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Bagenkop Havnebassin – Badevandsprofil 
 

Dette er badevandsprofilen for Bagenkop Havnebassin, Bagenkop.  

Udarbejdet af Langeland Kommune. 

 

 

Hvis der observeres uregelmæssigheder eller uheld ved havnebassinet (olieudslip, 

kemikalieudslip og lignende), kontaktes Langelands Kommune på tlf. 63 51 60 00.  

I nødstilfælde uden for kommunens åbningstider kan beredskabet kontaktes på tlf. 40 29 30 

50 eller på tlf. 112. 
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Oversigtskort over Bagenkop Havnebassin til badevandsprofil 

Fysiske og hydrologiske forhold 

Badebassinet er beliggende ved Bagenkop Havn, og afgrænses af dets bassinanlæg. Ved 

færgevej er der parkeringsmuligheder, derfra kan man tilgå havnebassinet. Der er placeret 

borde og bænke nær havnebassinet som kan benyttes. Der er bad- og toiletfaciliteter ved 

indgangen til havnebassinet. 

Geografiske forhold 

Bagenkop Havnebassin er placeret i den sydligste del af Langeland. Oplandet til 

havnebassinet består af Bagenkop by samt omkringliggende sommerhusområder. Nord for 

havnebassinet er stranden Bagenkop Sommerland placeret. Stranden er en del af Blå Flag 

ordningen. Bagenkop Havnebassin er beliggende på vestkysten af Langeland ud mod 

Marstal bugt.  Vanddybden i havnebassinet er i 2020 blevet målt til at være 4,7 til 6,4 meter 

på det dybeste punkt. 

Mulige forureningskilder  

Fækalier fra mennesker og dyr i badevandet udgør en sundhedsrisiko. Udover at have 

havnebassinet, er Bagenkop havn en aktiv fiskerihavn, hvortil der også er mange turister 

som besøger byen i sommermånederne via sejlads. Det vurderes at der kan være en risiko 

for forurening af fiskeaffald, men at gennemstrømningen i havnebassinet er med til at 

mindske denne risici. Havnebassinet er placeret i yderkanten af havnen. Risikoen vurderes 

derfor som værende lav.  
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De omkringliggende overløb kan have betydning for badevandet. Der bliver foretaget 

prøvetagninger ved kontrolstationerne Bagenkop 200 m N f havledning og Bagenkop S 

beliggende syd for havnebassinet. Dertil også ved kontrolstationen Bagenkop N og 

badevandsstationen Bagenkop Sommerland (Blå Flag strand) beliggende nord for 

havnebassinet. I tilfælde af forureninger, vil Langeland Kommune foretage de nødvendige 

foranstaltninger. 

Risiko for blågrønalger 

Der er ikke tidligere blevet observeret opblomstring af blågrønalger, Langeland Kommune vil 

orienterer offentligheden om sundsskadelige risiko ved blågrønalger, såfremt det bliver 

observeret i havnebassinet.  

Risiko for tang og plankton 

Der kan forekomme tang og plankton i havnebassinet. Ved tilfælde af dette, anbefales det at 

bade væk fra det berørte område.  

Klassifikation og revision 

Bagenkop Havnebassin har ikke akkvireret de nødvendige badevandsanalyseresultater 

endnu, for at kunne klassificere badevandet. Der vil løbende blive foretaget en revision af 

badevandsprofilen, hvortil klassifikationen vil blive opdateret.  

Tekniske oplysninger  

  

Kommune Langeland  
Badevandsstation Bagenkop Havnebassin 

Utm-Y 54,75277 
Utm-X 10,67328 
Referencenet EUREF89 

UTM-zone 32 
DKBW.nr. 1900 

 

 

 

  


