
  
 

  
 

Badevandsprofil – Gals Klint 
 

 

 

 
 Figur 1: Beliggenheden af stranden Gals Klint i Middelfart Kommune. 

 

 

I - Generel beskrivelse 
 

1) Fysiske forhold 

 

Start: Mod nordøst ved slæbestedet. 

Slut: Mod syd hvor campingpladsen slutter. 

 

Stranden er 350 m lang, og består af strandeng og kun en meget smal sandstrand (<1 

meter). Nogle steder går strandengen også helt ned til vandet. Strandengsbæltet er 

bredest i den nordøstlige ende (op til 50 m) og bliver smallere mod syd. Der er opskyllet 

ålegræs på det meste af strækningen. 

I det umiddelbare opland til stranden ligger Galsklint Camping. Man ankommer til stranden 

og campingpladsen via Galsklintvej eller ad grusstier gennem den omkringliggende skov. 

Stranden er mest benyttet som isætningssted for både og til fiskeri og ikke så meget som 

badestrand. 

 

Der er én redningskrans på stranden. 

Der er 1 kontrolovervågningsstation (se afsnit 7). 

 

Bund/dybdeforhold: Der bliver relativt hurtigt dybt, og bundet er stenet med en del 

makroalger og ålegræs med epifytter. 
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Faciliteter 

3 toiletter i en af campingpladsens bygninger har adgang fra strandsiden. 

Parkering for enden af Galsklintvej. 

Flere borde/bænke og affaldsbøtter på det offentlige strandengsareal. 

 

 
Figur 2: Kort over stranden ved Gals Klint. 

 

 

2) Geografiske forhold 

 

Gals Klint er beliggende på spidsen af Hindsgavlhalvøen, et par kilometer vest for centrum 

af Middelfart. Halvøen består af nogenlunde lige dele skov og åbne græsarealer. Det meste 

af halvøen (vest for Brovejen) har siden 2009 været Naturparken Hindsgavl Dyrehave. 

Stranden og campingpladsen Gals Klint er helt omsluttet af et relativt kuperet skovområde, 

som når næsten til vandkanten. 

Selve strandengen og et område langs kysten mod nordøst er beskyttet natur (§3-område). 

 

Stranden ligger i den nordlige del af Lillebælt, som kaldes snævringen, da bæltet her er 

smallest. 1,2 km mod nord/øst ligger badestranden Søbadet, hvor der også føres tilsyn 

med badevandskvaliteten. 
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Figur 3: Oversigt over baglandet med vandløb angivet med blåt. 

 
 

3) Hydrologiske forhold 

 

Strømforhold: I Lillebælt er generelt ret kraftig strøm. Grundet strandens placering kan der, 

ifølge lokale dykkere, ved Gals Klint være ekstremt stærk strøm, som er meget 

uforudsigelig, hvilket betyder, at den kan gå både mod øst og vest, men der kan også være 

udadgående strøm. 

Observationer ved prøvetagning i 2010 viser netop, at strømmen kan gå i både vestlig, 

nordlig og nordøstlig retning. 

Strømforholdene afhænger sandsynligvis mest af tidevandet. 

 

Saltholdighed: Brakvand med omkring 20 PSU (Practical Salinity Unit). Saltholdigheden 

varierer lidt afhængig af, om den dominerende strømretning er ind eller ud af Østersøen. 

 

 

II – Forureningskilder 

4) Spildevandsforhold 

 

Der er ingen direkte udledning fra renseanlæg til havet i nærheden. 

Galsklint Camping er spildevandskloakeret. Spildevandet ledes til renseanlægget i 

Middelfart.  

Kun en mindre del af Hindsgavlhalvøen er bebygget, og der er derfor ikke umiddelbart 

nogen spildevandsbelastning af betydning fra baglandet. 

Ifølge kommunens spildevandsplan findes det nærmeste overløb ved Kongebrogården, 

mere end 2 km fra stranden. 

De nærmeste overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder, der udleder til Lillebælt, er 

inde i Middelfart By – mere end 3 km væk. 
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Der blev ved inspektion af stranden set 2 udløbsrør (se figur 2). Disse afdræner det 

bagvedliggende areal.  

 

 

5) Vurdering af forureningskilder samt forvaltningsforanstaltninger: 

 

Gennemgangen af spildevandsforholdene i oplandet til stranden viser, at der ikke er nogen 

punktkilder, der kan medføre fækal forurening på strandene. 

Der har da heller ikke været overskridelser af grænseværdierne for de mikrobiologiske 

parametre ved Gals Klint de seneste fem år. 

Den kraftige strøm ved stranden vil desuden sandsynligvis gøre, at evt. forurenet vand 

spredes hurtigt, og dermed fortyndes bakterierne. 

Der er ekstra fokus på døde havdyr, som kan til at påvirke badevandskvaliteten. 

 

6) Cyanobakterier, fytoplanton, makroalger 

 

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

Cyanobakterier forekommer primært i Østersøen (brakvand), og kun ved længere-

varende østlige vinde kan de spredes helt til det nordlige Lillebælt – og dermed også til 

Gals Klint. Risikoen for dette vurderes at være lav. 

 

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

vurderes derfor at være lav. 

 

 Ifølge ansatte i kommunens entreprenørafdeling forekommer der sjældent større opskyl 

af tang (ålegræs og makroalger) på stranden. 

Inspektion af stranden viste dog, at der var en del opskyl af ålegræs. 

 

 

III – Kontrol med badevandskvaliteten og varsling 

 

7) Prøvetagningssted 

 

Type Kommunenr. Kommune StationNr StationNavn UtmX UtmY UTMZone DKBWNr 

Kontrol-
overvågning 

410 Middelfart 120 
Gals klint V f. 
havl. 

542855 6152439 32 DKBW538 

 

Der udtages seks vandprøver i løbet af badesæsonen. 

 

 

8) 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 
 

Profilen bliver ajourført, når der foreligger nye oplysninger om badestranden og 

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

 

 

9) Varslingssystem 

 

 Der ikke er kendte forureningskilder og derfor er der ikke etableret varslingssystem. 
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Ansvarlig myndighed:  Natur- og Miljøafdelingen 

   Middelfart Kommune 

  Nytorv 9 

  5500 Middelfart 

  Tlf.: 8888 5500 

  www.middelfart.dk 
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