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Klassifikation.
Stranden har gennem en årrække været en af kommunens 4 Hvid Flag strande.
Vandkvaliteten har gennem årene været god og stabil.
Badevandskvaliteten er vurderet på de 4 foregående års analyseresultater er 
klassificeret som god kvalitet.

Følgende  klassifikationer er mulige: Udmærket kvalitet, God kvalitet, 
Tilfredsstillende kvalitet samt ringe kvalitet.

Fysiske forhold.
Stranden er ca. 250 m lang og er udstyret med en badebro, som går ca. 50 m ud 
i vandet. Endvidere er der i den sydlige ende af stranden en 60 m lang 
bølgebryder ca. 40 m ude i vandet. Stranden er en sandstrand med kun få 
småsten og skaller.

Geografiske forhold.
Stranden vender mod nordvest og er beliggende ved Frederik 7. Kanals 
begyndelse i Løgstør by. Fra parkeringspladsen ved kanalen nås stranden via en 
bro over kanalen. Ved stranden er der en toiletbygning med informationstavle, 
ligesom der er borde og bænke samt grillplads. Stranden er beliggende 
umiddelbar vest for Løgstør gamle bydel samt havnearealerne. Løgstør by har 
ca. 4500 indbyggere. 
Der er ingen spildevandsudløb, hverken til stranden eller til kanalen. Derimod er 
der et par regnvandsudløb til kanalen bag stranden – se kortudsnit. 
Løgstør rensningsanlæg er beliggende ca. 1700 m øst for stranden

Hydrologiske forhold
Der er normalt ikke megen strøm ved stranden. Oftest er strømmen i østgående 
retning.

Kilder til fækal forurening.
Da der ikke er overløbsbygværker på spildevandsledningerne i Løgstør by, er der 
ingen direkte nærliggende kilder

Årsag til forureninger
Strandens badevandsanalyser samt klassifikation viser at der er tale om en 
strand med fint badevand og uden særlige forureningsrisici.

Risiko for cyanobakterier (blågrønalger).
Der er ikke kendskab til opblomstring af blågrønalger i nyere tid.
Tegn på opblomstring kan være uklart, misfarvet vand, skumdannelse og evt. 
døde dyr.
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Hvis der skulle opstå risiko for opblomstring opsættes information om dette på 
infotavlen på toiletbygningen ved stranden.

Risiko for fytoplanktonvækst.
Risiko for at der skal ske tilvækst af fytoplankton vurderes at være meget lille.

Risiko for makroalger.
Det kan ske, at der skylles tang op på stranden. Der iværksættes strandrensning 
efter behov, dog altid mindst en gang årligt. 
Badning frarådes, hvis der er større mængder tang på stranden.

Følgende information opsættes på informationstavlen:
Hvis der er store mængder tang (makroalger) i strandkanten, frarådes badning i 
nærheden af tangen. Dette skyldes bl.a. at der kan dannes giftstoffer i rådnende 
tang og tangen beskytter eventuelle sygdomsfremkaldende bakterier mod solens 
UV-stråler, hvilket betyder at bakterierne kan overleve længere.

Kortvarige forureninger
Ved risiko for eller konstatering af forurening på stranden opsættes information 
om dette.

Forvaltningsforanstaltninger
Der er ingen umiddelbare påtænkte foranstaltninger, som kan have indflydelse på 
nærværende badevandsprofil

Anden forurening m.v.
Såfremt der konstateres tilstedeværelse af anden forurening på stranden, 
såsom olie, affald, glasskår m.v. opfordres badegæsterne til at kontakte 
Vesthimmerlands Kommune, der så vil iværksætte det fornødne.

Revision m.v.
Badevandsprofilen er udarbejdet i feb. 2011.
Afsnittet om klassifikation beregnes og revideres hvert år i maj måned.
Resten af badevandsprofilen revideres såfremt klassifikationen ændres eller 
såfremt der fremkommer nye vigtige oplysninger, som ikke fremgår af den 
eksisterende.


