hudkontakt ved 

børns leg samt gravearbejde på det forurenede areal. 

 

- Græssende dyr langs kysten og/eller langs vandløb. Der er mulighed for afgræsning på 

begge sider af stranden.  

  

 

6) Vurdering af forureningskilder samt forvaltningsforanstaltninger: 

 

Badevandet ved Sønder Aaby er yderst sjældent forurenet. De seneste fem år er der fore-

kommet en enkelt overskridelse af de mikrobiologiske parametre pga. oprensning af en dræn-

grøft på et tidspunkt, hvor der gik en flok ungdyr på græs ved siden af grøften.  

 

7) Cyanobakterier, makroalger, fytoplanton 

 

 Opblomstringer af cyanobakterier er der generelt ikke så stor risiko for. Cyanobakterier 

forekommer primært i Østersøen (brakvand) og kun ved længerevarende østlige vinde kan 

de spredes helt til det nordlige Lillebælt – og dermed også til Sønder Aaby. Risikoen for 

dette vurderes at være lav. 

 

 Der er ikke observeret opblomstringer af fytoplankton de seneste 5 år. Risikoen vurderes 

derfor at være lav. 

 

 Der blev ved inspektion af stranden observeret en del opskyl af ålegræs, mens der ikke sås 

større opskyl af makroalger. 

 

 

III – Kontrol med badevandskvaliteten og varsling 

 

8) Prøvetagningssted 

 

Type Kommunenr. Kommune StationNr StationNavn UtmX UtmY UTMZone DKBWNr 

Kontrol-
overvågning 

410 Middelfart 27 Sønder Åby 553382 6134124 32 DKBW470 

 

Der udtages 10 vandprøver i løbet af badesæsonen. 

 

 

9) Klassificering af stranden og ajourføring af profilen 

 

 Målinger for enterokokker og E. coli de seneste fire år placerer stranden i nedenstående 

klassifikation efter reglerne i EU's badevandsdirektiv. 

 

UDMÆRKET 
 

 På baggrund af denne klassificering er der ikke noget krav til, hvornår denne profil skal 

gennemgås og ajourføres. 

Dog vil profilen blive ajourført, når der foreligger nye oplysninger om badestranden og op-

landet, og som minimum ajourføres afsnittet om klassifikation altid efter end badesæson.  

 

10) Varslingssystem 

 

 Da badevandet er klassificeret som UDMÆRKET, og der ikke er kendte forureningskilder, 

er der ikke etableret et varslingssystem. 
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11) Badepunkt 

 

Fra sæsonen 2020 er stranden en Badepunkt-strand. Badepunktsstrande er såkaldt naturlige 

strande, hvor man kan få en særlig kultur- eller naturoplevelse eller begge dele. 

 

På Sønder Aaby Strand har man, fra en fredelig strand, et uspoleret udsyn til Bågø, Jylland og 

Lillebælt. Bevæger man sig mod øst, kan man observere et særligt naturgeografisk fænomen, 

nemlig odderne ved Bredningen. Her er to odder, fra vest og fra syd, over ca. 75 år vokset i 

retning mod hinanden. Brende Å har sit udløb i Bredningen og afholder de to odder fra at vok-

se sammen. 

 

 
Rød punktmarkering viser Sønder Aaby Strand og rød pil viser de to odder. 
 
 

 Ansvarlig myndighed:  Natur- og Miljøafdelingen 

   Middelfart Kommune 

  Nytorv 9 

  5500 Middelfart 

  Tlf.: 8888 5500 

  www.middelfart.dk 
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