
  
 

Badevandsprofil – Vejlby Fed 
 

 

 

 
 Figur 1: Beliggenheden af Vejlby Fed strand i Middelfart Kommune. 

 

 

I - Generel beskrivelse 
 

1) Fysiske forhold 

 

Start: Mod sydøst ved afgrænsningen af badeforbuddet omkring Aulby Mølle Ås udløb. 

Slut: Mod nord hvor skoven/klinten begynder. 

 

Stranden er ca. 1,7 km lang og består langs det meste af strækningen af sand med kun få 

mindre sten og indimellem en del muslingeskaller. I den allernordligste ende er der flere og 

større sten. Denne del af stranden er ikke helt så velegnet til badning som resten af stran-

den. 

Bag selve stranden er der, på det meste af strækningen, strandeng med blandet lav be-

voksning. 

 

Man ankommer til Vejlby Fed enten sydfra ad Hovkrogsvej eller nordfra ad Kogagervej. 

Derfra er der 3 typiske adgangsveje med parkeringspladser. 

En mulighed er at ankomme ad Antaresvej, som fører til Middelfart Kommunes officielle ba-

destrand. En anden adgangsvej er ad Rigelsvej ved campingpladsen, hvorfra der er direkte 

adgang til stranden. Endelig kan man fra Rigelsvej fortsætte lidt længere nordpå og komme 

til stranden ad Spikavej. Her er desuden mulighed for at sætte både i vandet ved et offent-

ligt areal. 

 



2 

En kortere del af stranden (omkring campingpladsen) er Blå Flag Strand. En redningspost 

er placeret neden for campingpladsen – ved den blå flag infotavle. 

Der er 1 kontrolovervågningsstation (se afsnit 8). 

Badeforbud indtil 200 m fra Aulby Mølle Å. 

 

Bund/dybdeforhold: Båring Vig er generelt lavvandet, og ved Vejlby Fed går man i vand til 

anklerne langt ud. Bunden består mest af sand. 

Der er opsat en badebro ved campingpladsen. 

 

Faciliteter 

- Ved Vejlby Fed Camping: parkeringsplads, toiletbygning, affaldssortering, legeplads, pe-

tanquebane, minigolf og tennisbane. 

- Ved Middelfart Kommunes strandareal (Antaresvej): Parkeringsplads og cykelrasteplads 

med et bord/bænke. 

- Ved Spikavej: Parkeringsplads med bord/bænke. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Nordlig ende – nederst udløb af vandløbet ved Klintholm. 
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Sydlig ende af stranden.  
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Figur 2: Kort over stranden Vejlby Fed. 

 

 

2) Geografiske forhold 

 

Vejlby Fed strand er beliggende i den vestlige del af Båring Vig. Bebyggelserne langs vigens 

kyst er nogle af Fyns vigtigste sommerhusområder. 

I det umiddelbare bagland til stranden ligger sommerhusområdet Vejlby Fed samt Vejlby 

Fed Camping. 

 

Aulby Mølle Å har sit udløb ca. 200 m sydøst for stranden. Øst for åen ligger Båring Strand, 

som også er en officiel badestrand med et kontrolovervågningssted, og som og er Blå Flag 

Strand. 

Mod nord går stranden over i klint med skovbevoksning, som fortsætter helt til Røjle Klint 

på den nordlige kyst. Der er ingen officielle badestrande på denne strækning. 

Vandløbet ved Klintholm løber ud over stranden, ca. 300 m nord for badebro og prøvetag-

ningssted. 

 

Langs hele stranden er der et ca. 20 m bredt strandengsbælte (§3-område), og langs Aulby 

Mølle Å er der strandeng, eng og overdrev (ligeledes § 3-områder). 

Baglandet består derudover primært af landbrugsland. 

Der er ca. 10 km til centrum af Middelfart By. 

 

Aulby Mølle Ås opland er 37,3 km2 (2) – fra Båring i øst til Skrillinge i vest og fra Røjle i 

nord til et sted vest for Nørre Aaby i syd. 

 

Vandløbet ved Klintholm er et ca. 1 km langt vandløb med en relativ lav vandføring. 
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Figur 3: Oversigt over baglandet med vandløb angivet med blåt. 
 
 

3) Hydrologiske forhold 

 

Strømforhold: Ifølge lokale dykkere er der ingen strøm af betydning ved stranden. Dette 

stemmer godt overens med prøvetagers observationer i 2010, som viser, at der for det 

meste ingen strøm er. I de tilfælde, hvor der er observeret en strøm, går denne oftest i 

østlig retning. 

 

Saltholdighed: Brakvand ~ 20 PSU (Practical Salinity Unit). Saltholdigheden varierer lidt af-

hængig af om den dominerende strømretning er ind eller ud af Østersøen. 

 

 

II – Forureningskilder 

 

4) Spildevandsforhold 

 

Sommerhusområdet Vejlby Fed er spildevandskloakeret, mens regnvand ikke opsamles. 

 

Der er ingen direkte udledning fra renseanlæg - hverken til havet eller vandløbene i nær-

heden. 

I oplandet til Aulby Mølle Å er der både områder med separat- og fælleskloakering og store 

områder af det åbne land med individuelle renseløsninger. Der er 6 overløbsbygværker 

med overløb fra fælleskloakerede områder samt et antal overløb med regnvand. 
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Det meste af det åbne land i strandens bagland er målsat til at have forbedret spildevands-

rensning i 2005. I et mindre område nær vandløbet ved Klintholm er der dog ingen krav til 

spildevandsrensningen. 

 

Vandløbet ved Klintholm har kun én kendt punktkilde, som er det overløbsbygværk, der af-

laster til vandløbet. 

 

Ejendomme med minirenseanlæg nær stranden eller vandløbene: 

- Kustrupvej 15 (direkte ned til Aulby Mølle Å) 

- Hovkrogvej 29 

- Klintholmvej 34 

- Klintholmvej 14 

 

 

5) Andre mulige forureningskilder 

 

- V2-kortlagte grunde (oplysninger fra JAR): 
 

 Klintholmvej 69 (445-00037): Tidligere Stejleplads (ca. 10 m fra stranden) 

Det vurderes, at den påviste forurening med PAH-forbindelser og benz(a)pyren kan 

udgøre en sundhedsmæssig risiko for arealets nuværende anvendelse til sommer-

hus, især ved dyrkning af afgrøder, hudkontakt ved børns leg samt gravearbejde på 

det forurenede areal. 

Selvom målingerne fra boring B1 tyder på minimal forurening, vurderes det at kun-

ne udgøre en sundhedsmæssig risiko i forbindelse med eventuelt nyt gravearbejde 

på lokaliteten. 

 

- Evt. græssende dyr langs vandløb, rastende fugle el. lign. 

 

 

6) Vurdering af forureningskilder samt forvaltningsforanstaltninger: 

 

Der er formentlig ikke nogen belastning af betydning fra sommerhusområdet. Der er 

ikke regnvandskloakeret, men der ses alligevel ingen udløb på stranden. 

 

Konklusionen på Amphi-bacs arbejde var, at forureningskilderne formentlig skal søges 

langs vandløbet ved Klintholm samt Aulby Mølle Å eller tilløb til åen. 

De udtagne prøver tydede på, at der var en kilde ved Afløb fra Kustrup. Den eneste 

åbenlyse kilde, der blev fundet, var et hønsehold. 

 

Derudover er det oplagt at se på påvirkningen fra de overløbsbygværker fra fællesklo-

akerede områder, der aflaster til vandløbene. 

Ifølge Middelfart Kommune spildevandsplan (4) udledes følgende mængder vand ved 

overløb fra de 6 eksisterende bygværker: 

 

Overløbs-ID Vandløb 

Afstand til 

Aulby Mølle Ås 

udløb 

Antal forven-

tede overløb 

pr. år1 

Forventet volumen 

vand (m2) 

pr. overløb1 

8101020 Tokkemade Ca. 6,2 km 1 3870 

6G Dyrkærafløbet Ca. 4,3 km 5 470 

7105130 Tokkemade Ca. 3,5 km 4 415 

10A Aulby Mølle Å Ca. 5,9 km 7 380 

40032 Aulby Mølle Å Ca. 6,9 km 1 250 

MID007D Tokkemade Ca 3,9 km 0,2 42 

     

5101010 
Vandløbet ved 

Klintholm 

0,7 km til udløb 

på stranden 
5 65 
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1 De forventede værdier er beregnede gennemsnitsværdier (fra spildevandsplanerne). 

 

Vandløbet ved Klintholm er ikke umiddelbart spildevandsbelastet ligesom Aulby Mølle 

Å. Fækal forurening kan komme fra det ene overløbsbygværk, men der er dog tale om 

relativt små mængder pr. overløb. Den anden mulige kilde er enkeltejendomme i om-

rådet med individuelle renseløsninger, da der ikke er krav til disse. 

Ifølge strømobservationerne i 2010 vil forurenet vand fra vandløbet kunne sprede sig 

mod sydøst til resten af stranden. 

 

Planlagte forbedringer: 

 

 Den planlagte kloakering af området omkring Klintholmvej er gennemført. Dette 

betyder, at Vandløbet ved Klintholm tilføres mindre forurenet vand. 

 

 I udkastet til vandplanen for hovedopland Lillebælt/Fyn er udpeget 17 regnvands-

betingede overløb i Middelfart Kommune, hvor der skal være gennemført en ind-

sats senest i 2015. Der er lagt op til etablering af forsinkelsesbassiner ved disse 

overløbsbygværker for at mindske udledningen af spildevand. 

 5 af de 6 overløbsbygværker, der udleder til Aulby Mølle Ås opland, er udpeget.  

 

 Middelfart Kommune samarbejder med Middelfart Spildevand om opsætning af 

loggere på udvalgte overløbsbygværker, der udleder store mængder spildevand. 

Dette kan forhåbentlig hjælpe os med at klarlægge, hvor problemerne er, og hvor 

der skal sættes ind for at opnå de største forbedringer af badevandskvaliteten. 

 

  

Ad 5) Forureningen på grunden Klintholmvej 69 vurderes ikke at udgøre risiko for de 

badende. 

 

Der er ikke foretaget en inspektion af vandløbene for at finde evt. græssende dyr. 

Ved strandinspektionen blev der observeret en del måger, der opholdt sig i det lave 

vand. Fugle er derfor også en mulig forureningskilde. 

 

 

 

7) Cyanobakterier, fytoplanton, makroalger 

 

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

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

vinde kan de spredes helt til Kattegat – og dermed også til Vejlby Fed Strand. Risikoen 

for dette vurderes at være lav. 

 

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

deres derfor at være lav. 

 

 Ifølge ansatte i kommunens entreprenørafdeling forekommer der sjældent større op-

skyl af makroalger (tang) på stranden. Inspektion af stranden viste, at der var noget 

opskyl, men det var primært i den nordvestlige ende af stranden. 

 

 

III – Kontrol med badevandskvaliteten og varsling 

 

8) Prøvetagningssted 
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Type Kommunenr. Kommune StationNr StationNavn UtmX UtmY UTMZone DKBWNr 

Kontrol-
overvågning 

410 Middelfart 20 Vejlby Fed 553867 6153107 32 DKBW524 

 

Der udtages 10 vandprøver i løbet af badevanssæsonen. 

 

 

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 

oplandet, og som minimum ajourføres afsnittet om klassifikation altid efter end bade-

sæson.  

 

 

10) Varslingssystem 

 

 Stranden er klassificeret som UDMÆRKET. Der arbejdes på opbygning af et varslingssy-

stem. 

 

 

Ansvarlig myndighed:  Natur- og Miljøafdelingen 

   Middelfart Kommune 

  Nytorv 9 

  5500 Middelfart 

  Tlf.: 8888 5500 

  www.middelfart.dk 
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