
  
 

Badevandsprofil – Båring Strand 
 

 

 

 
 Figur 1: Beliggenheden af Båring Strand i Middelfart Kommune. 

 

 

I - Generel beskrivelse 
 

1) Fysiske forhold 

 

Start: Mod øst ud for den østlige grænse af sommerhusområdet Eskelund. 

Slut: Mod vest ca. 400 m øst for udløbet af Aulby Mølle Å. 

 

Stranden er ca. 1,2 km lang og består hele vejen af et 5-10 m bredt bælte af sand med 

småsten. 

Bagved er der, langs det meste af stranden, strandeng med blandet lav bevoksning. Kun et 

par steder når nogle sommerhusgrunde næsten ned til stranden. 

 

Den mest oplagte adgangsvej til stranden fra Kystvejen er via Molevej, som fører til et om-

råde med både parkeringsplads og toiletbygning. Herfra strækker stranden sig både mod 

øst og vest. 

Alternativt kan man komme til stranden ad Pilevangsvej og videre af Strandvejen. Her er 

dog ingen offentlig parkeringsplads. 

En bølgebryder er etableret lige ud for kysten ved Molevej knap 100 m fra kysten, og ud 

derfra fiskes med bundgarn. Flere steder sættes mindre både i vandet direkte fra stranden. 

 

En del af stranden er Blå Flag Strand. 

Der er 1 kontrolovervågningsstation (se afsnit 8). 
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Bund/dybdeforhold: Båring Vig er generelt lavvandet. Bunden består mest af sand, men 

særligt længst inde ved strandkanten er der desuden sten. 

 

Faciliteter: 

Tre redningsposter er placeret for enden af Molevej og retning mod vest. 

Parkeringsplads, toiletbygning, affaldssortering samt et mindre antal borde-bænkesæt fin-

des for enden af Molevej. Desuden beachvolleybane bag parkeringspladsen. 

Der er opsættes badebroer på stranden. 

 

 
Figur 2: Kort over Båring Strand. 
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2) Geografiske forhold 

 

Båring Strand (også kaldet Molen) er beliggende i den vestlige del af Båring Vig. Bebyggel-

serne langs vigens kyst er nogle af Fyns vigtigste sommerhusområder. 

I det umiddelbare bagland til Båring Strand ligger områderne Eskelunden og Pilevangen 

(samt Bøgevangen og Skovfogedhusene). 

Der er desuden 2 campingpladser i området (Skovlund Camping og Båring Skov Camping). 

 

Mod øst ligger Båring Skov og på den anden side af denne Båring Sommerland/Båring Ege, 

hvor der ligeledes er en officiel badestrand. 

Det meste af strandengsområdet langs stranden er § 3-område (et 20-100 m bredt bælte).  

Endvidere er der er et moseområde med vandløb (Blanke Tangmose) 100-250 m fra kysten 

– bag sommerhusområdet Pilevangen. 

Baglandet består derudover primært af landbrugsland samt nogle gartnerier. 

Den nærmeste by er Båring ca. 2,5 km væk. 

 

Aulby Mølle Å har sit udløb ca. 400 m vest for stranden. Nordvest for åen ligger sommer-

husområdet Vejlby Fed, hvor der er en officiel badestrand med et kontrolovervågningssted, 

som har været Blå Flag Stand i flere år. 

 

Aulby Mølle Ås opland er 37 km2, og strækker sig fra Båring i øst til Skrillinge i vest og fra 

Røjle i nord til et sted vest for Nørre Aaby i syd. 

 

 

 
Figur 3: Oversigt over baglandet med vandløb angivet med blåt. 
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3) Hydrologiske forhold 

 

Strømforhold: Strømretningen følger som regel tidevandets bevægelse. Der er ikke umid-

delbart nogen dominerende strømretning, men observationer fra prøvetagningen tyder på, 

at strømmen oftest går i østlig retning. 

Ifølge lokale dykkere er der ingen strøm af betydning.  

 

Saltholdighed: Brakvand ~ 20 PSU (Practical Salinity Unit). Saltholdigheden varierer et par 

promille afhængig af om den dominerende strømretning er ind eller ud af Østersøen.  

 
 
II – Forureningskilder 
 

4) Spildevandsforhold 

 

Sommerhusområderne beliggende i nærheden af Båring Strand er spildevandskloakeret, 

mens regnvand ikke opsamles. 

 

Der er ingen direkte udledning fra renseanlæg, hverken til havet i området eller til Aulby 

Mølle Å-systemet. 

I åens opland er der både områder med separat- og fælleskloakering og store områder af 

det åbne land med individuelle renseløsninger. 

Der er 6 overløbsbygværker med overløb fra fælleskloakerede områder samt et antal over-

løb med regnvand. 

 

Ejendomme med minirenseanlæg nær stranden eller åen: 

 Kustrupvej 15 (direkte ned til Aulby Mølle Å) 

 Hovkrogvej 29 (tæt på Aulby Mølle Å)  

 

Udløb på stranden er drænvand. 

 

 

5) Andre mulige forureningskilder 

 

- V2-kortlagte grunde: 
 

 Molevej (451–00024): Tidligere stejleplads (indtil ca. 1960) ved Båring Strand. 

Kraftig jordforurening med PAH-forbindelser. 
 

 Strandvejen 36 (451–00023): Tidligere tjæreplads nær den vestlige del af Båring 

Strand. Kraftig jordforurening med PAH-forbindelser; mest markant omkring tjære-

gryden. 
 

 Elmevangsvej 5 (451 – 00022): Tidligere stejleplads nær stranden  

 Kraftig jordforurening med PAH-forbindelser; mest markant omkring tjæregryden. 
 

 Alle 3 forureninger vurderes ikke at udgøre en sundhedsrisiko for den nuværende 

anvendelse af arealerne til græsdækket strandområde. Forureningerne vurderes dog 

at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko i forbindelse med eventuelt gravearbej-

de på lokaliteterne, samt ved en fremtidig mere følsom arealanvendelse af de foru-

renede områder, der indebærer større risiko for kontakt med jordforureningen. 

 

 Evt. græssende dyr langs vandløb. 
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6) Vurdering af forureningskilder samt forvaltningsforanstaltninger: 

 

Overskridelser af de mikrobiologiske parametre i badevandet er påvist flere gange i 

2007, et par gange i 2009 og en enkelt gang i 2010. 2015 har en enkelt overskridelse 

ikke påvirket klassifikationen. 

 

Ad 4) Den største kilde til fækal forurening af badevandet på Båring Strand vurderes at 

være de overløbsbygværker fra fælleskloakerede områder, der aflaster til Aulby Mølle 

Å. 

Ifølge Middelfart Kommune spildevandsplan (1) udledes følgende mængder vand ved 

overløb fra de 6 eksisterende bygværker: 

 

Overløbs-ID Vandløb 

Afstand til 

Aulby Mølle Ås 

udløb 

Antal forventede 

overløb pr. år 

Forventet volumen 

vand (m2) 

pr. overløb 

8101020 Tokkemade Ca. 6,2 km 1 3870 

6G Dyrkærafløbet Ca. 4,3 km 5 470 

7105130 Tokkemade Ca. 3,5 km 4 415 

10A Aulby Mølle Å Ca. 5,9 km 7 380 

40032 Aulby Mølle Å Ca. 6,9 km 1 250 

MID007D Tokkemade Ca. 3,9 km 0,2 42 

 

 

Planlagte forbedringer: 

 

 I udkastet til vandplanen for hovedopland Lillebælt/Fyn er udpeget 17 regn-

vandsbetingede overløb i Middelfart Kommune, hvor der skal være gennemført en 

indsats senest i 2015. Der er lagt op til etablering af forsinkelsesbassiner ved dis-

se overløbsbygværker for at mindske udledningen af spildevand. 

5 af de 6 overløbsbygværker, der udleder til Aulby Mølle Ås opland, er udpeget. 

 

 Middelfart Kommune samarbejder desuden med Middelfart Spildevand om opsæt-

ning af loggere på udvalgte overløbsbygværker, der udleder store mængder spil-

devand. Det undersøges, om det er muligt at opsætte logger på bygværket 

8101020. 

Loggerne kan forhåbentlig hjælpe med til at klarlægge, hvor eventuelle problemer 

er, og hvor der skal sættes ind for at opnå de største forbedringer af vandkvalite-

ten. 

 

 

Ad 5) Jordforureningssagerne vurderes ikke have indflydelse på vandkvaliteten. 

 

 

7) Cyanobakterier, fytoplanton, makroalger 

 

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

er forekommer primært i Østersøen (brakvand) og kun ved længerevarende østlige vin-

de kan de spredes helt til Kattegat – og dermed også til Båring Strand. Risikoen for det-

te vurderes at være lav. 

 

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

deres derfor at være lav. 

 

 Ifølge ansatte i kommunens entreprenørafdeling forekommer der sjældent større opskyl 

af makroalger (tang) på stranden. Inspektion af stranden viste, at der var noget op-

skyl, og det var primært i den vestlige ende af stranden. 
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III – Kontrol med badevandskvaliteten og varsling 

 

8) Prøvetagningsstation 

 

Type Kommunenr. Kommune StationNr StationNavn UtmX UtmY UTMZone DKBWNr 

Kontrol-
overvågning 

410 Middelfart 13 Båring Strand 555808 6152027 32 DKBW562 

 

Der udtages 10 vandprøver i badevandssæsonen. 

 

 

9) 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 
 

 På baggrund af denne klassificering er der ikke noget krav til, hvornår denne profil skal 

gennemgås og ajourføres. 

Dog vil profilen blive ajourført, når der foreligger nye oplysninger om badestranden og 

oplandet, og som minimum ajourføres afsnittet om klassifikation altid efter endt bade-

sæson.  

 

 

10) Varslingssystem 

 

Stranden er klassificeret som UDMÆRKET. Et varslingssystem er opbygget og der skil-

tes på stranden, hvis badevandet er dårligt eller forventes at være dårligt. 

Det er målet i EU's badevandsdirektiv, at alt badevand skulle være klassificeret som 

mindst TILFREDSSTILLENDE ved udgangen af badesæsonen 2015. 

 

 

 

 

Ansvarlig myndighed:  Natur- og Miljøafdelingen 

   Middelfart Kommune 

  Nytorv 9 

  5500 Middelfart 

  Tlf.: 8888 5500 

  www.middelfart.dk 
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