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 Badevandsprofil for Brunsnæs 
i Sønderborg Kommune 

 

Strandens navn Brunsnæs 
Adresse  Nærmeste adresse er Brunsnæs Fjordvejen 35 A (oplyses ved 

opkald til 112, alarm) 
Badevands-ID DKBW759           

Koordinater for 
kontrolstation 

UTM zone: 32, Østlig: 540870, Nordlig: 6080172 
Reference net: ETRS89 

Hydrologisk ref. M 

Strandtype Sandstrand. 
Badevandsområdets udstrækning bør forkortes ved næste revision 
af kommuneplanen. Badevandsstationen G401 for prøveudtagning 
flyttes ligeledes syd for molen. 

Klassifikation af 
badevandet 
 
Klassifikationen 
bliver bestemt ud fra 
indholdet af E. Coli 
bakterier og 
Enterokokker. 

Følgende klassificeringer er mulige: udmærket, god, tilfreds-
stillende eller ringe. 
Badevandet ved Brunsnæs Strand er klassificeret som ”Udmærket” 
baseret på mindst 16 prøver gennem de sidste 4 år. 
 
Kvaliteten af badevandet gennem de seneste 4 år: 
2016 2015 2014 2013 
Udmærket Udmærket Udmærket Udmærket 

 

Revisionsdato Denne badevandsprofil er revideret marts 2017. 
Klassifikationen opdateres hvert år. 

 

Udstrækning/afgrænsning 

 Koordinater for målestation: UTM-zone: 32; x: 540870 ; y: 6080172 . Kontrolstationen er placeret i ca. 1 m vanddybde. 
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Beskrivelse af badeområdet 
Fysiske forhold Stranden er en sandstrand ca. 12-16 m bred. Det afsatte 

badevandsområde er ca. 520 m langt, men kan med fordel justeres 
og kontrolstationen flyttes, da der ikke bades nord for molen. 
 
Bundforholdene i vandet, er sand med spredt bevoksning af 
ålegræs. Der bliver relativt hurtigt dybt og dybden 0,5 m nås ved 8 
m og dybden 1 m nås ved 10 m fra strandkanten. 
 
Der er observeret opskyl af tang og ålegræs.  
 
På grund af dybdeforholdene kan stranden ikke betegnes som 
børnevenlig. 

Geografi 
 

Stranden ligger ud til Flensborg Fjord ved landsbyen Brunsnæs på 
sydvestsiden af Broagerland. Det har været et gammelt færgeleje 
med forbindelse til Holsnæs i Sydslesvig.  
 
Der er 1 parkeringsplads med 2 adgangsveje begge ad Brunsnæs 
Fjordvejen enten fra SØ eller NØ langs kysten. 
Landsbyen består af helårsbeboelser og sommerhuse.  
 
Bag ved badevandsområdet ligger en stor strandeng. Strandengen 
er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3.  
 
Der er i badevandsområdet observeret en hel del forskellige fugle, 
hvilket kunne indikere at stedet er et opholdssted for rastende 
fugle. 
 
Stranden ligger ud til et Natura 2000 område.  
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Hydrologi Vandet er brakvand med en saltholdighed (salinitet) på 16-18 ‰. 
 
Strømdata fra 2006-2010 viser, at den dominerende strømretning 
enten er mod en nord/nordøstlig retning eller mod en 
syd/sydvestlig retning. 

 
Figur 1: Strømdata fra 2006-2010 (* 2009 er udeladt, da data er 

identiske med vinddata og derfor ikke helt så troværdige) 

 
Strømretningen bestemmes af vandets strømning i Flensborg Fjord 
når det når ind i Broager Vig. Stranden opdeles af en mole og den 
typiske strømretning gælder nord for molen hvor strømmen går på 
langs af til vinklet på kysten/stranden i begge retninger.  

 

Badevandskvalitet – vurdering af kilder til fækal forurening  
Mulige kilder til 
fækal forurening 

I den nordlige del af landsbyen ud til kysten har 7 ejendomme 
mekanisk rensning med nedsivningsanlæg. 1 enkelt ejendom har 
mekanisk rensning med direkte udledning til havet. Lidt længere 
nordpå ligger en hav ledning med spildevand fra landsbyen Iller, 
som også er planlagt separatkloakeret. 
 
Der er de sidste 5 år ikke erfaret overskridelser i badevandets 
analyseresultater. 
 
Strømforholdene giver ikke anledning til yderligere problemer. 

Sandsynlige 
årsager 

Fremover vil den største sandsynlighed for fækale colibakterier i 
badevandet være fra regnvandsbetingede overløb, i tilfælde af 
kraftig nedbør samt fra enkelte husstande med overløb/udløb fra 
egen spildevandsløsning. 
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Badevandskvalitet – andre årsager til forringelser 
Risiko for 
opblomstring af 
blågrønalger 
(cyanobakterier) 

Risikoen for opblomstring af cyanobakterier/blågrønalger i denne 
landsdel er generelt lille. Der er på denne strand ikke observeret 
blågrønalger. 
Badning frarådes generelt ved store mængder af alger. 

Risiko for 
opblomstring af 
planteplankton 

Der er ikke tidligere observeret opblomstring af planteplankton i 
området i badesæsonen (1. juni – 15. sept.), og risikoen er lille 
herfor. 

Risiko for større 
opskyl af tang 
(makroalger) 

Der er lille risiko for opskyl af tang. 
 
Badning frarådes generelt ved store mængder af tang (makroalger) 
i strandkanten, da der kan dannes giftstoffer i tangen. Ligeledes 
beskytter tangen sygdomsfremkaldende bakterier, som kan 
overleve i tangen, i længere tid. 

Anden forurening Sønderborg Kommune har ikke kendskab til andre 
forureningskilder. 

 

Hvad gør kommunen i tilfælde af risiko for sundhedsfarlig badevandskvalitet 
Hvad gør 
kommunen - når 
det sker og på sigt? 
Hvordan bliver 
offentligheden 
varslet? 
 
 

Landsbyen er på vej til at blive separatkloakeret, hvor spildevandet 
derved pumpes til Broager Rensningsanlæg.  
 
Konstateres der forurening af badevandet eller badeområdet træffer 
kommunalbestyrelsen foranstaltninger til afhjælpning heraf. Kan 
forureningen ikke straks afhjælpes, nedlægger kommunen efter 
samråd med Sundhedsstyrelsen forbud mod badning eller fraråder 
badning. 
  
Ved risiko for forurening opsættes information på varslingstavlen 
ved stranden og der informeres på Sønderborg Kommunes 
hjemmeside herom. 
 
Badegæster opfordres til at kontakte Sønderborg Kommune, hvis 
der konstateres forurening eller andet som kan give anledning til 
problemer. 

 

Kontaktdetaljer for ansvarlig myndighed 
Myndighed Vand og Natur, Sønderborg Kommune 

Kontaktperson Ronnie S. Olsen 

Adresse Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg 
Telefon 8872 4084 

E-mail badevand@sonderborg.dk 
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Uddrag af denne badevandsprofil er opstillet på stranden 
Ovenstående informationer er samlet i et kort sammendrag på et varslingsskilt, som 
står på stranden. Skiltet viser også et link til kommunens hjemmeside hvor man kan se 
hele denne badevandsprofil. 
 


