
Strand ved Færgehagen  strækker sig over ca. 300 meter. 
GPS orienteringspunkt: 
WGS84: N 56,655627, E 9,968213
Ny Havnevej, Mariager. 

Stranden
Stranden er 10- 20 meter bred og består af sand og grus.
Oven for stranden ligger et stort, smukt naturområde, som badegæsterne kan benytte.  

Adgangsforhold
Der er p-plads ved campingpladsen. Adgang til badestrand via campingplads er ikke tilladt i tids-
rummet 22 – 7. Der er også mulighed for at gå til stranden via stier i det grønne område fra Rind-
dalen, Vejrmøllegården og Frydensbjergvej.  

Både må ikke fortøjes til badebro. 
Vandski og windsurfere må ikke ske fra badebro.

Hunde på stranden
Hunde skal føres i snor på stranden. 

Faciliteter
Badebro, Redningskrans, toilet ved indgang til campingplads, affaldsspande og rekreativt område 
med smuk natur. 

Geografiske forhold 
Færgehagen ligger i det skrånende terræn på sydsiden af Mariager Fjord lige uden for Mariager. 
På skrænterne oven for stranden består vegetationen af græs og lave buske og træer og er en 
del af et fredet område. Private har fri adgang til at færdes i området. 

Hydrologiske forhold og strøm
Strømretningen er bestemt af vind- og vejrforholdene i området. 

Saltholdighed og temperatur
Saltholdighed: lav saltholdighed
Vandtemperaturen varierer mellem ca. 12 °C og 23 °C i badesæsonen.

Badevand på internettet 
Se mere om badevand på: www.naturstyrelsen.dk; 
Besøg også EUs webside om badevand:http://eur-lex.europa.eu
www.blaaflag.dk     

Ansvarlig myndighed: Mariagerfjord Kommune,  
Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Tlf.: 97 11 30 00. www.mariagerfjord.dk. 
Åbningstider: Man.-ons.: kl. 10.00-15.30, tors. kl. 10.00-17.00,  
fre. kl. 8.00-12.00 

rev. 2015

Færgehagen - stranden og vandet

Badevandsstrækning

Prøvetagningsstation

Parkering

Signaturforklaring:

0 100 200 300 400 meter

0 100 200 300 400 500 meter

0 100 200 300 400 500 meter

0 50 100 150 200 250 meter

0 50 100 150 meter

0 200 400 600 800 1000 meter

0 200 400 600 800 1000 meter

målforhold 1 : 10.000

Badevandskvaliteten 
er udmærket

Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringe


