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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 på baggrund af de 4 foregående års analyseresultater 
klassificeret som udmærket kvalitet.

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

I henhold til bestemmelserne i overgangsordningen er kvalitetskravene til 
badevandet ligeledes overholdt. 91% af analyserne overholdt kravet til den 
vejledende værdi for E-coli, mens det for enterokokker var 100%.

Fysiske forhold.
Strandens udstrækning er knap 500 m fra havnemolen og nord på. Den er ca. 20 
– 25 m bred og består hovedsagelig af sand og smalle bælter af småsten. Der 
foretages strandrensning 1 – 2 gange i sæsonen, således at opskyllet tang og 
andre urenheder fjernes.
I vandkanten er der oftest et bælte med småsten herefter består bunden 
hovedsagelig af sand. Bunden falder jævnt udad. 1 m vand nås ca. 50 m ude.

Geografiske forhold.
Stranden er beliggende umiddelbart nord for Rønbjerg færge- og lystbådehavn. 
Adgang til stranden sker fra Rønbjergvej – der er skiltet mod stranden. 
På P-pladsen er der en lille tavle som informerer om forholdene. En stor 
informationstavle, toiletter m.v. findes ved velfærdsbygningen på havnen.
Der er ingen spildevandsudløb hverken til stranden eller til havnen. I den sydlige 
ende af havnen er der et regnvandstilløb.

Hydrologiske forhold
Der er normalt ikke megen strøm ved stranden, og som oftest følger strømmen 
vindretningen. Tilsanding af havneindløbet indikerer, at der sker en sydlig 
transport af fint sand langs kysten.

Kilder til fækal forurening.
Vandet er normalt meget rent. Kun to målinger inden for de sidste 10 år har vist 
lettere overskridelser på E-coli. Begge gange i forbindelse med kraftigt stormvejr.
Der er ingen spildevands- eller overløbsledninger i umiddelbar nærhed af 
stranden.
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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.
Hvis der skulle opstå risiko for opblomstring opsættes information om dette på 
infotavlen. 

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 
denne profil.

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 sep. 2010.
Afsnittet om klassifikation 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.


