
Glenstrup Sø strand strækker sig over ca. 60 meter. 
GPS orienteringspunkt: 
WGS84: N 56,586052, E 9,875906
Søbjergvej, Mariager. 

Stranden
Stranden er ½ meter bred sandstrand, med stenede områder flere steder er der tilgroet helt ned til 
vandkanten. Havbunden er blød bund af sand.  

Adgangsforhold
Der kan køres til Glenstrup Sø via Glenstrup Søvej og Søbjergvej, Mariager.  

Hunde på stranden
Hunde skal føres i snor ved søen. 

Faciliteter
Mulighed for fiskeri.  
 

Geografiske forhold 
Glenstrup sø er en del af Skals å’s vandsystem. Den ligger i en lang tunneldal, der strækker sig 
fra egnen lige syd for Mariager Fjord ved Kastbjerg, gennem Glenstrup sø til Tjele Langsø i vest. 
Dalen er antagelig skabt af strømmende smeltevand under istidens kilometertykke isdække, der 
har gravet søen ud i de omgivende morænebakker. Glenstrup sø er den største sø i Nordjylland 
(384 ha) og er samtidig en af Danmarks dybeste søer med en maksimaldybde på 31 meter.

Hydrologiske forhold og strøm
Strømforholdene i søen påvirkes af vind og tilstrømning af vand fra opstrømliggende områder. 
Grundvandet bryder frem som kilder og væld mange steder på skrænterne mod søen samt langs 
søbredden. Fænomenet skyldes vandbevægelser fra bakkedragene omkring søen, kombineret 
med vandstandsende lerlag i under-grunden. Ud over de kendte helligkilder Marekilde og Tore-
kilde i Glenstrup findes hundredvis af store og små kilder omkring søen. 

Saltholdighed og temperatur
Der er tale om en ferskvandssø 
Vandtemperaturen varierer mellem ca. 13°C og ca. 20 °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 
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Badevandskvaliteten 
er udmærket

Udmærket
God
Tilfredsstillende
Ringe


