
Badevandsprofil for Teglgårdssøen 

Beliggenhed og udbredelse Teglgårdssøen ved Carlsbergvej, Matr. Nr. 1f 
Nyvang, Hillerød jorder 
Længde ca. 60 meter og ca. 2 meter bred. 

X Y koordinater UTM x: 707044 
UTM y: 6202673 

Kontrolovervågning Station nr. 219-xx (10 prøver pr. badesæson) 

Badevandskvalitet 

Udmærket  

 

Beskrivelse af vandet og bundforhold 

Fysiske forhold  Ingen risiko for revledannelse 

 Begrænset bølgegang 

 Lavvandet 

Hydrologiske forhold Ingen strøm. Manglende omrøring i stille vejr 

Morfologiske forhold Søbund med 0-20 cm. løst sediment, bund 
stabiliseret med stabilgrus/sand i  badezone 

Salinitet Ferskvand (<0,05 %) 

Opblomstring af blågrønalger 
(cyanobakterievækst) 

lille risiko. Kan forekommer i forbindelse med flere 
dages stille varmt vejr og ingen eller lille 
afstrømning. (alm. i varm sensommer) 

Opblomstring af makroalger og/eller fytoplankton Risiko for opblomstring af fytoplankton 

Andet Der kan være risiko for infektion med ”Swimmers 
itch”, som det er kendt fra andre ferskvandsøer fx 
Esrum sø. Forårsager hudirritation og eventuel 
infektion hos badende. Søen er ikke undersøgt for 
ikter. 

 

Liste over mulige forureningskilder og vurdering af disse 

Tilløb/udløb Hovedtilløb Skelbækken i sydside af søen. 
Regnvand fra opland hovedsagelig skov. Ingen 
kendte spildevandstilløb.  
Desuden mindre tilløb fra øst fra søer/vådområder 
i skov (Store Dyrehave, ejer Naturstyrelsen) 
Afløb mod vest (bygværk), Teglgårdsåen   

 

Beskrivelse af stranden og faciliteter 



Fysiske forhold Strandzone ca. 2 m. bredde x 20 m. hvor der er 
udlagt sand (indlands). Bund præpareret udfor 
strandzone med grus/sand i 2- 4 ud for vandkant.  
Rørskov ryddet i strand- og badezone. 
Vanddybde fra 0 – ca. 1,6 m.  

Badebro Ja (etableres i 2020) 

Livredder Nej 

Handicapfaciliteter Nej 

P-pladser Nej (henvisning til større p-plads syd for søen) 

Adgangsforhold Offentlig sti langs vest, nord og øst. 

Andre faciliteter Der er  bordebænke sæt på græsplænen og 
toiletfaciliteter i badesæson. 

 

Yderligere information 

Kontakt Hillerød Kommune, Miljø, Byg og Beredskab: 7232 
0000 eller miljo@hillerod.dk 

Kommunens hjemmeside http://www.hillerod.dk 

 

 

 

*  Skelbækken (tilløb) 

Teglværksgrøften (aflløb) * 

http://www.hillerod.dk/

