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Badevandsprofil for Nybøl Nor, Adsbøl 
i Sønderborg Kommune 

 

Strandens navn Nybøl Nor, Adsbøl 

Adresse  Østerbakken 37, 6300 Gråsten. (oplyses ved opkald til 112) 

Badevands-ID DKBW829 

Koordinater for 
kontrolstation 

UTM zone:32, Østlig: 540163 Nordlig: 6087746 
Reference net: ETRS89 

Hydrologisk ref. M 

Strandtype Sandstrand med et bælte af småsten i vandkanten. Stranden har 
badebro. 

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 Nybøl Nor, Adsbøl 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 Tilfredsstillende Ringe Ringe 

 

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

 
 

Udstrækning/afgrænsning 

 
 

Koordinater for målestation: UTM-zone: 32; x: 540163 ; y: 6087746 . Kontrolstationen er placeret i ca. 1 m vanddybde. 
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Beskrivelse af badeområdet 
Fysiske forhold Stranden er en sandstrand med en del sten i vandkanten. Den er 4-

5 m bred og 33 m lang. Der er observeret en del opskyl af blæretang 
og ålegræs på stranden, (måske grundet efterår). 
Bundforholdene er sand med muslinger og spredt tang. Stranden er 
lavvandet og afstanden til en vanddybde på 0,5 m er ca. 27 meter. 
 

Geografi 
 

Nybøl Nor, Adsbøl strand, ligger i Nybøl Nor, der løber ud i 
Flensborg Fjord via Egernsund. 
 
Strandens eneste tilgangsvej er Østerbakken. Stranden ligger 
direkte op til en høj skrænt med marker bagved. Der er 3 
helårsboliger i det umiddelbare opland.  
Der løber noget overfladevand ned over stranden, det kommer fra 
skrænten. 
 
Vest for stranden ca. 90 meter væk, ligger et strandengs og 
moseområde, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3. 
Adsbøl Bæk, der ligeledes er § 3 beskyttet, har sit udløb her. 
Bækken er B1 målsat og målsætningen er opfyldt. 
 
Noret er område for en del rastefugle, så som svaner, andefugle, 
måger m.v.  
Der ligger små både på stranden og et par for anker, udfor 
stranden. 
 
Stranden ligger ud til Natura 2000 område. 
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Hydrologi Vandet er brakvand med en saltholdighed (salinitet) på 16-18 ‰.  
 
Baseret på de foregående års strømdata er der ikke en tydelig 
dominerende strømretning, dog er tendensen at strømmen løber 
nord eller nordvestlig svarende til ind mod kysten/stranden.  
 
 

 
 
Figur 1: Strømdata fra 2006-2010 (* 2009 er udeladt, da 
data er identiske med vinddata og derfor ikke helt så 
troværdige) 
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Badevandskvalitet – vurdering af kilder til fækal forurening 
Mulige kilder til 
fækal forurening 

I det umiddelbare opland er der 3 helårsbeboelser der har afløb til 
offentligt spildevandsanlæg. I ca. 250 – 300 meters afstand fra 
stranden ligger Adsbøl by, alle beboelserne har ligeledes afløb til 
offentligt spildevandsanlæg. 
 
Adsbøl Bæk, der har sit udløb vest ca. 200 m fra badevands-
området, og eventuel forurening herfra kan få en betydning for 
badevandskvaliteten, når der er strøm fra syd vestlig retning. 
Risikoen vurderes til at være lille. 
 
Analyseresultater af badevandsprøver udtaget på denne station 
gennem de sidste 4 år viser periodevise overskridelser af grænse-
værdien for fækale bakterier; overskridelserne kobles med kraftige 
regnskyl og blæst. 
 

Sandsynlige 
årsager 

Ved kraftigt nedbør kan der sandsynligvis være overløb til 
vandløbene medførende forurening med fækale bakterier, hvilket 
kan få betydning for kvaliteten af badevandet. Ligeledes er der 
sandsynlighed for, at overfladeafstrømning fra de omkringliggende 
marker medfører fækale forureninger ved kraftig nedbør. 
  
Beliggenheden inde i Nybøl Nor giver strømforhold, der kan 
bevirke at en eventuel kortvarig bakteriel forurening virker 
vedblivende.  

 
 
 
 
 

Badevandskvalitet – andre årsager til forringelser 
Risiko for 
opblomstring af 
blågrønalger 
(cyanobakterier) 

Risikoen for opblomstring af cyanobakterier/blågrønalger i denne 
landsdel er meget lille. Der er ikke observeret blågrønalger på 
denne strand. 
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 stor risiko for opskyl af tang. Det har dog ikke givet 
anledning til forringet badevandskvalitet på denne strand. 
 
Badning frarådes generelt ved store mængder af tang (makroalger) 
i strandkanten. Dette skyldes at der kan dannes giftstoffer i rådden 
tang, ligeledes beskytter tangen sygdomsfremkaldende bakterier, 
som kan overleve i tangen, i længere tid. 

Anden forurening Sønderborg kommune har ikke kendskab til andre forurenings-
kilder ud over dette. 
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Hvad gør kommunen i tilfælde af risiko for sundhedsfarlig badevandskvalitet 
Hvad gør 
kommunen - når 
det sker og på sigt? 
Hvordan bliver 
offentligheden 
varslet? 
 
 

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 tavlen 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 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 

mailto: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. 

 


