
  
 

  
 

Badevandsprofil – Føns Strand 
 

 

 
 Figur 1: Beliggenheden af Føns Strand i Middelfart Kommune. 

 

 

I - Generel beskrivelse 
 

1) Fysiske forhold 

 

Start: Mod nord ved badebro ved høj permanent vegetation, neden for sommerhusområ-

de ved vejen ”Vigen”. 

Slut: Mod syd ved lave træbomme ved indkørslen til Føns Bådehavn. 

 

Stranden er knapt 1200 m lang og består af omkring 10 m sandstrand med bagvedlig-

gende strandeng for den midterste og sydlige dels vedkommende. Strandengen er afskå-

ret af et dige, der løber nord-syd langs Fønsvej. For den nordligste dels vedkommende er 

stranden ca. ½ meter bred. Midt på denne del af stranden er en 27 meter lang beskyttel-

sesmur og en lav betontrappe direkte ned til vandet. 

Ind imellem fjernes tang af kommunens entreprenørafdeling.  

Man ankommer til stranden via Fønsvej, hvorfra man skal krydse diget for at komme ind 

på strandarealet. Der er også adgang for gående gennem sommerhusområdet og Vigen. 

 

Der er 1 kontrolovervågningsstation (se afsnit 8). 

En del af stranden (ca. 400 m) har haft det blå flag i 2006-07 og 2009-11. 

 

Bund/dybdeforhold: Der bliver dybt relativt hurtigt, og bunden består af sand med ganske 

lidt ålegræsbevoksning. Ved den nordlige/vestlige del af stranden ligger store sten bevok-

set med makroalger. 
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Faciliteter 

I den nordlige ende af stranden er der på den anden side af Føns Strand parkeringsplads 

og toiletter. Telefon, borde, bænke og affaldsspande er fordelt på strandengsområdet. Der 

er 3 redningsposter på stranden. 

Midt på stranden er en badebro samt et slæbested til både. 

Syd for stranden ligger Føns Bådehavn. 

 

 
 
Figur 2: Kort over Føns Strand. 

 
 

2) Geografiske forhold 

 

Føns Strand er beliggende inderst inde i Føns Vig, som ligger i det nordlige Lillebælt. 

 

Nord for stranden ligger landsbyen Føns med et mindre sommerhusområde ned til vandet. 

 

Det umiddelbare bagland til den nordlige del af stranden et 50-80 meter strandeng (§ 3-

område) med bagvedliggende sommerhuse. Baglandet til resten af stranden er ubebygget 

og består af § 3-områder – strandeng og eng og længere inde i landet også mose og sø. 

Rundt om disse naturområder er primært landbrugsland. 
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”Afløb ved Føns” (se figur 3) løber ud i Føns Vig ca. 400 m syd for Føns Strand. Dette 

vandløb stammer fra Laven Bæk, som udspringer ca. 4,2 km inde i landet mod øst, og 

modtager også vand fra Føns By via Nordre Afløb. 

 

Ved inspektion af stranden blev desuden observeret et udløb godt 100 m nord for stran-

den ved sommerhusene. Udløbet synes at dræne et bebygget område omkring Vedbend-

vej i Føns. 

 

 
Figur 3: Oversigt over baglandet med vandløb angivet med blåt. 
 
 

3) Hydrologiske forhold 

 

Strømforhold: Der er ikke megen strøm ved stranden, da den ligger i bunden af vigen. 

Observationer ved prøvetagning i 2010 viste i to tredjedele af tilfældene, at der ikke var 

nogen strøm. 

I de tilfælde, hvor der var strøm, var den oftest nordgående. 

 

Saltholdighed: Brakvand med saltholdighed på 15-17 PSU (Practical Salinity Unit). 

 

 

II – Forureningskilder 

 

4) Spildevandsforhold 

 

Der er ingen direkte udledning fra renseanlæg - hverken til havet eller vandløbene i nær-

heden. Der er udledning fra få private renseanlæg i det sydlige opland til stranden. 

Selve Føns By er spildevandskloakeret, mens sommerhusene nærmest stranden (med 

adresse på Vigen) ikke er kloakeret. Disse huse har mekanisk rensning ved nedsivning. 
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Mange af de små sommerhuse på Juul Nielsensvej har opsamlingstanke. 

  

I det åbne land er der i kommunens spildevandsplan ingen krav til spildevandsrensningen 

på nord- og sydsiden af Føns Vig, mens der inde i landet (øst for vigen) har der været 

forbedret spildevandsrensning siden udgangen af 2005. 

 

I Føns by er der 2 regnvandsudløb, som aflaster til Nordre Afløb, og derfra løber det vide-

re ud i vigen via afløbet ved Føns. 

Ellers er der ingen overløbsbygværker i oplandet til vigen. 

 

 

5) Andre mulige forureningskilder 

 

- Evt. græssende dyr langs vandløb. 

- Opskyllet tang (fjernes på den del af stranden, som er Blå Flag Strand) 

 

 

6) Vurdering af forureningskilder samt forvaltningsforanstaltninger: 

 

Der er ingen aktuelle forureningskilder, der gør, at forvaltningen skal vurdere særlige 

forhold i oplandet til stranden. 

 

7) Cyanobakterier, fytoplanton, makroalger 

 

 Der er generelt ikke stor risiko for opblomstring af cyanobakterier. Cyanobakterier 

forekommer primært i Østersøen (brakvand) og kun ved længerevarende østlige vinde 

kan de spredes helt til det nordlige Lillebælt – og dermed også til Føns Strand. Risiko-

en for dette vurderes at være lav. 

 

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

deres derfor at være lav. 

 

 Der forekommer en del opskyl af tang (ålegræs og makroalger) på stranden. I som-

mersæsonen fjernes dette indimellem af entreprenørgården på den del af stranden, 

som har det blå flag. 

 

III – Kontrol med badevandskvaliteten og varsling 

 

8) Prøvetagningssted 

 

Type Kommunenr. Kommune StationNr StationNavn UtmX UtmY UTMZone DKBWNr 

Kontrol-
overvågning 

410 Middelfart 60 Føns Strand 552387 6141973 32 DKBW568 

 

Der udtages 10 vandprøver i løbet af badesæsonen.  

 

 

9) Klassificering af stranden og ajourføring af profilen 

 

 Målinger for enterokokker og E. coli de sidste 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 



5 

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 end 

badesæson.  

 

10) Varslingssystem 

 

 Da badevandet er klassificeret som UDMÆRKET, og der ikke er kendte forureningskil-

der, er der ikke etableret et varslingssystem. 

 

 

 

Ansvarlig myndighed:  Natur- og Miljøafdelingen 

   Middelfart Kommune 

   Nytorv 9 

   5500 Middelfart 

   Tlf.: 8888 5500 

   www.middelfart.dk 
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