
Badevandsprofil

Navnsø
Dato:20.02.2020

Ansvarlig myndighed:

Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Tlf.: 99667000
www.vesthimmerland.dk
Post@vesthimmerland.dk

Medlemsstat Danmark
Kommune Vesthimmerlands Kommune
DKBW Nr. DKBW 1014
Station navn Navnsø
UtmX 527098
UtmY 6304292
Reference Net EUREF89
Utm Zone 32

                
Navnsø.



Badevandsprofil

Navnsø
Dato:20.02.2020

Kort over stranden:

Navnsø

Klassifikation.
Badevandet er klassificeret som God kvalitet. 
Badevandet er i henhold til gældende bekendtgørelse om badevand og 
badeområder vurderet på grundlag af de fire foregående års analyseresultater. 

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

Fysiske forhold.
Navnsø har sandbund, lav dybde og klart, næringsfattigt vand. En søtype, som 
botanisk set kaldes en lobelia-sø efter de planter, som vokser på bunden.
Der er fine parkeringsforhold ved det sydvestlige hjørne af søen, hvortil man let 
kommer frem ad grusvej fra Aggersundvej. Der er opsat borde og bænke ligesom 
der forefindes et toilet.
Fra P-pladsen udgår en sti, som fører hele vejen rundt om søen.
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Geografiske forhold.
Navnsø i er beliggende i hedeområde, 3 km. øst for Gatten. Ved det nordvestlige 
hjørne af søen er beliggende en enkelt ejendom, ellers er der langt til nærmeste 
nabo.
Adgang til søen sker af en grusvej fra Aggersundvej, hvorfra der er ca. 700 m til 
søens P-plads. Der er skiltet ved Aggersundvej

Hydrologiske forhold
Der er normalt ingen strøm i søen.

Kilder til fækal forurening.
Der er ingen spildevandstilledning til søen. Den enlige ejendom har eget 
nedsivningsanlæg. Badevandsanalyserne viser da også konstante resultater af 
badevand af god kvalitet.
Undertiden er der kvæg, som besøger den østlige ende af søen.

Årsag til forureninger
Skønt der ikke i badevandsanalyserne er resultater, som tyder på forurening kan 
risikoen herfor ikke totalt afvises, når kvæg undertiden kan gå ud i søen. 
Hverken forurening fra badende eller fra de bagvedliggende landbrugsjorder 
skønnes at have nævneværdig betydning for badevandskvaliteten. 

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 ske opblomstring eller opstå risiko herfor opsættes information om 
dette på P-pladsen.

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

Risiko for makroalger (tang).
Der er ingen risiko for tang.

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

Forvaltningsforanstaltninger
Der er ingen umiddelbare påtænkte foranstaltninger. 
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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 vurdere behovet for iværksættelse af 
nødvendige foranstaltninger.

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


